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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputats, si us sembla bé,
començam, atès que han passat, bé, cinc minuts de cortesia,
està bé, hi som tots, no és ver? En primer lloc, s’ha de demanar
si es produeixen substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Beatriu
Gamundí.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més? No. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
que és el debat de les dues proposicions no de llei, les RGE
núm. 2180/20 i 2689/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2180/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa al cessament de la consellera d’Afers
Socials i Esports.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2180/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa al cessament de la consellera
d’Afers Socials i Esports.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui veiem aquí una proposta
que va presentar el nostre grup el dia 4 de febrer i, a més, la va
demanar pel procediment d’urgència perquè en aquell moment
consideràvem que era urgent, que era necessari que, després de
la no-dimissió de la Sra. Fina Santiago, consellera d’Afers
Socials i Esports, que no hagués presentat la dimissió després
del coneixement dels fets que jo crec que a tots ens
avergonyeixen i a tots ens varen posar la pell de gallina, que és
saber que 16 nins i nines, tutelats, o 15 nines i 1 nin tutelats pel
Consell Insular de Mallorca i dues nines tutelades pel Consell
Insular de Menorca havien estat víctimes d’una xarxa
d’explotació sexual. I dic víctimes d’una xarxa d’explotació
sexual perquè així ho va dir el president de l’IMAS, el Sr.
Javier de Juan.

Després d’aquests fets, que ja dic que a tots ens van posar
la pell de gallina i que varen esclatar després que el vespre de
Nadal, de Nit Bona, doncs una nina fos violada a Palma, no va
passar res, és a dir, no hi va haver cap tipus de conseqüència
política, no hi va haver cap tipus d’assumpció de
responsabilitat política. Un fet que no s’entén que no hi hagi
hagut responsabilitats polítiques.

I dic que avui en dia aquesta proposta és totalment vigent,
perquè, de fet, nosaltres creiem que si la COVID possiblement
marcarà un any, marcarà l’any 2020 a nivell mundial,
possiblement els cas de l’explotació sexual de menors marcarà
una legislatura, no serà una crisi econòmica, no serà una crisi

de la COVID, el que marcarà aquesta legislatura per a
nosaltres, sens dubte, és l’explotació sexual de nins i nines quan
es trobaven sota la protecció, quan feien de pare i de mare les
institucions de les Illes Balears.

La Sra. Fina Santiago s’ha excusat en no presentar la seva
dimissió a causa del tema competencial, diu que no és
competència seva; és a dir, té competències del benestar dels
nins i nines de les Illes Balears excepte dels tutelats els quals
no són competència seva; ella té competència per presentar en
aquest Parlament de les Illes Balears, a la passada legislatura,
una llei, que és la llei de la infància, la llei del dret a la infància,
que protegeix tots els drets de la infància per a tots els nins,
excepte dels nins tutelats.

No només això, sinó que els nins i nines, nines explotades
i nins explotadors han estat sota la competència directa de la
Sra. Consellera Fina Santiago, perquè han estat dins Es Fusteret
i dins Es Pinaret, dins Es Fusteret vull recordar que tenim nines
que han estat víctimes d’explotació sexual, i vull recordar que
a Es Pinaret tenim nins que han estat explotadors sexuals
d’aquestes nines que coneixien dins el mateix ambient nines
que estaven tutelades.

No entenem com quan la consellera diu que just té dues
competències, diu que té competències en els nins tutelats de
formació i de coordinació, i no ha fet res de res de les dues
matèries, i nosaltres volem incidir no només en la formació,
que quan va esclatar aquest cas es va decidir presentar uns
cursos nous de formació per a totes les persones, els educadors
i per als treballadors que feien feina tant dins els consells com
també tant a Es Pinaret com a Es Fusteret, sinó que, a més, avui
vull posar el focus sobre la coordinació.

La consellera deia que es va fer molta feina en un protocol
en contra dels abusos sexuals a les Balears i estava molt
orgullosa d’aquest protocol. I nosaltres li vàrem dir que si en el
Consell Insular de Mallorca se sabia que des de l’any 2017 ja
es coneixia que hi havia casos d’explotació sexual, molts dins
les nines tutelades sota la protecció del Consell Insular de
Mallorca, per què el Govern havia mirat cap a un altre costat?
Per què no havia fet res? Ens va dir que no, que s’havien fet
moltes reunions.

Bé, nosaltres varem demanar totes les reunions, aquí tenc la
contestació per a qualsevol diputat que ho vol veure abans de
votar avui, estaria molt bé que ho llegís, he subratllat en groc
les parts més importants, per tant, seria important que abans de
dictaminar avui un vot ho mirassin.

Què passa amb aquesta contestació? La consellera va dir
que s’havien fet moltes reunions de coordinació, no és vera, és
fals, va mentir un pic i un altre. Resulta que les reunions de
coordinació que es varen fer es varen fer dins l’any 2017, a
l’any 2017 sí que és vera que es varen tota una sèrie de
reunions perquè precisament amb tots els consells insulars i
amb totes les parts implicades que tenien a veure amb protocols
d’explotació sexual a menors, a la infància, es varen fer
reunions. Però a partir d’octubre de l’any 2017 cap ni una amb
el Consell Insular de Mallorca; a l’any 2018 n’hi va haver una,
que va ser, si no vaig equivocada, amb el Consell Insular de
Menorca; i a l’any 2019 n’hi va haver una amb Eivissa, però
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amb Mallorca, des de l’any 2017 cap ni una. De fet, la següent
que hi ha des de l’any 2017, des d’octubre del 2017 és el dia 13
de gener d’enguany, on la mateixa tècnica de la Direcció
General de la Infància, la senyora.... -ara no ho tenc aquí, ja els
ho diré-, ella mateixa deia que no hi havia hagut cap reunió
amb Mallorca des de l’any 2018 a l’any 2019, no hi ha hagut
cap reunió de coordinació.

I a més, la Direcció General d’Infància va proposar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat el seu temps, si pot acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, ara acab-, la Direcció General d’Infància va proposar
començar a fer un monitoratge de tots i cadascun dels casos,
perquè va reconèixer que s’havia fet deixadesa de funcions
durant dos anys.

Per tant, per tot això nosaltres creiem que és molt vigent
aquesta proposta que presentam avui i demanam que la Sra.
Francina Armengol, ja que no ha dimitit la Sra. Fina Santiago,
i no entenem per què, si hagués tengut vergonya ho hagués fet,
creiem que la Sra. Armengol l’ha de cessar immediatament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Tenc la
sensació de trobar-me en un déjà vu, ens falten dits a les mans
per dur el compte de les vegades que s’ha tingut aquest debat
en aquest parlament, i sempre acabem, en la nostra opinió, amb
la mateixa conclusió: els fets als quals ens referim no tenen una
causa que es pugui reduir a mancances concretes d’unes
persones responsables d’un servei de l’administració, això és
una perspectiva miop i ignorant en el món en què ens trobem,
sinó que s’ha de situar en un context global de demanda de
coneixement de sexe amb menors i d’increment dels delictes
sexuals contra menors, tant per part d’adults com per part
d’altres menors.

No estam d’acord amb aquesta proposició no de llei perquè
no considerem que no s’hagi actuat per part de la Conselleria
d’Afers Socials davant l’explotació sexual infantil i adolescent,
sinó tot el contrari, des de la legislatura passada s’han posat en
marxa mesures per pal·liar aquesta xacra, mesures que s’han
vist reforçades en aquesta legislatura tant pel Govern de les
Illes Balears com recentment per part del Govern de l’Estat
amb la posada en marxa de la Llei de protecció de la infància
i l’adolescència.

La Sra. Consellera Fina Santiago ha comparegut en seu
parlamentària en aquesta comissió, en comissió permanent,
s’han fet interpel·lacions, mocions, on s’ha explicat amb tot

detall totes les accions i mesures que ha realitzat el Govern des
de la legislatura passada i mesures preses des de l’inici d’aquest
any, com són els protocols d’actuació, l’augment de la
formació, personal, o que la comissió de coordinació. Ha
comparegut el Defensor del Menor, ha comparegut la directora
de l’Institut Balear de les Illes Balears de l’IB Dona, la
directora general d’Infància, Joventut i Família, la directora de
la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel. Tant la consellera
Fina Santiago com la presidenta del Govern, Francina
Armengol, han respost totes les preguntes que els han fet en
relació amb aquest tema en seu parlamentària, que han estat
prou en els darrers mesos, així com des de les diferents
conselleries del Govern s’ha respost i s’ha donat tota la
informació a totes les preguntes que els han fet per part dels
diferents partits polítics.

Tot i així, hi ha partits que consideren que hi ha mancança
de transparència i ocultació d’informació.

L’explotació sexual infantil i adolescent, malauradament, no
és un problema puntual, és un problema estructural, la violència
masclista, la tracta d’éssers humans amb fins d’explotació
sexual, i l’explotació sexual infantil i adolescent són un
problema estructural que tenim com a societat. I només es
podrà combatre aquesta xacra social de manera ràpida i eficaç
si tots els partits polítics, amb totes les administracions, remem
en el mateix vaixell i en una única direcció.

Per això demanem rigor i seny a totes les formacions
polítiques, perquè cada vegada que es banalitza, qüestiona o es
rebutgen les víctimes de violència masclista, el Moviment 8M,
l’Institut de la Dona, plans o mesures de perspectiva de gènere,
es ridiculitza el clamor social com l’”hermano yo sí te creo”,
entre d’altres, l’únic que s’aconsegueix és enfortir el problema
estructural que tenim com a societat, el patriarcat.

Treballem plegats, independentment del color polític que
tinguem, escoltem la societat la qual demana enteniment per fer
front a aquesta xacra que tenim com a societat. Treballem en
propostes, en consens, deixem que les forces i cossos de
seguretat facin la seva feina i, en el cas que es determinin
responsabilitats polítiques per part de les autoritats, a aquestes
alçades no hi ha cap dubte que des d’Unides Podem sí
demanarem responsabilitats.

Insistim, és necessari produir un canvi social global de
tolerància zero enfront de l’explotació sexual i a adolescents,
només ho aconseguirem amb una total col·laboració
constructiva amb els agents socials, la ciutadania, els cossos de
seguretat i tots els grups parlamentaris per tal de seguir
treballant en el benestar i la integritat de tots els menors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. La veritat és que aquesta proposició no
de llei és un altre mitjà, una altra via instrumental i legítim dels
grups parlamentaris i d’aquesta cambra per dur a terme
iniciatives que es puguin dur a votació, en aquest cas per a la
votació i el posicionament també en la dimissió d’un alt càrrec,
d’un alt càrrec del Consell de Govern.

I vostès, el Grup Parlamentari Popular i juntament amb una
altra formació política, i altres també ho hem fet, hem demanat
responsabilitats del màxim titular d’aquesta cartera que afecta
els menors de la guarda, de la responsabilitat de guardes
polítiques que gestionen aquest servei i aquests programes de
la conselleria, i ho han fet als mitjans de comunicació, ho han
fet en compareixença en comissió, en compareixença a la
Diputació Permanent i la duen aquí ara.

Els arguments són els mateixos, tot i que ha passat un
temps, que vostès consideren que encara és vigent la situació
perquè no s’han assumit responsabilitat i, segons vostè
esmenta, Sra. Durán, fins i tot s’han falsejat o s’han donat
dades que no són correctes, amb les respostes que m’imagín
que li han donat a vostè orals o en documentació, i que jo no
qüestionaré, entre d’altres perquè no he mirat el document. Per
tant, sí que és cert que quan no es diu la veritat o no es donen
les dades precises a una compareixença, com a mínim és una
falta de rigor i de respecte cap als grups parlamentaris, i més,
en especial, als de l’oposició.

Però el fet, i en això el nostre grup parlamentari s’ha de
posicionar sobre aquesta proposició no de llei, és que nosaltres
no hem demanat, Ciutadans no ha demanat mai, en cap
moment, la dimissió, que no la responsabilitat, la dimissió de
la titular d’Afers Socials i Esports, la Sra. De Santiago. I no ho
ha fet, i un poc el meu argument sobre el posicionament
d’aquesta proposició no de llei, vull que ho tenguin en
consideració també, i no ho ha fet perquè entenem que no ha
estat la responsable directa dels fets que han ocorregut, que no
vol dir que no hagi estat o no tengui responsabilitats polítiques.

I la primera responsabilitat política que nosaltres vàrem
demanar a la Sra. Fina Santiago en el mateix àmbit
parlamentari que se’ns va donar oportunitat és que cessés per
una qüestió de responsabilitat i de dignitat cap a les famílies la
que nosaltres sí consideràvem la responsable directa, i també
polític, perquè és un alt càrrec de confiança, de lliure
designació, de la Sra. Santiago, que és la directora gerent de la
Fundació S’Estel, responsable d’Es Pinaret, d’Es Fusteret i
d’Es Mussol.

I quan també va comparèixer, a petició, entre d’altres,
d’aquest grup parlamentari, la Sra. Fina... em sembla que és, la
responsable de la Fundació S’Estel, a aquest grup parlamentari,
i sé que a d’altres, però a aquest grup parlamentari no el va
convèncer en absolut la resposta i els arguments que va donar
i molt manco no assumí cap ni una responsabilitat dels fets que
se li plantejaven.

Nosaltres també hem fet seguiment d’aquesta situació,
també li vull dir que per... jo sé el que vostè ha volgut dir en el
tema dels menors, és lamentable, és una xacra i és un impacte

que ha tengut en aquesta societat, a les Illes, a la societat
espanyola en general, però molt en especial a les famílies, però
la COVID du 228 morts, evidentment la COVID ens
arrossegarà en aquesta legislatura, però no sabem ni com
acabarà això. Per tant, no crec que sigui l’únic fet que s’hagi de
posar per sobre d’altres en els problemes i els fets lamentables
d’aquesta comunitat.

I nosaltres, evidentment, hem demanat a la Sra. Santiago, i
seguirem demanant a aquest govern, la recuperació de les
competències, perquè això no s’acaba en una petició, que ja li
dic que no prosperarà, és evident que hi ha un grup polític, que
aquí ni s’ha presentat per donar suport, entre d’altres coses
perquè també l’havia demanada la dimissió de la Sra. Santiago,
no és aquí i no donarà tampoc suport, però li diré que nosaltres
hem demanat... i no se soluciona amb la dimissió d’un alt
càrrec, ni tan sols amb la dimissió de la Sra. Santiago, perquè
hem demanat la recuperació de les competències d’inspecció i
planificació, que és el greu problema en aquesta comunitat
autònoma, que no estan... siguin de guarda o siguin tutelats, que
és on hi ha hagut el problema, entre guardes i tutelats, no hi ha
una coordinació, com s’ha demostrat, i no hi ha tampoc una
inspecció coordinada per part de qui l’ha de tenir, que és la
comunitat autònoma que té les competències estatutàries per
fer-ho. I això també ens preocupa i ho seguirem reivindicant.

Miri, per dues coses nosaltres valoram donar suport a la
seva petició, entre d’altres coses perquè vàrem dir a la Sra.
Santiago, amb ella davant, que ens veuríem obligats a demanar
una altra responsabilitat si no cessava immediatament la
directora de la Fundació S’Estel. I entre altres coses, perquè ha
rebutjat aquest parlament i aquesta cambra i en diferents debats
a la comissió no permanent d’investigació sobre els fets, en seu
parlamentària, quan li vàrem demanar, i perquè vàrem assistir
a uns fets com el mateix IMAS donava o deixava quasi tirada
la consellera Santiago -ja acab, president- en les seves
explicacions al Consell de Mallorca, on tenien un problema
evidentment de coordinació i de passar-se les responsabilitats,
cosa que pateixen els menors i les famílies.

Vull deixar palesos aquests dos fets, perquè nosaltres
valorarem, evidentment, donar suport a la seva proposició no
de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
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. El Grup
Parlamentari Popular avui ens torna presentar, aquesta vegada
a comissió, l’altra vegada ho va fer en la sessió plenària, com
a acord únic o com a proposta, la mateixa que es va dur dins els
mecanismes de control dels menors als centres de menors
gestionats pel Govern, derivada de la Interpel·lació RGE núm.
179/20.
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Des del nostre grup parlamentari tenim la sensació que hem
congelat la imatge, que ens vàrem quedar allà i que ara ens hem
teletransportat aquí i tornam ser allà mateix, en la mateixa
situació. Nosaltres pensam que no ha canviat res, perquè la
COVID sí que ha fet com a una espècie de bombolla per a la
situació d’aquests infants que per coses que siguin no hem
tengut més informacions que tenen a veure amb això.

Per tant, el meu discurs o la meva reflexió és exactament la
mateixa, l’impuls primer seria demanar la dimissió de tothom,
dels responsables de l’IMAS, de la presidenta del Consell de
Mallorca, del director de l’Oficina dels Drets dels Menors, la
dimissió de la presidenta del Govern, de la consellera d’Afers
Socials, de la nostra dimissió de tots nosaltres que som aquí,
com a responsables, i també com a membres d’una societat que
es posa de perfil quan sabem que això existeix, com a habitants
i responsables adults d’aquesta societat. Per tant, ens en
podríem anar tots a ca nostra perquè ho hem fet malament.

Qui governa? És cert, hi ha un Govern de les Illes Balears
que governa, hi ha un Consell de Mallorca que té
responsabilitats i hi ha temes competencials, en qualsevol cas
crec que hem de començar a assumir tots, com a societat, no
suportar, no tolerar qualsevol comentari que tengui a veure amb
la violència contra els infants, perquè també comença pel
llenguatge.

Per tant, em sap greu, però quan parlam de negligència, què
vol dir, què han sortit a la llum, torn a repetir, aquests casos de
menors? I per què han sortit i no havien sortit abans, a
legislatures passades, perquè ja existien? No, no són els diaris,
han sortit a la nostra vida, ens fan una ferida a l’entranya, m’és
igual si surt als mitjans de comunicació o no, si ens posam molt
nerviosos perquè surt als mitjans nacionals, crec que això no és
el bessó de la qüestió, i no acús ningú que assenyali com a
bessó de la qüestió aquesta, però és que és ara que ens posam
amb els cabells drets. Per què? Perquè ho hem vist als
informatius nacionals i, és clar, no ho podem suportar, el cor
ens fa molt mal a tots.

Negligència per a mi pot ser aquesta, que no li neg, però
també negligència és que del 2011 al 2015 no hi hagués
informes sobre explotació sexual a menors, així no és estrany
que no n’hi hagués i no sortís a la llum ni tampoc als diaris. I
no és una acusació frontal, és una altra reflexió que faig, no
existia llavors? O és que no hi havia informes? I per què no es
feien informes? I no apago la bolla, perquè nosaltres, com
saben, no hem governat mai, per tant crec que ha de ser
complicat gestionar aquesta qüestió i que cadascú amb el seu
pressupost ha fet el que ha pogut cada vegada que les
intencions deuen ser bones o millors.

Obscurantisme, com també s’ha acusat? Potser sí i potser
no, crec que és prou important abans de fer una acusació
d’aquest tipus saber què diu la Fiscalia, és que encara tot això
no sabem com acabarà. Vull (...) de totes maneres el tema de
l’obscurantisme, que vàrem tenir una comissió d’investigació,
ja s’ha dit aquí, per etapes, dia a dia, setmana a setmana, vàrem
tenir compareixences, vàrem poder demanar tot allò que vàrem
voler. Respostes? No, no hem quedat satisfets, però no per les
respostes, sinó perquè aquestes situacions es puguin repetir.

Pel que fa a l’obscurantisme, ho torn repetir, vaig demanar
anar a Es Pinaret, hi vaig anar, em vaig poder passejar per allà
i vaig veure com funcionava; vaig demanar anar a Es Mussol,
hi vaig poder anar; vaig contemplar coses que s’havien fet, a mi
no em va semblar que fossin indrets on no es faci feina. Què
se’n pot fer més? Sí. Què manca coordinació? Sí, crec que és
la gran paraula que manca, a moltes etapes d’aquesta societat
i a molts d’àmbits, però sobretot en menor, que és el que ens
toca avui. Què manquen recursos? Moltíssims. I també manca
voluntat d’una societat que fa una cara davant i una darrera, ho
torn repetir, perquè si aquestes nines són abusades és perquè hi
ha porcs, explotadors i abusadors, pervertits que continuen
anant pel carrer i que tal vegada tenen una vida privada
absolutament normal, i això sí que ens ho hem de fer mirar com
a societat.

Ara, d’això a dir que no s’ha fet res, que s’han amagat
darrera una porta o darrera no sé on, darrera els menors, crec
que és una altra cosa. Hem demanat que s’han de depurar
responsabilitats polítiques i tècniques, sí, pensam que ha de ser
la Sra. Santiago i pels motius que s’esmenten? Idò,
sincerament, no ho tenim clar, nosaltres pensam que es fa feina,
i ha de ser el contrari, nosaltres pensam no que haguem
d’aplaudir la Sra. Santiago, que té coses per criticar, però
demanar el cessament. Jo el que crec és que hem d’estar tots
junts i fer feina units.

I dit això, no m’oposaré que vostès, o sigui, no votaré en
contra que vostès demanin la dimissió, el cessament o el que
sigui, però tampoc hi votarem a favor. Crec que no és el
moment, no vol dir que més endavant no siguem nosaltres que
la demanem la dimissió, però de moment pensam que és més
prudent que ens abstinguem, perquè, com deia al principi, la
imatge es va congelar i per a nosaltres continua congelada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. Sincerament, jo pensava que arribats
a aquest punt i passats tants de mesos el PP retiraria aquesta
petició en forma de PNL, ja que la van presentar a un moment
puntual en què era un tema per estratègia, volien mantenir la
tensió i per fer-ho d’aquesta forma, però veig que no ha estat
així.

Molt breument, perquè crec que és un tema més que debatut
i s’han presentat aquí diverses opinions, amb moltes de les
quals estic d’acord. La seva PNL, em centraré en analitzar el
punt d’acord, diu que “demanen al Parlament de les Illes
Balears que insti la presidenta que cessi la consellera d’Afers
Socials, després de la seva negligència i obscurantisme”,
negligència i obscurantisme, negligència en la gestió de casos.
Sra. Durán, vostè pot repetir-ho moltes vegades, però, per
moltes vegades que ho repeteixi, no es convertirà en realitat.
Vostè vol dur aquest debat al parlament pels seus interessos
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polítics i que la llei i els especialistes i el sentit comú li diguin
que això no és una competència del Govern balear, sinó que es
competència d’una altra institució, sembla que no li importa.

També obscurantisme, la consellera ha comparegut, ha
contestat les interpel·lacions que li han fet, les preguntes, ha
comparegut en aquesta comissió i ha donat explicacions,
agradin més o menys, Serafín Carballo, director de l’Oficina
Balear de la Infància i l’Adolescència, Marta Carrió, directora
general d’Infància, Joventut i Família, Fina Tur, gerent de la
Fundació S’Estel, Maria Durán, directora de l’IB Dona, i això
és obscurantisme?

La Sra. Lina Pons deia ara mateix, jo no tenia aquesta dada,
que havia demanat anar a alguns llocs i que òbviament havia
pogut anar a visitar-los. Obscurantisme?

Parlen vostès d’obscurantisme quan ja saben que durant la
governança es van deixar d’enregistrar les dades sobre fugides,
ho sabem perquè justament aquí vàrem tenir dues
compareixences en les quals ens ho varen explicar, que era on
s’enregistraven aquestes fugides, que és el que provoca després
són uns indicadors d’abús; és clar, si no s’enregistren, doncs no
existeix, doncs no hi ha cap problema, i justament va ser una
d’aquestes comissions que vàrem fer aquí quan vàrem saber per
què suposadament no hi havia aquest problema durant l’època
Bauzá, perquè no es registrava, perquè no se cercava.

Poc més a afegir. Òbviament, el Grup Socialista votarà en
contra d’aquesta PNL. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Torn ara per
contradiccions, el grup proposant té un temps màxim de cinc
minuts, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. President. Negligència, negligencia: omisión
de la atención debida por inacción o descuido o por acción
incorrecta, inadecuada o insuficiente. No en tenim cap dubte,
hi ha hagut negligència de la consellera, no en tenim cap dubte,
és que no hi ha... no tocaríem ni una coma d’aquesta definició.
És de la RAE, no és meva, ni una coma, dit de la mateixa
consellera: “Just tenc competències en formació i en
coordinació amb els consells, just tenc aquesta competència,
ens vàrem posar en marxa a partir de l’any 2017", sí és vera, es
va posar en marxa en fer un protocol d’actuacions en contra
dels abusos, és vera. Varen acabar de redactar el protocol
l’octubre del 2017, cap reunió més amb el Consell Insular de
Mallorca, no de la consellera, de la consellera, de la directora
general d’Infància i Joventut, de la tècnica, que sempre ha estat
a aquestes reunions, mai no ha tengut cap reunió.

Ara, ara, han començat a tenir les reunions amb Mallorca,
des d’octubre del 2017, repetesc, fins al 13 de gener, que ja
n’hem tengudes dues, perquè després hem tengut la COVID,
però dia 13 de gener en varen tenir una i al cap d’un mes, dia
14 de febrer, en varen tenir una altra, perquè varen veure que
ho havien de fer. Ara, a la darrera reunió parlen que a l’any
2019 no hi havia hagut cap reunió i que el debat sobre

l’organització de la revisió d’abusos sexuals i d’explotació
sexual a Mallorca, els casos que es calculen durant l’any 2019,
que no havien tengut cap reunió, eren 260, aproximadament,
260 casos, aproximadament, 260 casos. Míriam Carrero,
tècnica de la Direcció General d’Infància i Joventut.

Això no m’ho invent, això està damunt la taula i ho pot
llegir qualsevol, 260 casos a l’any 2019, cap reunió ni una amb
el Consell Insular de Mallorca. Això no és negligència? Això
no és negligència? Què en diuen? Dèjà vu, m’he quedat amb
aquesta paraula, em fa vergonya, Sra. Mayor, dèjà vu, sap què
és déjà vu? Li diré, quan una vegada i una altra ets una menor
d’edat i repeteixes dins el teu cap una vegada i una altra una
violació; o entres dins un cercle de les teves amigues, que t’han
ficat dins un cercle, que t’han ficat allà dins, evidentment, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, convendria que es dirigís al micro, sobretot...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -té raó, té raó-, però com que m’ha dit la Sra. Mayor que
dissentia... -ah, sí, que no em senten?, sí, té raó, gràcies-, la Sra.
Mayor deia que tenia déjà vu; déjà vu és el que tenen moltes
persones que han tengut una situació traumàtica, és el que
tenen, tenen una situació traumàtica, Sra. Mayor.

I que em parlen d’interès polític, és que hi ha d’haver
responsabilitats polítiques, jo no tenc cap interès polític en dur
aquesta proposta, no, no; vostès tenen molta vergonya, perquè
vostès estic segura que fins i tot haurien sortit al carrer amb
totes les seves entitats d’esquerres per demanar la dimissió del
responsable polític que hagués mirat cap a un altre costat o que
no hagués fet cap reunió amb els consells, els quals tenien la
protecció dels menors tutelats, quan eren explotats sexualment,
i ho sap perfectament, perquè ho han fet per molt menys, ho sap
perfectament.

No parl d’un partit polític, no parl d’una cosa polític, parl
de menors que sofreixen, de menors que els han llevat la
custòdia als pares perquè no eren capaços de tenir-los dins ca
seva i treure’ls d’aquesta xarxa d’explotació sexual; és a dir,
són menors que se’ls ha llevat la custòdia a son pare i a sa
mare, es dóna la custòdia a una institució determinada i la
institució determinada diu que no hi pot fer, i reconeix 260
casos a l’any 2019, això és el que reconeix la institució.

I em diuen que aquí no hi ha d’haver cap responsabilitat
política? I a més, la Sra. Consellera, que també diu que té
responsabilitats en formació, quan explota tot això, corre tot
d’una a muntar uns nous cursos de formació per als tècnics i
per als educadors perquè reconeix que no havien estat
suficients. Aquí hi ha d’haver responsabilitats polítiques, i no
ho durem avui, vull dir, no ha quedat congelat, per a nosaltres
això no és una imatge congelada, és una imatge que hi és. Sí
que és vera que la COVID ho ha aturat tot, però no està
congelat, el problema hi és; aquestes nines que ja comencen a
sortir es tornen trobar amb els mateixos explotadors sexuals. I
què ha fet, què han fet les institucions per a això, què fan? Què
han de mirar tots cap enrera?
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Dir-nos que hem tengut compareixences, faltaria més!, és
que es varen negar a una comissió d’investigació, no es podien
negar que comparegués el director de l’OBIA, la directora d’Es
Pinaret, és clar que no; i no és vera que perquè diguin una
mentida i la repeteixin mil vegades, serà vera que no es
registraven les fugides de l’any 2011 a l’any 2015, no és vera.
Sap que va poder dir? Que no es registraven els retards dels no-
retorns, els retards, dos retards de no-retorn, quan encara ara els
retards de no-retorn de més de tres hores tampoc no es
registren. Per tant, hem de dir les coses amb propietat.

I no per assumpció... perquè deixadesa de funcions, és clar
que hi ha hagut deixadesa de funcions, és que com pot ser que
la consellera digui que és la responsable de tot els benestar dels
infants d’aquesta comunitat autònoma i quan té dues
competències clares cap de les dues ha fet el que li tocava.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, moltes gràcies. Jo els demanaria que donassin
suport a aquesta -sí, he de tallar, ja ho sé, president, però és que
em sembla un tema molt delicat i he vist contestacions que no
han tengut en compte la meva primera intervenció, que les duen
preparades i no han tengut en compte el que he dit aquí-, són
fets molts greus que nosaltres no ens aturarem aquí, durem una
proposta i una altra proposta i una altra proposta i, com dic,
evidentment, no compararé les conseqüències de la COVID i
les més de 200 morts que hi ha hagut, no parl d’això, dic que,
com a responsabilitat directa -directa- d’un responsable polític,
aquest serà el cas d’aquesta legislatura, els menors explotats
sexualment quan eren sota la protecció de les institucions de les
Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 2180/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Sí, són 4 vots a favor; 6 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2180/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2689/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a protecció de menors davant
imatges violentes als mitjans audiovisuals.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2689/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
protecció de menors davant imatges violentes als mitjans
audiovisuals.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. La difusió del missatge de l’odi amb
propaganda no és gratuït, genera una factura molt elevada a la
nostra i genera també una fractura social, perquè el que fa
justament és abundar en les diferències que sols beneficien uns
pocs, abunda en les diferències, les ressalta i genera odi contra
aquelles persones que es consideren diferents, i consolida, a
més, unes pràctiques que el fan és fomentar aquest odi encara
sigui major i que, a més, animi determinades agressions.

A les passades eleccions generals del 10 de novembre de
l’any passat, vàrem poder veure com un partit polític, que avui
no s’ha dignat tampoc a acompanyar-nos en aquesta sessió de
la comissió, aquest partit polític va difondre un vídeo on
emprava justament aquest llenguatge de l’odi, aquest llenguatge
de l’estigmatització del diferent. En aquest vídeo es lligaven
persones migrades a la comissió de delictes i també de fets
violents, els relacionaven d’una manera difamatòria i
generaven, per tant, una propaganda també desconnectada de
la realitat, perquè el que feien, i hem vist en molt nombroses
ocasions que cada vegada que aquest partit polític i les
persones que li donen suport apunten amb el dit les persones
migrades ho fan sempre per assenyalar-les com autores de
delictes, quan realment tenim unes estadístiques que justament
relaten tot el contrari.

La Llei 7/2010, de comunicació audiovisual, protegeix el
menor davant l’exposició d’imatges violentes i també estableix
franges horàries per evitar que aquests menors estiguin
exposats a aquestes imatges. Justament va ser gràcies que
tenien aquestes franges horàries que es va poder evitar aquest
vídeo, d’alt contingut violent, fos difós a determinades hores en
què els menors poguessin veure’l.

La Directiva 2018/1808, del Parlament i del Consell
Europeu ressalta novament la capacitat de la difusió que tenen
les xarxes socials, no només els mitjans de comunicació
convencional, també recalca la protecció pertinent dels menors
i, tot i que empara la llibertat d’expressió, recalca que s’han de
protegir els drets dels nins i s’ha de rebutjar qualsevol incitació
a la violència, a l’odi o a la violència també gratuïta, recull
també per tant el que estableix la Carta Europea de Drets
Fonamentals.

La Llei Orgànica del règim electoral 5/1985,
malauradament no feia cap menció expressa a la difusió
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d’imatges violentes ni tampoc a la protecció dels menors,
sembla ser que a l’any 1985, quan es va aprovar aquesta norma,
els legisladors no es podien imaginar mai que sorgiria un partit
a Espanya que utilitzaria imatges violentes i estigmatitzaria les
persones migrades per aconseguir els seus rèdits electorals.

Tot plegat ens du que hi ha una clara voluntat de protegir el
menor, la tenim tots, almanco els que som aquí avui presents.
També hi ha una clara voluntat de protegir-los davant les
imatges violentes o les imatges que incitin la violència i, a més,
també hi ha una voluntat de traslladar-ho també a l’ordenament
jurídic electoral, per tal de protegir-nos d’aquest virus de la
intolerància.

A més a més, també durant l’anterior campanya electoral,
vàrem poder veure com aquest grup polític va prohibir a
determinats grups de comunicació, a determinats mitjans de
comunicació, poder donar cobertura mediàtica dels seus actes,
encara que aquests actes fossin mítings a l’aire lliure o públics
i, per tant, se’ls vetava l’entrada a determinats mitjans de
comunicació, produint d’aquesta manera, amb aquest vet
mediàtic, un atac directe a la línia de flotació de qualsevol
democràcia, uns mitjans de comunicació plurals i ben informats
que tenguin lliure accés a la informació són fonamentals per
garantir la qualitat democràtica.

És per tot plegat que en aquesta proposició no de llei que
hem presentat demanam quatre coses: primera, transposar la
Directiva 2018 abans referenciada, per adaptar la normativa
espanyola a l’evolució dels mitjans de comunicació; segon
punt, modificar la LOREG, de tal manera que s’inclogui
aquesta Directiva Europea del 2018/1808, per tot allò referit a
la protecció dels menors i per a la prohibició dels missatges
d’odi, i també modificar la LOREG mateixa per prohibir la
simbologia o l’apologia del feixisme, la trivialització o la
negació dels genocidis, dels crims de la humanitat i dels crims
de guerra.

El tercer punt que demanam és exactament el mateix, però
referit al Codi Penal, per tal de prohibir la difusió de missatges
que enalteixin els genocidis, els crims contra la humanitat i els
crims de guerra, i també per prohibir els missatges que
propugnin l’exaltació del feixisme i l’exhibició de símbols, que
justament també facin referència a tot l’anterior.

I com a quart punt, i ja acab, Sr. President, també el que
volem és que aquesta cambra es comprometi amb el seu acord
que es garanteixi l’accés de tots els mitjans de comunicació a
tots els actes públics que organitzin, els partits vivim en un
ordenament democràtic, els partits legalment constituïts, són un
reflex d’aquest ordenament democràtic i d’aquest estat de dret.
Per tant, és inconcebible, pensam, que es prohibeixi l’entrada
a mitjans de comunicació a qualsevol acte públic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. 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. Seré breu, perquè el Sr. Ferrer
ja ha explicat detalladament el sentit d’aquesta proposició no
de llei que portem avui a debat i a votació.

En política no tot val, nosaltres en aquesta comunitat
autònoma ens posem les mans al cap cada vegada que escoltem
les intervencions d’alguns representants polítics, quan en
aquesta mateixa cambra fan intervencions que impliquen
criminalització d’immigrants, negació de la violència de gènere
o desmantellament de les polítiques d’igualtat o il·legalització
d’alguns partits polítics.

Ens acostumam a escoltar discursos revestits de mentides i
amb dades distorsionades suposadament contrastades i
objectives al nostre entendre, manipulen la realitat i la
informació apel·lant a l’emoció per imposar idees ideològiques
basades en la intolerància, la xenofòbia i el racisme, provocant
un deteriorament de les bases de la nostra convivència.

La mentida política viu a tots els països i això suposa
efectes devastadors per a la nostra societat, l’única manera de
combatre-la és contrastar-la amb la realitat, els adults tenim a
les nostres mans l’accés a la informació i podem contrastar
fàcilment qualsevol tipus d’informació, els menors no.

Els recursos dels formats audiovisuals es fan més difícil
d’aturar per contrastar la informació i proliferen en la seva
difusió, sense control, per totes les eines que actualment tenim
al nostre abast, especialment emprades pels infants i els
adolescents. La dificultat de contrastar la informació dóna peu
a interpretacions exagerades o falses que res no tenen a veure
amb la realitat.

Des d’Unides Podem tenim molt clara la protecció dels
infants i dels drets de la infància i l’adolescència i ha d’estar
per sobre de qualsevol ideologia política, i quasi totes les
formacions polítiques avui som aquí formem part de la
Comissió de la Infància, i volem vetllar per la protecció
d’aquesta.

És per això que presentem aquesta proposició no de llei la
qual esperem que sigui un vot favorable de totes les formacions
polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. He escoltat atentament les
dues intervencions que m’han precedit dels grups proposants i
també, llegint atentament aquesta proposta, nosaltres amb el
fons del que es qüestiona aquí no hi podem estar en contra, no
hi podem en contra, sempre la nostra formació política, el Partit
Popular, ha estat a favor del raonament, de la justificació per
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arguments i mai utilitzar l’odi i el discurs de l’odi per treure
avantatges polítics. Això és propi dels populismes, els que
solen radicalitzar el discurs i els que solen utilitzar
constantment l’odi cap al diferent són els populismes els quals,
desgraciadament, amb aquesta nova política del relat doncs han
crescut i crescut, quan el que menys importa, t’adones moltes
vegades, és la gestió seriosa, és el que hi ha darrere del dia a
dia, de la feina que ajudi directament el ciutadà i treure
propostes o treure iniciatives que posen el focus en allò
diferent, a anar en contra de l’altre, no a anar a favor del més
desfavorit, no a solucionar els problemes de la societat, sinó a
treure rèdit polític, perquè els dóna rèdit polític, utilitzen
constantment l’odi i la radicalitat i pareix que li diu més grossa
treu més vots, pareix que qui ho diu més clar treu més vots i en
això cada vegada anam a més, a més i a més. I hi ha una sèrie
de partits polítics als quals fins ara els ha anat molt bé. 

Nosaltres des de la nostra formació no ens mourem mai
d’allà on estam, perquè sempre quan hem anat en contra de
qualque determinat tipus de política, sempre hem presentat una
proposta en positiu per anar a favor de, aquesta és la nostra
manera de fer les coses.  Per tant, com deia, no podem estar en
contra del fons d’aquesta proposta.

He de dir que quan jo sent parlar a determinats partits
polítics, com per exemple un que és molt populista, que és
Podemos, parlar que ells defensen els drets de la infància i
acaben de votar en contra precisament per defensar els drets de
la infància, demanar el cessament d’una persona que no ha atès
les seves funcions, que ha fet deixadesa de funcions i que ha
provocat que l’any 2019 haguem tengut 260 menors, nines i
nins, explotats sexualment en el Consell Insular de Mallorca,
escoltin, no m’ho crec massa, però són propostes que queden
molt bé presentar-les, bé ja bé. Nosaltres, com he dit, i no sé si
ha quedat clar o no, li donarem suport, votarem a favor.

Sí que és ver que nosaltres estam en contra de tota aquesta
utilització d’aquestes imatges i estam d’acord a adaptar la
normativa espanyola a la normativa europea i avançar en aquest
sentit.

Hi ha un altre punt que també ens pareix curiós,
evidentment aquesta proposta es va presentar, si no vaig errada,
el mes de febrer, possiblement ara en aquests termes tal vegada
no s’hauria presentat, perquè supòs que no hagués passat per la
lupa del partit de Podem Balears, és el punt 4. El Parlament de
les Illes Balears insta a totes les formacions polítiques a
respectar la pluralitat d’opinions dels mitjans de comunicació
i l’accés lliure d’informació. Això és propi d’estats
democràtics, això no és propi per exemple de Veneçuela, de
Cuba i a vegades hi ha qualque intervenció precisament de
polítics que tenim amb una càrrega de responsabilitat
important, com per exemple, el vicepresident del Govern, el Sr.
Pablo Iglesias, que no tenen res a veure amb aquest punt. Supòs
que per a la Sra. Cristina Mayor avui horabaixa mateix li
passarà al Sr. Pablo Iglesias el que s’acaba d’aprovar aquí
perquè en prengui nota.

Jo, en aquest punt estam totalment d’acord i a més li oferiria
de ver, fins i tot demanaria si el president ens deixa, un recés
perquè m’agradaria que amb el PSOE poguéssim afegir una
esmena d’addició, és a dir, continuar amb aquest punt número

4, és que creim que és molt important. Nosaltres estam
totalment a favor i aplaudim les declaracions de la Sra. Ministra
Margarita Robles d’ahir, que deia que mai no es justifiquen els
insults, que mai no hi ha cap tipus de justificació per als insults.
Per tant, crec que hauríem de..., avui en aquest moment, perquè
clar la política s’ha d’adaptar i l’hem d’anar adaptant les coses
que van passant i amb allò que ha passat aquesta darrera
setmana que ens pareix molt greu, segons quines afirmacions
per part del Govern espanyol i per part del vicepresident Sr.
Pablo Iglesias, creim que és molt important al punt 4 afegir
“garantir que tots ells, és a dir, els mitjans de comunicació
tenguin accés en igualtat de condicions a dades públiques”, clar
que sí, que també aquests mitjans de comunicació tenguin
llibertat i a part de la llibertat, que mai no es puguin justificar
els insults en aquests mitjans de comunicació.

Si aquesta redacció no va bé, no tendríem cap problema a
acurar-la més, basta que es posin les paraules que va dir ahir
molt bé la ministra Margarita Robles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. 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. Vaja una PNL! La veritat és que a mi
m’ha confós un poc el títol de la proposició no de llei, el
redactat que l’acompanya i després l’exposició que ha fet el
grup...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, es pot atracar un poc més al micròfon si no li
sap greu.

EL GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí. I sobretot l’exposició i argumentació verbal que ha fet
vostè, el portaveu del Grup Socialista. Entre altres coses perquè
ha fet una proposició no de llei quasi amb un perfil i ho ha
esmentat vostè aquí, perquè ha citat un partit polític concret, la
qual cosa li puc assegurar que ni el meu grup parlamentari, ni
la persona que li parla, Sr. Ferrer, ens donam per al·ludits en el
punt número 4, quan diu que “insten a respectar la pluralitat
d’opinions a totes les formacions polítiques”. La meva
formació política evidentment no només condemna qualsevol
acte en contra del punt 4, sinó que defensa el punt 4 i crec que
quan en una proposició no de llei s’ha d’instar en el
Parlament..., o sigui es diu en el Parlament que insti als patits
polítics a respectar la pluralitat d’opinions, ja ... no sé..., és
preocupant quan ho llegeix la ciutadania, ens estam qüestionant
que això existeixi.

I evidentment que hi ha formacions polítiques que tenen una
visió molt diferent d'aquest valor i aquestes actituds que la seva
formació política i la meva compartim. Però per dur una
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proposició no de llei, on parlam aquí del tema de la protecció
dels menors davant els mitjans audiovisuals, no la veig adient.

La nostra formació política no només condemna els fets que
vostè planteja aquí i que du en aquesta cambra en consideració,
sinó que a més a més els defensa i protegeix les actituds en
contra d’allò que vostè exposa aquí i proposa.

Per tant, li diré que li donarem suport a tot, malgrat no ens
agradi la redacció del punt 4, no hi hauria de ser el punt 4 aquí.
Hauríem de condemnar cada un dels fets que es pugin donar i
a més identificar la persona que vulneri o la formació política
que ho faci.

Miri, en el punt 2, així com s’estableix, donat que hi ha una
modificació... en el punt 1 ja es parla d’una transposició de la
directiva. Per tant, entenem que evidentment si es dóna tant pel
Consell d’Estat com pels serveis jurídics del Congrés, es dóna
la necessitat d’una modificació de la llei orgànica, es donarà.
Per tant, tot el punt 2 ve molt vinculat al punt 1. Crec que no
seria ni tan sols necessari, i manco l’apartat b), quan vostès fan
una exposició en el punt 3 que realment reitera el punt 2.

Ja li dic, és la seva proposició no de llei, nosaltres no li
farem una esmena in voce i li donarem suport. Nosaltres
entenem que abans de modificar, quan parlam de condemnar i
evidentment restringir o prohibir, com diuen vostès aquí,
expressament qualsevol missatge o simbologia, hem de tenir
sempre en paral·lel la valoració de la llibertat d’expressió.
Vostè sap que ha estat un conflicte molt gros, fins i tot de
justificació per donar suport a alguns partits polítics que l’han
manifestada, que les han manifestades i que qualque grup
polític és soci de qualque institució, ha hagut de mirar cap una
altra banda o cercar l’argument de la llibertat d’expressió a
manifestacions clares d’incitar a la violència, i no ha estat
només el partit polític que vostè ha esmentat aquí, vostè sap el
missatge d’instar a la violència i la mobilització d’altres
formacions polítiques que fins i tot governen a institucions de
comunitats autònomes. I això ha passat, Sr. Ferrer. Per això
crec que s’ha de condemnar fet per fet, fet per fet, actitud per
actitud, persona per persona, fins i tot dins la formació política.

Nosaltres li proposaríem en tot cas que reconsideri
l’eliminació del punt b), perquè s’entén perfectament en el text,
per una qüestió de rigor i d’exposició a la proposició no de llei
que vostè du. Però li dic que ens quedam amb la filosofia, ens
quedam amb els fets denunciats i ens quedam amb la part
propositiva que du aquesta proposició no de llei, que
evidentment seran fets lamentablement es donen fets a
l’actualitat i no vull fer de defensor de l’argument que ha dit la
Sra. Durán, però si evidentment miram la proposició no de llei
registrada en febrer i la proposició no de llei que registraríem
avui, no sé si vostès farien al·lusió a una altra formació política
respecte del punt 4. Jo crec que per rigor, per honestedat,
almanco farien vostès qualque reflexió. Però és que a més a
més aquesta formació política té un vicepresident del Govern
que ha assenyalat, ha perseguit i ha identificat la llibertat
d’expressió d’un professional d’una cadena de televisió. I ha
tengut l’empara de professionals de la societat, de les
associacions professionals de periodistes, no de partits polítics,
de les associacions professionals de periodistes. 

Per això dic que cal identificar a les persones, el fet i
denunciar les actituds d’aquestes formacions que ho
comenten...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab, president. Li dic que m’hauria agradat no trobar el
punt 4, perquè ens pareix evidentment..., nosaltres no ens
donam ni per al·ludits, ni molt manco, la manca de pluralitat o
(...) respecte la, però evidentment la ciutadania quan llegeix
això, es deu preocupar molt, molt.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
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. Amb els
mitjans de comunicació hem topat i amb la política, són dues
cares d’una moneda que moltes vegades no s’entenen i que de
vegades...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Què podem dir d’aquesta proposició no de llei? Bé, aquesta
proposició no de llei per a nosaltres és una manera, per suposat,
de protegir els drets dels menors, en parlàvem fa una estona.
Nosaltres hem dit que també posam en standby la proposta
anterior a la nostra possible decisió envers aquest tema, però
bé, ja ha quedat enrere.

Nosaltres pensam que efectivament, en els drets personals
no s’ha de fer una passa enrera, una frase que utilitza molt el
Govern de les Illes Balears, que tenim dubtes a vegades que
puguin complir, tot i que nosaltres no dubtam de la seva bona
voluntat.

Per concretar més. El món ha canviat, la realitat que vivim
canvia constantment, som a un món globalitzat i això té dues
realitats, una molt negativa que suposa que els darrers anys han
augmentat progressivament els delictes que atempten contra els
drets fonamentals, reconeguts i recollits a la nostra Constitució
-vull recordar- i a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea.

Aquesta proposició no de llei vol protegir els drets dels
menors davant imatges als mitjans audiovisuals, però hem de
recordar que el nostre ordenament ha de protegir els drets
fonamentals en el seu conjunt. Les normes legals que regulen
la nostra convivència s’han d’anar actualitzant, s’han d’adaptar
a les noves realitats i a les situacions que vagin sorgint.
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Pel que fa a aquesta proposta que avui ens presenten, en el
punt 1 hi estam absolutament d’acord. En el punt 2 també,
perquè és absolutament necessari protegir els menors. 

Pel que fa al punt 3, que pretén la modificació del Codi
Penal per fer encabir aquest tipus de delictes, pensam que hi ha
un article 510 del Codi Penal, que regula i penalitza aquests
tipus de delictes contra els drets fonamentals i més
concretament els delictes d’odi, publicat el 31 de març, a la
Llei 7/2010, sobre la comunicació audiovisual, l’article 7, per
a aquells que diuen que no em llegesc el BOE, ara me sap greu,
però els hauré de llegir un fragment, “está prohibida la emisión
de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente
el desarrollo físico, mental o moral de los menores y en
particular la de aquellos programas que incluyan escenas de
pornografía, maltrato, violencia de género o violencia
gratuita”. Després també diu en el punt 3 “las comunicaciones
comerciales no deberán producir perjuicio moral o físico a los
menores. En consecuencia tendrán las siguientes
limitaciones...”. No les llegiré totes perquè acabaré el temps Sr.
President, però sí que diré, que n’hi ha dues que ens interessen,
“no deben mostrar sin motivos justificados a menores en
situaciones peligrosas, no deben incitar conductas que
favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres”.

Dit això, pensam que ja està contemplat, però així i tot
també hi votarem a favor, perquè tampoc ens oposarem a una
redacció més específica, encara que com deim, consideram que
la redacció de l’article 510 del Codi Penal inclou aquests que
es volen incorporar.

Pel que fa al punt 4. Necessitaríem quinze minuts per
esbrinar-lo, analitzar-lo, dividir-lo i fer-los a bocinets per
poder-lo entendre, perquè en realitat no és que ens pareixi bé
ni malament, sinó que és tan obvi que no acabam d’entendre
molt bé el que han volgut dir. “El Parlament de les Illes Balears
insta a totes les formacions polítiques a respectar la pluralitat
d’opinions”. És que això és de caixó, és l’essència de la
democràcia, és que algú no ho compleixi, i miram a una banda
i a l’altra d’aquests extremismes, no vol dir que això no ha de
ser així, no vol dir que ens comportem així, no vol dir que dins
aquest estat de democràcia i més a un parlament, no estiguem
per respectar la pluralitat d’opinions. Per tant, ens pareix que
sobra. 

I després “de lliure accés a la informació dels mitjans de
comunicació i a garantir que tots ells tenguin accés en igualtat
de condicions als actes públics que organitzin els partits”.
Mirin, 35 anys de professió m’han demostrat que no hi ha cap
innocent en aquesta història, ni d’una banda ni de l’altra, ni de
més enllà, ni dels nous, ni de la vella guàrdia, ni dels mitjans,
ni d’aquí, ni d’allà. És a dir, tot a un pam de fondària té un
color i a partir d’aquí en té un altre. Dit això, també hi votarem
a favor, perquè nosaltres estam per la tasca d’afavorir tot allò
que tengui a veure amb la transparència, amb la democràcia i
el bon ús de les nostres normatives i el bon funcionament de la
nostra societat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Sr. Ferrer, hi ha dues qüestions,
una que planteja el lletrat Sr. Montserrat, respecte del punt
quart, que quan diu que s’insta totes les formacions polítiques
a respectar la pluralitat, hauríem d’indicar en quin àmbit es
refereix, si en el Parlament de les Illes Balears o bé en un altre
que sigui diferent, a quin en concret...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

De qualsevol àmbit ... estatal. Sí, de qualsevol àmbit
municipal, autonòmic o estatal.

(Remor de veus)

A les organitzacions estatals...

EL SR. PRESIDENT:

Vol europees també?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

A efectes pràctics s’haurà de trametre l’acord i, per tant, en
tot cas jo crec que seria cenyir-ho al marc de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bé, podem demanar un recés i ho tancam.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Ja estam.

EL SR. PRESIDENT:

Ja està, però ens hauria d’aclarir com ha quedat la cosa, més
que res per...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, li ho explic. Explic com ha quedat la modificació i
després faig la rèplica a tots els partits, no? A això es refereix.
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EL SR. PRESIDENT:

Té cinc minuts del torn de...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Començaré per la qüestió formal, tal i com queda el redactat
definitiu després de la pausa que hem fet.

El punt quart ha de dir “el Parlament de les Illes Balears
insta totes les formacions polítiques amb representació
parlamentària a les Corts Generals i al Parlament de les Illes
Balears a garantir l’honorabilitat dels mitjans de comunicació,
a respectar la pluralitat d’opinions i de lliure accés a la
informació dels mitjans de comunicació i a garantir que tots ells
tenguin accés en igualtat de condicions als actes públics que
organitzin els partits”. 

Si de cas ara li tornaré passar la redacció.

(Remor de veus)

Puc continuar? Després de les exclamacions de goig
d’alguns.

Vull agrair el vot favorable de totes les formacions
polítiques i aclariré alguns conceptes. Referit a l’exposició que
ha fet el diputat de Ciudadanos, en efecte, a mi em preocupen
moltíssim els fets que es relaten en aquesta proposició no de
llei i em preocupa moltíssim que aquests fets encara no
haguessin tengut encara més rebuig del que tal vegada haurien
d’haver tengut per part de la nostra societat. És per aquest
motiu que jo considerava important dur en aquest parlament el
debat d’aquesta qüestió, que no passem de puntetes per damunt
d’un fet que consider gravíssim, que durant una campanya
electoral es vetassin a determinats mitjans de comunicació la
cobertura de mítings o actes de campanya d’una formació
política que ha estat ara i evidentment, Sr. Gómez, no era la
seva, ja ho he dit, però per si tenia algun dubte, no era la seva.
I no vull que en cap cas, almanco els que som avui presents en
aquesta sala, es doni per al·ludit, però sí que era necessari dur
a terme aquesta reflexió.

La propaganda que fa aquest grup d’ultradreta, Sr. Gómez,
té dues arestes i aquestes dues arestes són les que hem intentat
incloure en aquesta PNL. Per un costat la protecció dels menors
davant imatges violentes que tergiversen la realitat i per una
altra banda garantir la pluralitat d’accés dels mitjans de
comunicació a qualsevol tipus d’acte polític.

Per tant, crec que queden explicat aquí els dubtes que vostè
plantejava. No eliminarem, i també ho he explicat durant el
descans, l’apartat b) del punt 2, perquè nosaltres consideram
necessari emfatitzar aquesta prohibició expressa de l’apologia
del feixisme i de l’odi, també en els missatges electorals, pels
buits legals que queden exposats a l’exposició de motius de la
mateixa PNL.

Pel que fa a la diputada d’El Pi, que ens ha llegit alguns
articles de la Llei 7/2010, de 31 de març, són exactament els
que nosaltres havíem recollit a l’apartat segon de l’exposició de
motius. I crèiem, per tant, que els havíem volgut recollir,

justament perquè el que vèiem és que hi havia aquesta
mancança justament, si bé per un costat quedaven recollits en
l’ordenació d’allò que són els mitjans de comunicació, no
quedaven així recollits en allò que era l’ordenació dels
processos electorals i de la relació que tenen aquests processos
electorals amb els mitjans de comunicació.

Jo crec també per emfatitzar novament el que ja he dit i a
proposta de la Sra. Pons del Grup El Pi, és molt important el
punt 4, jo crec que ens obliga a una seriosa reflexió i no crec
que n’hi hagi per una banda i per una altra. Jo crec que els
mitjans de comunicació són sempre els mitjans de comunicació,
han de tenir un caràcter inviolable i hem de garantir també
nosaltres com a demòcrates, el seu accés a qualsevol tipus
d’acte de campanya i que hi hagi un grup polític, una formació
política, una ideologia que es permeti el luxe de vetar l’entrada
a un mitjà de comunicació, perquè no pugui informar o perquè
aquest grup polític interpreta que les informacions que dóna el
mitjà de comunicació són tergiversades, són incorrectes, són
inconnexes o falten a la realitat, això no és una excusa suficient
perquè nosaltres com a demòcrates haguem de refermar el
nostre compromís amb la democràcia, i un dels pilars
fonamentals de la democràcia -i vostè ho sap molt bé perquè
n’és professional- són justament els mitjans de comunicació.

Per tant, vull que entenguin d’alguna manera que no és una
proposta en cap cas gratuïta, és una proposta que jo crec que
obliga a la reflexió i una proposta que creia molt important que
haguéssim de desenvolupar en aquest Parlament de les Illes
Balears.

Tal vegada una mica extemporània, estam ja en el mes de
juliol i ens estam referint a fets succeïts el mes de novembre de
l’any passat, aquest és el ritme que tenim en aquest Parlament,
que de vegades tractam les qüestions de manera extemporània,
però no així crec que ens haguem de sostreure de la necessitat
de desenvolupar determinats debats que en aquest cas -
insistesc- és una qüestió troncal de la nostra democràcia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. No hi ha més intervencions. 

Entenem, per tant, que queda la proposta aprovada per
unanimitat de tots els grups.

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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