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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia diputats i diputades, Sra. Durán, si vol ocupar el
seu escó, gràcies. Bé, molt bon dia, saludam en primer lloc les
diputades que hi són de manera virtual. 

Sra. Assumpció Pons i Fullana, molt bon dia.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Bon dia, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Patrícia Font, molt bon dia.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Beníssim. Començam, idò, si us sembla bé, toca informar
que, atesa la participació d’algunes diputades per
videoconferència, la votació de les proposicions no de llei
serà pública, per crida, per tant, d’acord amb l’article 97 del
Reglament, la secretària anomenarà els diputats i les diputades
que respondran “sí”, “no”, o “abstenció”. La crida es realitzarà
per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 8673/20 i RGE
núm. 3258/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8673/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a garantia del pagament
de les ajudes de menjador durant tot el període no escolar
i fins a l’inici de les classes presencials del proper curs
2020-2021.

Començam amb el debat de la proposició no de llei RGE
núm. 8673/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel
procediment d’urgència, relativa a garantia de pagament de les
ajudes de menjador durant tot el període no escolar i fins a
l’inici de les classes presencials del proper curs 2020-2021.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Durán, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputades i diputats. Els
membres d’aquesta comissió, gran part, o alguns dels diputats
que formam part d’aquesta Comissió de Serveis Socials,
formam part també de la Comissió de seguiment del pacte per
la infància, jo entenc que les persones que avui som aquí, en
aquesta comissió, som persones implicades amb la infància i
som persones que no només assistim dia 21 o dia 22 d’abril a
una comissió de manera telemàtica i ens donen un document

de 100 punts, elaborat per totes les entitats de la infància, sinó
que estudiam aquest document i, a part d’aquest document,
creiem que és necessari presentar tota una sèrie de propostes.

La mateixa comissió i, a més, vull agrair a totes els partits
polítics que varen donar suport a una declaració institucional,
tots els partits polítics ho varen votar aquí ara fa
aproximadament tres o quatre setmanes, varen donar suport a
defensar els drets de la infància. I a partir d’aquí nosaltres, el
nostre grup parlamentari, va fer tot un seguit de propostes que
van en aquest sentit, perquè estan molt bé les declaracions
institucionals, però, al final, jo sempre ho he dit, nosaltres, els
diputats, des de cada un dels nostres de vista, hem de fer
propostes i el govern és qui les ha d’executar, i l’execució
d’aquestes propostes ha de ser efectiva, ha de ser eficaç, ha de
ser ràpida i urgent quan les necessitats així ho demanen.

Dic això perquè nosaltres vàrem demanar al Parlament que
es fessin reforços a l’estiu, vàrem demanar que es fessin
cursos de temps de lleure, vàrem demanar que es fessin
protocols especials i cursos i activitats de lleure per a nins
que tenien necessitats especials, que tenien qualque tipus de
discapacitat i que aquest estiu possiblement no en tendrien,
hem demanat moltes coses en aquest sentit. I un dels drets
bàsics que tenen tots els nins i nines de les Illes Balears, o
hauria de ser així, és el dret de l’alimentació i de l’habitatge.

A Balears hi ha més de 6.500 nins que tenen dret a una
beca de menjador, 6.500 nins de famílies vulnerables, de
famílies que tenen unes rendes molt baixes. Aquestes són
precisament les famílies que han vist més agreujada la seva
economia a causa de la crisi de la COVID.

La conselleria va decidir que en el temps del confinament,
a partir de dia 15 de març, totes aquelles famílies que ja tenien
aquest dret adquirit de les beques de menjador, a través d’una
targeta fer-los unes recàrregues cada 15 dies, perquè almanco
aquestes famílies tenguessin aquests 60 o 70 euros cada 15
dies, per fer compres de menjar en aquell moment. Nosaltres
en aquell moment del desconfinament, crèiem que hauria estat
més fàcil fer directament una transferència bancària a aquelles
famílies que ja tenien registrades, però es va voler fer amb
aquest sistema.

Per tant, ara en aquest moment ja tenim 6.500 famílies que
tenen aquesta targeta, famílies que a dia d’avui tenen les
mateixes necessitats que tendran dia 30 de juny, famílies que
tendran tal vegada més problemes per arribar a final de mes a
partir del mes de juliol, o al mes d’agost. Hem de tenir també
i vostès ho saben, que totes les entitats que formen part
d’ABN, totes aquestes entitats que es dediquen a donar ajudes
als més necessitats, a intentar que les persones no arribin a ser
persones amb risc d’exclusió social, o que estan al mínim, han
vist triplicada i quadruplicada la demanda de borses de menjar.
Fins i tot famílies que els han donat la recàrrega de la targeta,
també, malauradament, han hagut d’anar a aquestes cues de
menjar, cues de menjar que crec que a tots ens haurien
d’avergonyir.
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Hem de lloar la labor de les entitats i és bo i nosaltres ho
vàrem reclamar que la conselleria donàs una subvenció a
aquelles entitats que en aquest moment amb tot el que els
donaven voluntàriament empreses, hotels que havien tancat i
d’altres, no donaven a l’abast. I evidentment hi ha hagut una
subvenció per part de la conselleria a 10 entitats, Creu Roja,
per donar borses de menjar, però no hem de voler que aquesta
cua per anar a cercar una borsa de menjar cada dia sigui més
llarga. Crec que hem de garantir allò bàsic i crec que no
s’entendria que ara fa una setmana, la conselleria decidís en
aquelles famílies que no tenien cap tipus d’ingrés, que no
tenien dret a una beca de menjador, els hagin donat 1.000
targetes, 1 .000 targetes que no arriben a les necessitats
evidentment, perquè hem de recordar que a Balears el mes
d’octubre de l’any passat, abans de la crisi de la pandèmia, ja
teníem 243.000 persones en risc d’exclusió social i som la
tercera comunitat autònoma amb més persones en risc
d’exclusió social. Però és que en tenim 100.000 amb pobresa
severa, famílies de quatre membres que quan han pagat
l’habitatge i quan han pagat els seus subministres no tenen ni
600 euros per acabar de passar el mes, per comprar el menjar
i per comprar allò bàsic.

Per tant, si ara s’han donat 1.000 targetes carregades amb
100 euros per comprar a una sèrie de supermercats
determinats, perquè no tenien beca de menjador...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí-, per què ara els llevarem d’un dia per l’altre, a partir que
no tenguem un període lectiu, això? I no ens va bé que ens
diguin que els envien a serveis socials, perquè aquestes
famílies ja estan en mans de treballadors socials i  ja tenen
altres ajudes.

Per tant, nosaltres creiem bàsic i fonamental que tots els
partits polítics que són dins la comissió de la infància i que
volen vetllar per la infància, no es neguin a aprovar avui
aquesta PNL.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part dels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per
Mallorca s’ha presentat l’esmena RGE núm. 9683/20 i, per a
la seva defensa, té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Els Grups
Parlamentaris Unides Podem, Socialista i MÉS per Mallorca
hem presentat l’esmena de modificació al punt únic que diu:

“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i els ajuntaments, d’acord amb
les prestacions bàsiques garantides de la Llei 4/2009, d’11 de
juny, de serveis socials de les Illes Balears, i del Decret
66/2016, de la cartera bàsica dels serveis socials, a garantir
l’alimentació dels infants de les Illes Balears en període lectiu
i no lectiu.”

El Govern de les Illes Balears té diferents mesures i canals
per donar cobertura als infants amb més necessitats, amb la
cartera bàsica tal i com estableix el Decret 66/2016 i
estableix els principis generals dels decrets de les carteres
dels consells insulars i dels ajuntaments i dels locals. A les
darreres setmanes, a causa de la pandèmia, s’han pres diferents
mesures, com ajudes de 284.000 euros a entitats per a
adquisició i repartiment d’aliments, més de 2 milions d’euros
als ajuntaments i als consells a mantenir les ajudes per atendre
les necessitats bàsiques de la població; s’han donat més de 5
milions a la Conselleria d’Afers Socials  per a activitats de
conciliació ara a l’estiu, que allà hi ha compromeses les
ajudes als menjadors, o sigui garantir als infants els menjadors
en aquestes activitats; així com altres mesures que s’han pres
i que ja estan en funcionament, com és la RESOGA, la posada
en funcionament de l’ingrés mínim vital i tota la resta de
mesures.

Per llei està garantida l’alimentació als infants. Les
targetes menjadors són per a les beques que ja es donen a la
comunitat autònoma, actualment són 3,5 milions d’euros que
es donen a les ajudes de menjador. La posada en marxa de les
targetes, Sra. Durán, vostè proposava una transferència
bancària, hi ha altres comunitats autònomes que han donat
pizzes, Burger King, altres han donat un cupó per anar només
a un establiment. En aquest cas, el Govern va creure necessari
que la via més ràpida per poder facilitar que arribessin aquests
diners a les famílies una targeta associada amb La Caixa, ja
que tenia tota la xarxa muntada, i així ha estat possible.

Aquestes ajudes es donen perquè són les beques en
període lectiu, quan acaba el període lectiu amb tots  els
programes de conciliació i amb tots els programes que té el
Govern queda coberta aquesta demanda i aquestes necessitats.

És per això que demanem, per favor, que s’aprovi aquesta
esmena, simplement és per garantir perquè totes les
institucions donen ajudes; hi ha molts de programes, hi ha
moltes borses d’aliments, hi ha molts, i el que fem és també
com repetir algunes ajudes.

Està garantit que en el període del pròxim curs lectiu,
encara que no sigui presencial, està garantit aquest sistema
d’ajudes perquè les porten donant des de fa anys. De fet, quan
vosaltres governàveu en el període escolar 2014-2015 hi havia
1.500 beneficiaris de les ajudes, s’han ampliat cada any i es
garanteixin aquest tipus d’ajudes de menjador. Vosaltres
demaneu que es garanteixi la targeta a les beques, que és el
sistema, que en aquest cas és la mesura que es dóna en
períodes no lectius. Nosaltres el que demanam és garantir que
sí o sí quedi cobert tot el sistema alimentari, tal com preveu
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la Llei de serveis socials, evidentment vinculat amb totes les
mesures de totes les institucions.

Demanam, per favor, que sí s’aprovi l’esmena per tal que
sigui aprovada aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Mascaró, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president, bon dia, senyors i senyores diputats.
Crec que tots els grups estam d’acord amb la necessitat de
cobrir el risc de pobresa i exclusió social per l’alimentació
diària dels infants. Els nostre grup també hi és a la Comissió
per la Infància.

Des del Grup Socialista, però, no estam d’acord amb el
punt que duu a aprovació la PNL el Partit Popular avui. Creiem
que a causa del moment, amb la crisi de la COVID i la no
presencialitat dels alumnes, les ajudes a menjador durant el
període lectiu creiem que es dóna en aquesta PNL una solució
que vol passar de temporal a voler allargar-se en el temps, que
pot ser contradictori. M’explicaré una miqueta, les targetes de
prepagament, que fa pocs dies es van carregar novament, estan
pensades per donar una continuïtat a l’alumnat que durant
l’estat d’alarma ha vist aturat el servei d’ajudes de menjador
escolar. 

Aquí m’agradaria dir també que el servei de menjador, a
més de garantir l’alimentació dels infants, ho fa amb productes
de qualitat, proximitat, i que també ajuda a la socialització de
l’alumnat.

Com deia la PNL, també aquestes ajudes han arribat a
6.150 beneficiaris i ha suposat una inversió de les
conselleries -que açò no ho diu la PNL- de 2.150.000 euros,
s’han fet recàrregues de 60, 40, 70 i 100 euros, i una darrera
de 175 euros, que en total amb aquesta darrera han estat
468.000 euros.

Atès el tancament dels centres educatius i dels serveis
complementaris dins el pla de mesures excepcionals per
limitar el contagi de la COVID, creiem que es feia necessari
adoptar mesures extraordinàries com aquesta per donar
resposta als infants. Creiem que ha estat una bona solució fins
aquest moment i vista la proposició que vostès presenten, crec
que també ho pensen i les deuen preferir , per exemple, a
l’intercanvi de pizza que fa la Comunitat de Madrid. 

Sabran que no tots els alumnes reben les ajudes menjador
i que no tots els alumnes que van a menjador tenen necessitats
econòmiques o socials, n’hi ha que no hi queden a menjador.
Per a aquests també s’ha disposat, dels que no tenen cap altra
font d’ingressos procedents d’activitat laboral, subsidi o

prestació del sistema de garantia d’ingressos, una ajuda també
de prepagament de 100 euros. Han estat 1.000 targetes. 

Aquesta situació dóna marge, una vegada acabat el període
lectiu, poder avaluar les ajudes necessàries a qui realment les
necessiti. D’aquesta avaluació s’encarrega, com deia la
companya de Podemos, la cartera de Serveis Socials des del
Govern balear, consells insulars i ajuntaments com les entitats
del tercer sector ajuden a l’ajuda que necessitin en
l’alimentació dels infants.

Des del Govern s’han injectat 2 milions als ajuntaments,
als consells, en matèria d’ajuda per atendre les necessitats
bàsiques de la població. S’han donat ajudes, com deia, de
284.000 euros a entitats per a adquisició i repartiment
d’aliments, a més d’ajudes de caràcter tècnic, d’acord amb la
Conselleria d’Agricultura i productors de les Illes Balears. 

Durant l’estiu també, des de la Conselleria d’Afers Socials
es destinen 5 milions a activitats de conciliació, i dins
aquestes es troben compromeses ajudes de servei a menjador.
Els consells insulars també han promogut les seves pròpies
ajudes, aquestes han estat dirigides directament a famílies
afectades per la COVID.

Com deia la Sra. Mayor, la Llei 4/2009 i el Decret
66/2016 garanteixen la resposta immediata a les situacions
d’emergència social i a les prestacions que donin cobertura a
les necessitats bàsiques. Ara a nivell estatal es disposa també
de l’ingrés mínim vital, una prestació que aquí ja coneixíem en
part, però que posa una pota més a l’estat de benestar. 

També des del Govern de les Illes Balears amb el decret
llei, aprovat recentment pel Consell de Govern, de prestacions
socials de caràcter econòmic de les Illes Balears adapta la
renda social garantida a la nova llei de l’ingrés mínim vital, una
norma que complementarà els perfils que l’ingrés mínim vital
no consideri i que s’adapta millorant les quanties a percebre
i prioritzant les famílies que tenen infants, lleis totes elles de
polítiques progressistes per tal de no deixar ningú enrere.

Per aquests motius i pels que abans he esmentat, respecte
del motiu de l’esmena que ha presentat la companya Cristina
Mayor, demanam que s’accepti l’esmena que presentam per
poder fer un vot favorable a la proposició.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Gràcies, president. Sra. Durán, vostès aquí plantegen un
instrument que ja funciona i entenc que la filosofia i la
finalitat de la proposició no de llei que vostès fan és que
s’empri aquest mateix instrument per donar resposta a una
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mancança que vostès consideren que és necessària, no només
en el període lectiu, que acaba el mes de juny segons
manifesta la consellera amb aquesta prestació i amb aquest
instrument, sinó que s’allargui tres mesos més, més o manco
fins al mes d’octubre, si és que el mes d’octubre tenim curs
lectiu, perquè la incertesa encara planeja a la planificació
d’aquesta conselleria.

Entenem, a més a més, perquè s’ha plantejat aquí, del que
ha presumit la..., ha presumit, a més, amb fortalesa i amb
coherència, la consellera de Serveis Socials, que és un
instrument que ha funcionat, que ha tengut el suport necessari
econòmic i que, per tant, ha complert les funcions, de què
també ha presumit aquest govern, de flexibilitat,
d’accessibilitat i  sobretot de garantir arribar a les persones
més vulnerables; de fet, ahir es va publicar un decret, el Decret
10/2020 pel qual encara es flexibilitzen més, es fan més
accessibles i sobretot més flexibles per part dels qui tramiten
les ajudes, les prestacions econòmiques de Serveis Socials. 

Nosaltres el que entenem és que la proposició que vostès
duen aquí avui, es basa en un instrument vàlid, que es continuï
amb una necessitat ja detectada i manifestada. 

Per tant, li dic que, en principi, tal com es planteja aquí,
nosaltres l’entenem també necessària pel temps, pels usuaris
i per l’instrument. No suposaria fer gaire cosa més que dotar-
la de més pressupost i evidentment detectar més necessitats,
si n’hi ha que necessiten o no necessiten evidentment per això
hi ha els tècnics de la conselleria.

El que no acab d’entendre és l’esmena, no acab d’entendre
una esmena que diu al Govern que faci el que diu la llei, és que
jo no acab d’entendre aquest tipus d’esmenes; no sé si és que
tal vegada vostès han fet una esmena per bloquejar la iniciativa,
que pot ser que no els sembli bé, però de la manera com està
redactada, garantir, instar el Govern aquest parlament a
garantir l’alimentació dels infants a mi em sembla una trampa
per als grups parlamentaris, lògicament, és que no l’hagin
d’instar, és que li exigim el control des de l’oposició que sigui
així, no perquè ho digui només una llei, sinó perquè és un
compromís d’objectiu i és a la Llei de pressuposts de la
comunitat autònoma en aquestes partides. 

Per tant, no entenc molt bé aquest tipus d’esmena tal i com
està presentada aquí.

Nosaltres consideram, el nostre grup parlamentari, que si
aquest és un instrument vàlid tal com s’argumenta aquí s’ha
d’impulsar. És evident la necessitat d’aquests infants d’aquesta
targeta, d’aquesta prestació i de cada vegada més hi haurà més
usuaris d’aquesta necessitat, i si es complementa amb
RESOGA o es complementa amb l’ingrés mínim vital, com ha
dit la mateixa consellera que era necessari i les ha vinculades,
té aquí un instrument també per canalitzar-la que ja està en
marxa i que no suposarà al Consell de Govern cap complicació
més que dotar-la del pressupost necessari.

Per tant, li dic, Sra. Durán, que tal com està plantejada...,
no sé si vostès faran algun tipus de transacció, però en principi

li dic que nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de
llei presentada pel seu grup parlamentari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Nosotros vemos con muy buenos ojos esta
iniciativa del Partido Popular, por supuesto daremos nuestro
voto a favor.

La enmienda presentada por los otros grupos desviaría un
poco el sentido de esta propuesta, de hecho sería otra
proposición totalmente diferente, solo pide que se cumpla la
ley. Eso no... a nosotros no..., vamos, no tiene razón de ser, se
supone que el Gobierno balear ya está obligado a cumplir las
leyes. Esta es una propuesta que va más allá, que introduce un
punto novedoso y que creemos que es muy positivo.

De hecho, nuestro grupo ya propuso antes de la crisis de
la COVID-19 destinar 1 millón de euros más a becas de
comedor. Había una partida destinada a IB3 que se podría
haber destinado a esto y de esta forma no se habrían quedado
fuera este año las más de 3.000 familias que quedaron fuera de
estas becas de comedor, como efectivamente denunció la
Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos,
denunciaron que había 3.033 familias que no habían accedido
a estas becas.

Por tanto, al final, vemos como la falta de una partida con
los fondos necesarios antes ya de la crisis de la COVID, pues,
hace que estas ayudas no sean suficientes, y menos aún ahora
cuando ha habido esta caída de ingresos, el Govern balear
tendrá menos recursos para poder hacer frente a este tipo de
necesidades reales de los ciudadanos de Baleares y de ahí,
entiendo yo, que se justifica esta enmienda que lo único que
hace es reiterar lo que ya tenemos y no introduce nada nuevo.

Por tanto, no sé qué hará el grupo proponente, pero en
cualquier caso nosotros apoyaríamos la propuesta tal y como
la han presentado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El P i
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vagi
per endavant el nostre suport a aquesta proposició no de llei
que avui ens presenta el Partit Popular.
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Hem de recordar que la justificació que va donar lloc al
repartiment d’aquestes 6.152 targetes de prepagament per a
l’alumnat beneficiari dels ajuts a menjador encara és vigent,
ens trobam en la mateixa situació o pitjor, perquè si hi havia
qualque euro dins la butxaca ja la majoria l’han esgotat.

La justificació era assegurar l’alimentació d’aquests nins
i nines després del tancament dels col·legis i aquesta
necessitat no acaba -entenem- dia 19 de juny.

La crisi sanitària provocada per la pandèmia ha derivat en
una crisi econòmica sense precedents, i el que ens ve, segons
els experts, que ha colpejat més fortament les nostres illes per
mor de l’excessiva dependència del sector turístic.

Ara no podem deixar sense cobertura, entenem des del
Grup Parlamentari El Pi, aquestes necessitats tan bàsiques
com és el menjar dels nostres petits.

Sens dubte és un gran esforç econòmic per als ja
malmesos comptes de la nostra comunitat autònoma, però s’ha
de donar cobertura a aquesta necessitat que és absolutament
bàsica.

També hem de recordar que hi ha hagut una targeta extra
per a aquells que no són beneficiaris de la targeta menjador.
Nosaltres veiem amb bons ulls totes aquestes iniciatives, però
pensam que han de continuar en el temps.

La situació de la crisi econòmica és del tot extraordinària
i per pal·liar els seus efectes hem de menester mesures
igualment extraordinàries, com pot ser la mesura que es
presenta avui en aquesta proposició no de llei.

Pel que fa a l’esmena coincidesc una mica amb les
crítiques que s’han fet, és a dir, volen o no volen, hi donen
suport o no hi donen suport, però no facem esmenes de
vegades per marejar una mica la situació i desviar-la cap a una
altra banda. És un sí o és un no, i jo crec que aquesta esmena
desvirtua una mica la iniciativa que crec que té la millor
intenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. La pandèmia de
la COVID-19 ens ha dut a una crisi de gran magnitud perquè,
per desgràcia, tenim un sistema que ha precaritzat
immensament el món laboral. És per açò que ara més que mai
cal un esforç de coordinació entre les administracions
públiques que millori la seva gestió i eficàcia. 

La vulnerabilitat infantil és especialment preocupant i estic
convençuda -com ja s’ha dit aquí- que totes i tots els presents
d’aquesta comissió tenim clar que l’objectiu és ajudar a cobrir
les necessitats de les criatures, com és garantir que puguin
menjar. Així, entenem que des dels serveis socials del Govern,
com dels ajuntaments i consells, han de fer-hi feina per tal
d’arribar a tots aquests infants, tal i com queda recollit a la
legislació actual.

Són les targetes menjador l’única solució? Evidentment
no. De fet, des dels mateixos ajuntaments, així com els i les
professionals de Serveis Socials insten a seguir els canals
prevists per donar les ajudes de les quals disposen que,
recordem, vénen precedides de la corresponent valoració i
seguiment tècnic.

Ara bé, crec que és necessari fer una reflexió, els serveis
socials estan mancats de personal i amb el volum de feina que
tenen es desvirtua l’objectiu real del servei que és poder fer
feina en plans d’intervenció i seguiment dels casos perquè les
situacions de vulnerabilitat es puguin superar i no hagin de
menester cap tipus d’ajuda. Aquest és l’objectiu real, i a
qualque moment s’hauran de reconduir aquests serveis perquè
puguin assolir els objectius pels quals fan feina, ja que la
sensació que tenen els professionals i les professionals és que
són simples gestors, amb tot són conscients de la situació
crítica actual i que cal donar resposta immediata.

No entraré al detall del que tenen previst fer i han fet la
conselleria i el Govern perquè ja s’ha explicat, però sí que vull
posar de relleu que l’objectiu d’ajudar és té clar.

Per tant, el nostre vot negatiu a aquesta PNL és contra una
proposta que pensam que s’ha de fer d’altres maneres, amb
recursos més repartits, augmentant les partides per als
ajuntaments, autèntics coneixedors de la realitat dels
municipis i que d’aquesta manera l’objectiu final sigui ajudar
a superar aquestes situacions de vulnerabilitat, no seguir
posant pedaços.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts si així el grup proposant ho
demana. Podem continuar?

Torn ara per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Els he de confessar que jo fins ahir a la una i vint-i-cinc
estava pràcticament convençuda que tots  els partits polítics
donarien suport a aquesta proposta, sincerament; desprès vaig
veure clar que no, que no li donarien suport quan vaig veure
que havien presentat aquesta esmena la qual res no té a veure
amb la proposició que nosaltres havíem presentat, i vostès ho
saben i ho saben perfectament, i s’ha vist amb el seu to, s’ha

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 27 / 18 de juny de 2020 503

vist amb el to de la diputada de Podem i s’ha vist amb el to del
diputat del PSOE.

No es creuen els arguments que han dit, no tenen cap tipus
de justificació per desmuntar una esmena que és una
ridiculesa, aquesta esmena és totalment hipòcrita. Sap per
què? Amb aquesta esmena seva no farien falta les beques
menjador. Per què tenim beques menjador si ja tenim les
necessitats cobertes amb la legislació vigent? La beca
menjador és una eina més per arribar a garantir que aquests
nins en què les seves famílies ho passen molt malament, idò
tenguin una menjada, que costa al Govern 5 euros de dilluns a
divendres, 5 euros de dilluns a divendres.

Quan vaig presentar aquesta proposta, vaig fer un petit
vídeo i el vaig penjar a les xarxes, bé idò, els puc dir que hi va
haver un senyor, que jo no coneixia de res que, per messenger,
em va dir: “Enhorabuena por la propuesta...tal...” Què em
va dir, aquest senyor? Aquest senyor era autònom, l’únic sou
a la seva família, tres infants en edat escolar, té beca menjador
perquè es troba al límit, no ha hagut de demanar mai una bossa
de menjar fins ara, a més, també, tenia un petit matalàs i, a més
també l’ha ajudat la seva família; em va dir: si no s’aprova això,
si no ens continuen donant aquests 60, 70 euros, que ja tenim
a les targetes, hauré de demanar una bossa de menjar. I em va
dir, seguidament: em podràs passar una llista de les entitats i
els dies de repartiment i el lloc allà on la puc demanar, perquè
hauré de demanar a la meva dona que es doni d’alta per anar-la
a demanar? Això és el que vostès estan provocant ara. És així
de cru. 

Perquè els serveis dels ajuntaments ja ho sabem que, a
més, estan col·lapsats, estan col·lapsats. Aquesta setmana vaig
parlar amb un batle que em deia: és que ja no donam a l’abast,
ja no volem tramitar més coses, vull dir, necessitam que els
serveis socials del Consell Insular de Mallorca i del Govern
s’adonin de l’estat d’emergència en què ens trobam. És que
ens hi trobam, no té res a veure...i és clar que és una situació
temporal! Deien: no, és que les beques només es donen en
temps lectiu. Ja ho sabem!

Havíem viscut mai una pandèmia? Havíem viscut mai un
confinament? Havíem viscut mai que ara, en el mes de juny, ja
ens diuen avui tots els diaris que entram en recessió? Havíem
viscut mai els comerços que han obert, ara tornen tancar?
Havíem viscut mai que la gent que és un petit autònom, que
tenien 2, 3, empleats, els té dins l’ERTO, que no els ha pogut
treure, perquè ell tot sol fa feina, al seu bar, a la seva
botigueta, al seu estanc, i no dóna ni per pagar la renda de
lloguer de cada mes, que encara no han aprovat les rendes
especials de la COVID. Per favor, les ajudes per als lloguers!

Vull dir, com és que, d’un dia per l’altre, lleven això!

A mi em sembla una vergonya que hi votin en contra, i els
ho dic a vostès i ho diré a la Comissió de seguiment del pacte
per la Infància, faig comptes dir-ho, perquè no pot ser que
vostès se les donin de molt socials quan saben perfectament
que és una eina bàsica. És que aquesta gent ara ja depèn
d’aquests 70 euros, i els tendrà aquesta setmana, e ls haurà

tengut a principis de mes i ara, quan hi vagi, amb aquesta
targeta, a partir de dia 20, ja no els té . Han deixat de tenir
necessitats? No han de menjar un iogurt? No han de menjar
carn? No han de menjar peix? Sabem de què parlam? Sabem
que estam dient a aquestes famílies que se’n vagin a una cua a
demanar menjar?

I, per altra banda, augmentam les subvencions a les entitats
que donen menjar, té lògica, això? Som davant d’una situació
extraordinària, que necessita d’unes mesures urgents, unes
mesures efectives. I aquesta ho ha estat, efectiva.

No entraré a la demagògia de la pizza, que vostès han
repetit, com que no tenien arguments i estaven aquí capbaixos,
dolguts, del que anaven a votar avui en contra, van a presentar
aquesta esmena, que no té cap sentit. Ja els  ho dic, amb
aquesta esmena podem llevar les beques menjador, no les
necessitam, segons vostès, ja tenim la legislació, que vagin als
ajuntaments!, que vagin als consells!

Per tant, vostès han tret aquí uns arguments que no se’ls
creuen, que saben que deixam desemparades aquestes 5.500
famílies, i, si no, per què han donat 1000 targetes de 100
euros a les famílies que no tenen beca menjador? Perquè
saben que la necessitat és enorme. N’hi ha moltes de famílies
que no han anat mai a un treballador social, que no han anat
mai a serveis socials, que intenten no haver-hi d’anar! Algunes
tenen la sort de tenir una família que els ajuda, un pare, una
mare, pensionistes...que ara, una altra vegada, cada  setmana
els fan la compra. Parlava amb uns padrins: tenc dos fills, no
puc fer la compra per als meus dos fills, més el meu home i la
meva dona, perquè tenen els meus nets, si no, no menjarien.
Estan fent això!

Veig que acoten el cap i no em miren, perquè no
s’atreveixen, però és que, sincerament, és una infàmia el que
vostès fan avui aquí. I és vera, els ho diu una persona que, de
veres, no creia...que hi votassin en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Durán, ha esgotat el temps.

SRA. DURÁN I CLADERA: 

Bé, avui tots vostès han quedat retratats, a partir d’aquí, no
em creuré res que diguin vostès que defensen els drets de la
infància, res de res!

SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Durán. Passam ara a votar la
proposició no de llei, RGE núm. 8633/20, la Sra. Secretària
procedirà a fer la lectura del nom dels diputats i  de les
diputades que, com he dit al principi, hauran de respondre “sí”,
“no” o “abstenció”.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Margarita Durán i Cladera.

 



504 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 27 / 18 de juny de 2020 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Joan Ferrer i Ripoll. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Font i Marbán. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Beatriu Gamundí i Molina. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. María Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Catalina Pons i Salom. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Són 6 vots a favor i 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. En conseqüència, queda rebutjada aquesta
proposició no de llei. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 3258/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la campanya de
sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI al món
de l’esport.

A continuació, passam al debat de la proposició RGE núm.
3258/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la campanya
de sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI, al món
de l’esport. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003258
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Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Mascaró, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Gràcies, president. Presentam avui els grups que donen
suport al govern una proposició no de llei que cerca, des del
dret a la igualtat entre persones, l’acceptació de la diversitat
LGTBI en el món de l’esport. 

Des d’aquest grup parlamentari entenem l’esport com a un
mitjà de creixement i millora personal i social, tant des d’un
punt de vista de salut i de prevenció de malalties o dolors, crec
que amb la crisi de la COVID també tenim un bon exemple en
veure com una de les primeres necessitats que varen sortir
dels ciutadans, una vegada van recuperar part de la mobilitat,
va ser la de fer exercici, bé per recuperar una mobilitat més
vital, per sentir-nos millor físicament, com també des d’un
punt de vista mental, d’esbarjo, d’alliberament de l’esforç que
el confinament havia causat.

També entenem l’esport com a una eina de creixement en
valors, de millora d’objectius en la constància, d’empatia cap
a l’altre en saber afrontar victòries i derrotes, si es competeix,
però també d’integració i tolerància cap als companys i
companyes. Aquests valors guanyen en rellevància si, a més,
l’esport es practica amb fillets i fille tes o amb joves, quan
encara es formen com a persones. 

I és per aquest motiu que presentam aquesta proposició
d’acceptació de la diversitat LGTBI en el món de l’esport. En
aquest sentit, avui encara assistim a clars prejudicis entre
l’esport i els col·lectius LGTBI, aquests s’agreugen encara
més a l’esport d’elit, mediàtic i publicitat, on la falta de
referents és evident, i jo diria que alarmant, i on la lliure
orientació sexual es troba dins l’armari o, si no, passa a ser
més reconeguda per les mateixes fites de l’esportista en
qüestió.

Tot i que s’ha avançat en la integració i tolerància a les
persones LGTBI dins de la societat, encara, de vegades, hem
de recordar la Carta de drets fonamentals la qual prohibeix
qualsevol discriminació i, en especial, l’exercida per raó de
sexe, orígens, ètnies o socials característiques genètiques,
llengua, religió, conviccions o opinions polítiques. 

En aquesta comunitat autònoma es va aprovar en el 2016
-amb el Govern del canvi- la llei autonòmica 8/2016, per
garantir e ls  drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals, i per eradicar l’LGTBIfòbia, i que estableix les
condicions perquè les persones LGTBI puguin exercir els seus
drets amb llibertat i igualtat, sense cap tipus de discriminació,
garantint la igualtat d’oportunitats en la participació i
representació en tots els àmbits de la vida social. 

Sempre amb el respecte cap a la intimitat i sense que cap
persona no pugui ser pressionada per ocultar, suprimir o negar
la seva orientació o condició sexual, veiem necessari aprovar
aquesta proposició per tal de garantir i posar a l’abast de la

ciutadania recursos i eines adequades perquè existeixi una
protecció que sigui efectiva enfront de qualsevol acte de
violència, agressió o intimidació, sigui des d’una manera física
o moral, per raons d’orientació o condició sexual, promovent
així l’esport sense perjudicis i l’acceptació de la diversitat.

Així, aquesta proposició inclou que el Govern de les Illes
Balears promogui i difongui les bones pràctiques esportives
i n’asseguri la lliure participació d’igualtat d’oportunitats del
col·lectiu LGTBI; que el Govern, consells insulars i
ajuntaments emprin les accions a favor de la tolerància i
desenvolupin un programa de foment de la igualtat, adreçat a
les federacions i entitats esportives, creïn una campanya de
sensibilització  i posin a l’abast de la ciutadania recursos
coeducacionals i didàctics per tal d’impulsar el respecte i
l’acceptació de la realitat LGTBI. Igualment, posar els mitjans
necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats de les
persones trans i intersexuals en els esdeveniments esportius
i dotar en els certàmens esportius de la protecció necessària
per tal de prevenir que no s’atempti especialment contra el
desenvolupament personal de menors i de joves LGTBI, que
puguin tenir a un moment donat una situació de vulnerabilitat
o d’aïllament.

Per acabar, en aquesta proposició instam el Govern de les
Illes Balears a elaborar un protocol contra l’assetjament per
identitat de gènere i LGTBIfòbia a les competicions
esportives i en concordança amb el protocol contra
l’assetjament de prevenció, detecció i intervenció a
l’assetjament escolar. Aquí hi hauríem d’afegir que
recentment s’ha presentat el protocol de detecció,
comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i
transgèneres en els centres educatius de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mascaró, ha esgotat el seu temps.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, ja he acabat president. Esperam que donin suport a
aquesta proposició.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Presentem avui aquesta
proposició de llei per tots els motius que ha explicat el Sr.
Mascaró, sobretot mesures per a les campanyes de
sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI en el món
de l’esport.

 



506 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 27 / 18 de juny de 2020 

Faré una breu reflexió, l’esport i la diversitat
lamentablement avui en dia no van de la mà, l’esport està molt
masculinitzat. Lamentablement, el col·lectiu LGTBI, les
persones que són lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals,
tenen molts problemes a l’hora d’accedir a l’esport, per tots
els prejudicis que hi ha prèviament, des que comencen, des de
la infància a l’hora d’estar... hi ha molts d’estudis i hi ha casos,
en els esports d’equips quan..., -perdó-, ja des de la infància
els fillets quan realitzen activitats esportives amb els equips,
en el vestuari, a causa que l’esport està molt masculinitzat, hi
ha vexacions, hi ha diferents tipus d’insults o situacions
incòmodes que poden patir. Tothom ha vist a l’esport, en ser
una manera de (...) com a molt agressiu, és com a molt fort i
simplement per ser una orientació sexual diferent ja et posen
una etiqueta. Això fa que ja des de la infància moltes vegades
els fillets ja no vulguin exercir o vulguin practicar tipus
d’activitats d’esport.

També en el món professional, en el món de les elits hi ha
molts problemes i les persones LGTBI no volen donar la passa
o no volen, en aquest cas, fer pública la seva orientació sexual
per por de no poder accedir a patrocinadors, de poder ser vetat
en el cas de poder participar en lligues, simplement,
simplement per la seva orientació sexual. 

Els valors de l’esport són treballar en equip, diversitat,
serietat, respecte, cosa que lamentablement a aquest col·lectiu
no es troben aquests valors. Necessitem una societat inclusiva
i necessitem una societat en la qual es treguin tots els
perjudicis i sobretot en aquest tema del col·lectiu, és per això
que proposem en aquesta proposició no de llei una sèrie de
mesures per poder treballar i pal·liar aquesta situació.

Així que demanem a tots els grups parlamentaris que, per
favor, ens l’acceptin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Fuster, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
molt bon dia a tots.

Des del Partit Popular som plenament conscients que en
aquesta lluita, la lluita contra tot tipus de discriminació, ja fa
un parell d’anys que hem fet passes importants, no només a
nivell legislatiu, tant autonòmic com nacional, sinó també a
nivell social, em referesc a la lluita contra la discriminació en
general que ha anat guanyant terreny o ha fet passes importants
en aquest segle, en el segle XXI, perquè ha contribuït a
superar estereotips de tot tipus que afecten o han afectat
negativament moltes persones o molts de col·lectius. Hem
avançat d’una forma important, sí, però també és vera que
insuficient, perquè encara queden moltes coses per fer i, per
tant, hem de continuar avançant en aquest sentit.

A la legislatura anterior es va aprovar en aquesta cambra la
Llei contra l’LGTBIfòbia i es va fer amb un ampli consens de
totes les formacions polítiques i amb el suport del Partit
Popular. En aquest sentit, sempre hi ha estat, hi és i hi serà el
Partit Popular, perquè la lluita contra tot tipus de
discriminació i per aconseguir una vertadera igualtat no pot
entendre de colors polítics i hem de fer feina tots de la
mateixa mà.

Avui el Grup Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca ens presenten una PNL conjunta, molt concreta,
titulada Campanya de sensibilització i acceptació d’una
diversitat LGTBI al món de l’esport, una iniciativa que els
vull dir que, des del Grup Parlamentari Popular, hi donarem
suport i hi votarem afirmativament. Ho farem perquè dins
aquest àmbit, l’esportiu, hi ha moltes persones, joves i no tan
joves, que viuen situacions realment molt difícils i realment
molt complicades o desagradables, perquè aquest tema de què
parlam avui és un tema tabú o és un tema jo diria poc parlat
dins el món de l’esport i evidentment hem d’avançar en aquest
sentit.

Nosaltres tenim molt clar que hi ha persones de l’àmbit
LGTBI que pateixen discriminacions dins el món de l’esport,
tant professional com no professional, no perquè aquestes
persones siguin diferents, que no ho són, sinó perquè altres
persones les consideren diferents i aquesta discriminació s’ha
d’acabar o s’acabarà quan aquestes persones deixin de fer-ho.
Per tant, creiem que tots els esforços han d’anar encaminats
a garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones,
independentment de la seva orientació sexual, per tant, aquesta
PNL va en aquesta direcció.

La lluita contra la discriminació és una lluita que s’ha de
produir a tots els àmbits i sentits de la nostra vida,
evidentment, per suposat a l’àmbit de l’educació, que és el
primer, però també en molts més àmbits i concretament en
aquest de l’esport que avui vostès ens plantegen en aquesta
cambra; perquè podem afirmar que l’esport és una eina
especialment útil i efectiva quan parlam d’integració, i ho és
perquè l’esport representa els principals valors humans que hi
ha dins la nostra societat, el compromís, la to lerància, el
respecte, l’esforç, etc. Per tant, l’esport es presenta com a un
mecanisme idoni per donar visibilitat a un dels grans reptes
que té avui en dia la nostra societat que és, ni més ni manco,
que la necessària igualtat entre homes i dones i per lluitar
contra la discriminació, com els he dit, especialment exercida
per raó de sexe i orientació sexual.

Dit això, com he dit anteriorment o els he comunicat
anteriorment, des del Grup Parlamentari Popular votarem a
favor dels 5 punts d’aquesta PNL.

I per acabar m’agradaria dir-los una cosa, senyors de
l’esquerra, aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres,
aquesta precisament és la diferència entre vostès i nosaltres,
avui vostès han presentat una PNL lògica i coherent i nosaltres
li donarem suport. Abans la meva companya diputada ha
presentat una PNL lògica i coherent i vostès no li han donat
suport. Deixin de veres de parlar tant de diàleg i de tarannà i
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comencin a practicar-lo, perquè si no el que hi ha és
sectarisme i en aquest moment no és convenient.

Moltes gràcies, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia, de bell nou. Aquesta PNL
ens dóna una oportunitat, evidentment el Grup Parlamentari
Ciutadans, com no pot ser d’una altra manera, a iniciatives
d’aquest tipus que impulsen la igualtat d’oportunitats, la no-
discriminació i sobretot la sensibilització i l’educació d’una
societat que encara té xacres com la intolerància a segons
quins sectors i la violència, i d’això en parlaré, nosaltres hi
donarem suport. A més, ens sembla que els termes amb els
quals estan plantejats aquí són prou complerts per recollir tot
el que es pretén amb aquesta proposició no de llei. 

Mirin, però, els volia fer una sèrie de valoracions. Primera,
el món de l’esport, lamentablement, i la nostra comunitat no
és aliena, té un marc de preocupació més complicat, més
estructural, que és violència, i la discriminació de qualsevol
tipus de col·lectiu, entre els quals les persones LGTBI, és una
mostra de violència. La violència no ha de ser necessàriament
física o necessàriament un pare que insulta qualsevol
esportista o l’àrbitre o qualsevol dels membres que participen
a una activitat esportiva, sinó també gests i sobretot vets que
es fan a moltes persones és una mostra de violència.

Per tant, les administracions públiques, les institucions i
la societat en general ens hem d’assegurar sobretot el dret a
garantir la pràctica de l’esport i de tot tipus d’activitat
esportiva en igualtat d’oportunitats a tothom. I s’han de dur a
terme, i entenem que aquesta és una iniciativa, accions
positives i proactives, abans empraven el concepte de
discriminació positiva, un concepte que està més que superat
i que no s’empra, cap a l’esport de la dona, i recordam que en
aquesta comunitat encara hi ha residents amb una cultura que
prohibeix i veta l’accés de les dones a l’esport. Per tant, hi ha
una tasca de sensibilització i d’educació important, maldament
aquestes persones fins i tot tenen els seus fills dins el sistema
educatiu públic.

També cap a les persones amb discapacitat, i aquí s’han dut
iniciatives per impulsar la inclusió i la participació i
l’adaptació dels recursos per a les persones amb discapacitat,
però sobretot, i de manera més transversal, per a qualsevol
persona que es pugui trobar amb una discriminació per qüestió
d’orientació sexual, raça, etc., en aquest cas no és aliè el
col·lectiu LGTBI a la nostra comunitat, a tot l’Estat i a tot el
món.

I l’altra actuació  és poder assegurar la realització
mitjançant l’esport de l’educació en valors de respecte,
cooperació, ciutadania, col·laboració, inclusió i solidaritat. 

Per tant, tenim aquest marc de violència que entenem que
des del Govern de les Illes Balears i des d’altres institucions
s’ha d’abordar de manera integral, el nostre grup parlamentari
ja ho va dir a inici de legislatura i creiem convenient que tal
vegada la Direcció General d’Esports faci una valoració de
l’impacte que pot tenir en aquest col·lectiu sobretot aquest
tipus de discriminació i tal vegada seria interessant, nosaltres
ho valorarem, la compareixença del director general d’Esports
perquè pugui exposar a aquesta comissió quines actuacions es
duen a terme perquè, insistesc, no és només un tema de
discriminació de certs col·lectius, sinó un tema de violència
que no es pal·lia.

Per tant, aquesta és una oportunitat per fer aquesta
reflexió, tot i que exhauriré el meu temps precisament per fer
aquesta reflexió als membres d’aquesta comissió, i proposar
iniciatives conjuntes cap a aquest col·lectiu i cap a qualsevol
col·lectiu que es trobi manifestat.

Crec que tenim una oportunitat, però, i volia introduir una
esmena in voce al grup proposant al punt 2, perquè entenem
que no és una cosa específica de les entitats LGTBI que
puguin fer aportacions, per tant, nosaltres li proposam, des del
Grup Parlamentari Ciutadans, al paràgraf del punt 2 de la
proposició no de llei, en el darrer punt i a part, on diu “... les
accions i campanyes s’impulsaran en col·laboració amb les
entitats LGTBI autonòmiques potenciar la participació i la
corresponsabilitat”, posar, “... amb les entitats del Tercer
Sector social de les nostres illes i en especial amb el
col·lectiu LGTBI”. Jo sé que la filosofia evidentment
d’aquesta proposició no de llei no exclou qualsevol tipus
d’identitat, però oblidam molt la labor que fan i la manca de
recursos de les entitats del tercer sector, especialment la
d’educació no formal, les entitats juvenils i infantils que
treballen des de la infància precisament la coeducació en el
tema d’aquest col·lectiu. I ens consta, som coneixedor
d’aquest món, molts de vostès també ho són, i crec que seria
important integrar gran nombre d’entitats i la diversitat
d’entitats que aborden l’educació en valors a la nostra
comunitat.

Insistesc, no la veig (...) d’aquí, però seria una manera més
d’incidir en aquesta implicació de tota la societat de les Illes
Balears.

Per tant, reiter el nostre suport. Els deman que si ho troben
adient com a una millora...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha esgotat el seu temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -sí-, acceptin l’esmena in voce. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros estamos en contra de
colectivizar a las personas por características intrínsecas a las
propias personas. Me explico: si queremos una igualdad real,
independientemente de como sean las personas, estatura,
rasgos, orientación sexual, éste no es el camino, lejos de
normalizar lo que hacen es estigmatizar. El colectivo, que
ustedes denominan “colectivo LGTBI”, no incluye a todas las
personas que ustedes califican como LGTBI.

En nuestro país existe libertad desde hace décadas para
vivir la vida sexual como cada uno considere. La
homosexualidad o la orientación sexual no impiden
absolutamente nada. En España una persona homosexual o
transexual puede hacer lo mismo que el resto de personas.
Tenemos ejemplos de gente brillante y admirada en todos los
ámbitos de la vida, en la cultura, en el mundo empresarial, en
la política, desde el Consejo de Ministros de España hasta los
platós de televisión dirigiendo espacios con los más altos
índices de audiencia.

Por este motivo, porque esta iniciativa incide una vez más
en la colectivización de la gente por motivo de su orientación
sexual, no daremos apoyo a esta iniciativa. Debemos luchar
contra cualquier tipo de discriminación mediante la aplicación
de nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución,
artículo 14, y nuestro Código Penal, y si es necesario deberá
reformarse la legislación referente al deporte. 

No se discrimina a colectivos, se discrimina a personas y
cuando eso ocurre hay que actuar contra los discriminadores,
sea por su orientación sexual, por sus rasgos, por su color de
piel, su estatura o su volumen corporal. Por tanto, entendemos
que debe educarse en valores de igualdad de todas las
personas, debe fomentarse la inclusión de todos y no, en
cambio, debemos colectivizar por características propias de
los seres humanos, como hace esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part d’El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És
evident que com a la societat, en aquesta cambra autonòmica
i en aquesta comissió vivim realitats paral·leles, n’hi ha qui
viuen la discriminació d’una manera, n’hi ha qui la viuen d’una
altra i n’hi ha qui la neguen absolutament, quan tradicionalment
encara, to t i que és veritat que les lleis permeten que tots

siguem iguals, la realitat no és així. Així ho veu almanco el
Grup Parlamentari El Pi. 

Vagi per endavant que nosaltres votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei, és evident que El Pi sempre està a favor
de propostes que impulsin la tolerància, el respecte i la
igualtat d’oportunitats dels col·lectius més vulnerables.
Encara que n’hi hagi de privilegiats que puguin dirigir
programes de televisió o que siguin a governs, també hi ha una
altra realitat paral·lela de discriminació que comença a
l’escola i que continua a l’esport adult, com s’ha manifestat
avui aquí.

Es va comentar la setmana passada, arran d’una proposició
no de llei que també feia referència al col·lectiu LGTBIQ, eh!,
que podem afegir la Q, com es fa en moltes ocasions,
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queer,
és bo que parlem d’aquest col·lectiu, però també és cert que
no hem d’oblidar que les actuacions del Govern han d’anar
dirigides a tots els col·lectius vulnerables i no només a un
col·lectiu en concret, tot i que ara parlam d’aquesta
especificitat i nosaltres, com hem dit, els donarem el suport.

Dit això, respecte de la proposició no de llei que ens
presenten avui els grups parlamentaris que conformen el pacte
sobre la sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI al
món de l’esport, diem que sí, som conscients que queda molta
feina a fer fins aconseguir un esport inclusiu i divers a tots els
nivells. Que algú se senti discriminat per la seva manera de
ser, per la seva manera d’estimar, per la seva manera de
relacionar-se, etc., a nosaltres ens sembla un drama, un drama
absolut que ja no et deixa créixer ni et deixa evolucionar amb
les mateixes condicions que la resta, que sí són acceptats per
la societat.

Per això pensam que s’ha de continuar treballant amb
actuacions i iniciatives per aconseguir aquest objectiu, que la
Comissió contra la violència a l’esport de les Illes és un òrgan
col·legiat que va ser creat, hem de recordar-ho, i regulat amb
la finalitat de prevenir qualsevol tipus d’acció o manifestació
de violència, racisme o xenofòbia a l’àmbit esportiu de la
nostra comunitat autònoma és una realitat, però també posa
damunt la taula una altra realitat: que tot i que això és així la
realitat -com dèiem- es una altra.

Consideram que les mesures que es proposen en aquest
proposició van en aquesta línia i poden ajudar a impulsar la
tolerància, el respecte i l’acceptació de la realitat LGTBIQ
diversa al món de l’esport. Per això, nosaltres li donarem
suport.

I vull afegir una cosa, tot i això avui em sent decebuda,
perquè ara aquí parlam de protocols, d’igualtat, però a la
proposició no de llei anterior també parlàvem d’això,
d’igualtat d’oportunitats, de tenir un plat damunt la taula i
malgrat això hem posat un pal a la roda. Per tant, nosaltres
votam que sí, però crec que ens ho hem de fer mirar, és a dir,
sabem que la caixa ha fet fallida, més que en farà, però facin-
s’ho mirar perquè o és o sí o és no. Per tant, aquestes
incoherències no ens acaben d’agradar. 
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En qualsevol cas, la nostra resposta és sí.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Donarem suport a aquesta iniciativa
per un motiu ben senzill, s’ha de normalitzar allò que és
normal, defensar els drets d’aquest col·lectiu que en definitiva
són els drets de tothom. Respecte i tolerància, no cal res més.

L’esport ha estat històricament un lloc de dominació
masculina, reservat a un únic col·lectiu, els homes que
compleixen amb els requisits d’allò que es denomina
masculinitat hegemònica, heterosexualitat, desenvolupament
físic, poca afectivitat. Aquesta dominació explica l’escassa
participació de les dones i el rebuig de l’homosexualitat en la
pràctica esportiva.

Tot i el canvi social experimentat en les societats
avançades l’esport continua essent un dels pilars més
accentuats de la dominació androcèntrica amb una gran
hostilitat cap a la presència de gais i lesbianes als seus espais
de pràctica i determina estructuralment i simbòlicament la
institució esportiva.

L’accés a la pràctica esportiva encara és en ple segle XXI
font de discriminacions per a minories sexuals i ètniques, per
a la població discapacitada, per a classes socials en situació
d’exclusió social, per a dones, d’aquesta manera la institució
esportiva deixa en entredit el seu grau de democratització
efectiva.

És fonamental deixar d’estigmatitzar, deixar enrere la
masculinització de l’esport per tal de fer-ho més inclusiu i
respectuós amb la diversitat, generar models en els quals totes
les persones se sentin representades, afavorir la detecció i
denúncia de conductes d’assetjament, discriminació o
violència a esportistes per la seva orientació sexual o la seva
identitat de gènere. Tots hem presenciat insults als camps de
futbol denigrants a les dones, insults homòfobs, per posar
només dos exemples, indicadors d’aquesta manca de respecte
absolutament intolerable.

Aquesta societat ha de madurar i acceptar la diversitat que
forma part de la realitat dels éssers humans. Com ja he dit al
començament votarem a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Tenen la paraula ara per
contradiccions els grups proposants per un temps màxim de

cinc minuts. Per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Mascaró, per un temps màxim de cinc minuts. Sr. Mascaró,
quan vulgui.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, Sr. President. Vull agrair als grups que donen
suport a aquesta proposició, crec que hem aconseguit
transmetre la necessitat de la proposició que hem presentat,
des del suport a la diversitat, suport al col·lectiu LGTBI per
fer que les persones es puguin sentir des del mitjà de l’esport
més integrades, més lliure, més valentes per afrontar-se com
a persones com ho fem tots.

Respecte de les intervencions dels grups, vull agrair la
intervenció del Grup Ciutadans, completament d’acord que
s’ha d’augmentar aquest tipus de suport a les persones amb
discapacitat i a l’esport femení, també entenem -com hem dit-
l’esport d’una manera... de l’esport en valors des del
col·lectius més... que puguin afavorir els col·lectius més
vulnerables.

Així i tot acceptaríem també l’esmena in voce que ens ha
fet, doncs pensam que és important també incloure-hi les
entitats del tercer sector perquè puguin reforçar aquesta
iniciativa.

Respecte de la intervenció del Partit Popular, del Sr.
Fuster, agraïm les seves paraules en concordança amb la
proposició. Em sorprèn..., em sorprèn i no em sorprèn, quan
ens parla de tarannà respecte del seu grup i al nostre grup.
Nosaltres..., vostès ara en aquests moments no governen, sí
que governen a altres comunitats autònomes, vostès tenen
oportunitat de presentar proposicions d’aquest estil i a la
legislació vigent veiem que les propostes que s’han presentat
en el temps sempre han partit de grups progressistes, del Grup
Socialista, per exemple, en el nostre cas. Al matrimoni
homosexual a Espanya, vostès li devien donar suport al 2005,
però va ser instaurat per un govern socialista, va ser el tercer
país on s’introduïa aquesta possibilitat. També es va establir la
corresponsabilitat entre comunitats autònomes per treballar
en un pla estratègic de convivència escolar. Als darrers mesos
de l’anterior legislatura el Govern del Partit Socialista va
incorporar a la cartera de serveis bàsics del Servei Nacional de
Salut el dret fonamental d’igualtat de tracte a les dones
lesbianes en matèria de reproducció humana assistida. Per
primera vegada en la història el Govern central ara disposa
d’una Direcció General de Diversitat Sexual i de Gènere. La
directora general del Govern de l’Estat Boti García informà
sobre la futura creació d’un consell assessor LGTBI.

Entenem que es pot tenir tarannà, però l’important és ser
conseqüent amb el què es diu i les propostes que es fan.

Quant a VOX, una miqueta en el mateix sentit, vostès no
veuen quan es parla de segons quins temes o segons quins
col·lectius vostès no hi veuen problema, ho prenen com a una
llibertat individual, els afectarà o no els afectarà, però no van
vostès... són aquí, al Parlament de les Illes Balears, fent
política per intentar ajudar la gent i entenen que quan, per
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exemple, hi ha un tant per cent minso en l’esport d’esportistes
que no han reconegut la seva sexualitat ho entenen com a una
cosa normal, entenen que no s’han sentit pressionats, que igual
no tenen por. Pens que nosaltres, com a partits polítics hem de
facilitar aquesta ajuda a la gent per poder triar lliurement,
perquè es puguin sentir inclosos dins la societat, perquè si no
es fan polítiques d’aquest estil segurament quedaran al marge.

Ahir mateix, pens que no és un esportista, Pablo Alborán,
és un músic reconegut a nivell espanyol, ahir va reconèixer la
seva homosexualitat, deu anys després de la seva carrera;
senzillament haurà estat una decisió personal, però
segurament durant aquests deu anys ha estat amb pors, amb
dolor, amb situacions incompreses que no l’han permès viure
la seva sexualitat en llibertat. Pens que depèn de nosaltres que
aquestes passes es puguin fer.

Quant a la intervenció d’El Pi, totalment d’acord també,
crec que ajuda a la tolerància. No hi veig molta relació entre
la proposició que s’ha debatut abans i la que debatem ara...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mascaró, ha esgotat el seu temps.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

... -sí, ja vaig acabant, president-, senzillament és una qüestió
també de models i de tipus de solucions, no és una qüestió
d’afrontar les coses sigui d’una manera A o d’una manera B ni
que hi hagi solucions absolutes. Totalment d’acord també amb
la proposició de MÉS per Menorca. 

En definitiva, agrair el suport, creiem que les polítiques en
aquest sentit aconseguim així una societat amb més igualtat,
drets reals, digne i amb respecte  cap a les persones del
col·lectiu LGTBI.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mascaró, una qüestió d’ordre. El Sr. Gordiola, Gómez
Gordiola, ha fet una esmena in voce que convendria, sobretot
de cara al Diari de Sessions, que digués exactament aquesta
esmena in voce, o el Sr. Mascaró, i que digués si s’accepta o
no s’accepta. Sr. Gómez, si vostè la té.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Miri, sí, tal com és, no hem pogut parlar, ho he fet des del
faristol, però al darrer punt i a part del punt 2 de la proposició
no de llei diu: “... les accions i campanyes s’impulsaran en
col·laboració amb les entitats del tercer sector autonòmiques
i en especial amb les entitats LGTBI, potenciant la
participació i la corresponsabilitat”. Si us sembla aquesta
redacció crec que és la que...

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí que l’acceptaríem, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tots els
grups parlamentaris per donar suport a aquesta proposició no
de llei. Res més a afegir, tot ja s’ha dit aquí i tot ha estat en
clau positiva. Treballem per una societat inclusiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per ordenar les votacions,
entenc que dels tretze diputats que som a aquesta cambra, la
Sra. Ribas votarà a favor, en contra o abstenció? Abstenció. 

Per tant, serien 12 vots a favor i 1 abstenció. És correcte?
És així, no és veritat?

Per tant, en conseqüència, queda aprovada aquesta
proposició no de llei relativa a la campanya de sensibilització
i acceptació de la diversitat LGTBI al món de l’esport. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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