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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, diputats i diputades. Correspon, en primer
terme, demanar si es produeixen substitucions.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, Sr. President, Maria Esperança Sans substituirà Cristina
Mayor a la segona iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Asunción
Pons. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha una segona substitució, si la voleu anomenar també,
i així el lletrat que en prengui nota.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Juan Manuel Lafuente substituirà Antoni Fuster.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3267/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, contra la criminalització de l’ajuda
humanitària als refugiats en situació de perill.

Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE núm.
3267/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la criminalització
de l’ajuda humanitària als refugiats en situació de perill.

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president, bona tarda a tothom. La Llei Orgànica
1/2015, del Codi Penal, recull, a la seva exposició de motius,
la necessitat de separar els delictes de tràfic de persones, els
delictes d’immigració il·legal i després la necessitat de socors
a les persones que ho necessiten per una qüestió simplement
humanitària, perquè es troben en situació de risc de mort, per
tant, el que demanava en aquella exposició de motius i que
després es desenvolupa a la mateixa llei del Codi Penal és
justament la superació de la sanció penal per a aquelles
actuacions que estiguin orientades a motius humanitaris i de
socors d’una persona, concretament està recollit a l’article 318
bis del mateix Codi Pena. Per tant, delimita perfectament els
delictes que esmentava abans, els de tràfic de persones, de les

màfies que se n’aprofiten, de la necessitat de prestar auxili a
una persona.

En el context europeu tenim el precedent més o manco
recent de juny del 2019, de Carola Rackete, d’una ciutadana
alemanya que es va posar al front d’un vaixell que va rescatar
una sèrie de persones a les costes de Lampedusa, concretament
parlam de 52 refugiats libis que estaven a punt de morir ofegats
en el Mediterrani, un Mediterrani que ja ha vist massa morts,
justament per les persones que fugen del seu país d’origen,
fugint de situacions de guerra i de precarietat.

En aquells moments la policia costera italiana va capturar
aquest vaixell, va capturar també la capitana i fins i tot,
aleshores, el primer ministre italià, Matteo Salvini, es va
permetre tota una sèrie d’insults cap a la seva persona i cap a
l’entitat que ella representava. Ens trobam novament aquí amb
el que fa sempre l’ultradreta europea, generar por cap al
diferent, culpabilitzar col·lectius i persones, distorsionar també
la realitat i acomodar-la als seus interessos partidistes, és una
espiral d’odi que es realimenta constantment i que s’empra fins
i tot en aquest Parlament, el dimarts passat, quan vàrem veure
que un diputat es referia a les tropes que desembarcaren a
Normandia com si fos una invasió, invasió la degueren veure
els nazis que es veien envaïts, no sabem si el diputat
comparteix aquest sentiment.

Posteriorment, Amnistia Internacional el que ha fet és
denunciar que Sara Mardini, Sean Binden i també Nassos
karakitsos, directors i implicats en el camp de refugiats a
Grècia, havien estat detinguts justament pel Govern grec per
facilitar l’entrada a persones refugiades, facilitar també
l’espionatge i fins i tot se’ls va acusar de blanqueig de diners
emprant els comptes de l’ONG. Tot plegat fa que indiqui que
hi ha un tractament jurídic diferenciat per a aquelles persones
que es dediquen a socorre-ne d’altres en qüestió de necessitat
i persones que simplement es dediquen a traficar amb persones
o a formar part de màfies d’immigrants il·legals.

Per tant, aquí el que es demana, el que nosaltres presentam
en aquesta PNL és que cal un tractament jurídic diferenciat, cal
imposar el criteri que esmentava abans, poder diferenciar
delictes i poder sobretot protegir les persones que ajuden altres
persones i, en aquest cas, refugiats, per una qüestió merament
humanitària; ens solidaritzam, el poble de les Illes Balears, que
representa aquest Parlament, ens solidaritzam amb els activistes
que posen la seva vida per poder-ne salvar d’altres, Balears és
una terra d’acollida i creiem que ha de ser el Parlament qui s’ha
de manifestar en aquest sentit.

Exigim la llibertat i l’anul·lació de condemnes a les
persones abans esmentades, que comentava que havien estat
implicades en aquesta detenció la qual consideram excessiva,
per haver col·laborat amb un camp de refugiats. Volem que no
s’apliquin més sancions a ONG i a particulars per motius
humanitaris. I també demanam a la Unió Europea que
comparteixi responsabilitat, que els estats membres de la Unió
Europea comparteixin responsabilitats a l’hora d’acollir
persones que necessiten auxili.

I també ens fem ressò de l’informe que va presentar
Amnistia Internacional, anomenat Càstig a la compassió, la
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solidaritat a judici a la fortalesa d’Europa, que posa,
justament, damunt la taula el que explicava abans, aquesta
necessitat de modificar la normativa a nivell europeu per poder
permetre que quan hi hagi persones en risc de mort, quan hi
hagi persones que necessitin, evidentment, una ajuda
humanitària la puguin rebre immediatament i no siguin
senyalades o no siguin processades en confondre la seva tasca
humanitària amb una altra tasca que, com deia abans, no té cap
mena de sentit que succeeixi. Fins i tot Amnistia Internacional
arriba a exposar casos tan absurds com el d’un pastor que va
trobar uns refugiats subsaharians que creuaven la frontera en el
Pirineus i aquesta persona va ser precisament jutjada,
simplement per haver ofert aliments i vestit a aquestes
persones.

Per tant, nosaltres creiem que Europa ha de ser una terra
d’acollida, ho hem practicat, ho practicam a les Illes Balears i
el que volem és que aquesta filosofia imperi a la resta d’estats
membres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part..., com vulgui, o des de
l’escó o des de la tribuna, els diputats poden triar com millor
els vagi. 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, bona tarda a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Perdona, som jo, no sé què (...)

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Que no em deixa parlar. Perdó, presentem aquesta
proposició no de llei per donar suport als activistes pels drets
humans empresonats o processats penalment pel simple fet de
salvar persones en risc de mort a la mar Mediterrània, la mar
Mediterrània, la mar, tan estimada per les nostres illes, la mar
que ens envolta, la mar de la mort de milers i milers de
persones que fugen del seu país, de la seva terra, a
conseqüència de la violència, les guerres, perseguits per religió,
per raça o nacionalitat, o simplement per orientació sexual, en
definitiva, fugint del drama que els envolta.

El 2019, el projecte Missing Migrants de l’Organització
Internacional per les Migracions deia que entre el 2014 i el
2018 més de 17.000 persones havien mort o desaparegut a la
nostra mar, la mar Mediterrània.

Davant del drama d’aquestes xifres, diverses ONG,
activistes i societat civil des d’ençà organitzen vaixells per a
rescat humanitari a les aigües del Mediterrani, es dediquen al
rescat de precàries embarcacions amb persones immigrants.
Tots els aquí presents en aquesta sala sabem i coneixem la
precarietat d’aquestes barques, hem vist moltes imatges en els
mitjans de comunicació de les condicions de precarietat en què

es troben, imatges que et donen una pista del drama del qual
fugen aquestes persones, prefereixen arriscar la seva vida fent
una travessia cap a Europa amb embarcacions precàries que
quedar-se en el seu país.

L’obligació de rescatar persones en situació de perill a la
mar és un dret i un deure internacional, un dret i un deure,
l’única explicació a l’obligació de rescatar -perdó-, l’única
excepció a l’obligació de rescatar persones en perill a la mar és
que s’ha de fer sempre sense posar en perill la pròpia
embarcació, la tripulació o els passatgers, en aquest cas no
tendria aquesta obligació de deure internacional, però és l’única
excepció. Per tant, les embarcacions que rescaten persones
immigrants en embarcacions precàries acompleixen un dret i un
deure internacional ja que auxilien barques en risc a la mar,
rescaten persones d’una mort segura, ofegats a la mar.

Països de la Unió Europea intenten atribuir responsabilitats
penals per tràfic il·legal i acusen de criminalització organitzada
i posen en perill la vida o la integritat de les persones
immigrants de nombrosos activistes pels drets humans. A
l’exposició de motius d’aquesta PNL, amb RGE núm. 3267/20,
explica i detalla les normatives d’alguns dels casos que han
succeït, igual que també ho ha fet el diputat que m’ha precedit.

Per tots aquests motius, demanem a la resta de formacions
polítiques que votin a favor d’aquesta proposició no de llei per
exigir la llibertat i l’anul·lació dels càrrecs a les persones
empresonades o processades penalment per salvar vides en risc
de mort a la Mediterrània, així com la creació d’un sistema
d’acolliment i asil, just i eficaç, i un pla de recepció i integració
sostenible de les persones refugiades i, especialment, de les
més vulnerables, com els nens i nenes, dones i aquelles
sotmeses a tortures o traumatitzades pels conflictes bèl·lics.

No vull acabar la meva intervenció sense manifestar
l’enorme preocupació d’Unides Podem per la situació creada
a causa de l’incendi que ha succeït i que ha destruït el camp de
refugiats de Moria, és necessari i revisar les polítiques
migratòries i d’asil de la Unió Europea basat en la solidaritat,
els drets humans i el compliment dels convenis internacionals
en matèria de refugiats. Aquesta mateixa setmana, els grups que
formem part del Govern, MÉS per Mallorca, PSOE i nosaltres
mateixos, Unides Podem, hem registrat una proposició no de
llei en aquest sentit, que farem el debat en les properes
setmanes.

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:

Gràcies, Sr. President, i molt bones tardes, diputades,
diputats. Jo voldria començar per dos conceptes: primer de tot,
jo crec que tots els que som aquí si un dia ens trobàssim a la
mar, el dia de demà, i havent la possibilitat de poder donar la
mà a una persona que té necessitats enmig de la mar, ho faríem,
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n’estic convençuda. Estic convençuda que tots els que som
aquí, almanco jo per la gent que conec que li agrada la mar, que
viu la mar i que surt amb la seva barqueta a gaudir del tenim a
l’abast, ho faríem, perquè, a més això és una cosa que ens
caracteritza a la gent que estimam la mar. Per tant, no
demanaríem ni condició de refugiat, no demanaríem
nacionalitat, no demanaríem condicions de l’embarcació i
donaríem una mà. Amb això estic d’acord.

Després hem de parlar del que parla la proposició, que
parlam de refugiats, i jo he de dir que es dona per segur que
qualsevol persona que parteix amb una barqueta des del seu
destí, des d’allà on ella parteix és una persona refugiada; i jo
vull dir aquí que tots els que som aquí som diputats i sabem
que, precisament, la condició de refugiat, l’estatus de refugiat
i la condició de refugiat la dona, segons la nostra legislació, una
llei determinada i amb uns articles determinats, i no tothom que
cull una barca per sortir d’una situació que té en el seu país,
crítica, ja sigui política o econòmica, no té la condició de
refugiat, perquè sembla que aquí només parlam de persones
refugiades i no és així.

I ho dic perquè aquesta PNL mescla tota una sèrie de
conceptes, des del nostre punt de vista, evidentment; que crec
que està feta amb bona intenció, no ho pos en dubte, crec que
està feta amb bona intenció, però aquesta PNL qüestió
legislació d’uns països determinats, en aquest cas qüestiona
legislació de Grècia i posa en qüestió l’ordenament jurídic de
països europeus, democràtics, vull dir que no parlam de
Veneçuela, no parlam de Cuba, parlam de països democràtics
els quals, com nosaltres aquí, tenen uns parlaments elegits
democràticament i que els seus parlaments han fet unes lleis. És
a dir, nosaltres qüestionam com i de quina manera s’aplica la
legislació a uns altres països de la mateixa manera que a un
altre parlament regional d’un altre país podrien qüestionar com
legislam aquí i després com els nostres governs apliquen la
legislació, parlam d’això. Perquè si vostès ens plantegessin en
aquesta PNL, que vostè ho ha dit al final, que en el Parlament
Europeu es modifiqui la legislació europea, d’acord, en podrem
parlar, però no parlam d’això.

I, a més, jo no vull entrar en la doble moral que és el
següent: vull dir, tenim un govern estatal, tenim un govern a
Espanya que tenim configurat per un pacte d’esquerres, de la
mateixa manera que tenim aquí un pacte d’esquerres a les Illes
Balears i el Sr. Sánchez, que s’esquinçava les vestidures quan
hi havia enmig de la mar, a la Mediterrània, un vaixell que no
podia arribar a port, i s’esquinçava les vestidures, va ser el
mateix, i ho vull recordar aquí, i vostès tots ho coneixen, com
el Partit Socialista, Podem i els partits del Govern varen tenir
molts de problemes, el nostre Govern de l’Estat va ser el primer
que va retenir bucs com l’Open Arms al Port de Barcelona. I
per què? Perquè tots els països, amb els nostre congressos, amb
els nostres parlaments, legislam, i perquè teníem una legislació
que era tal, i teníem un conflicte: per una part hi havia la part
humanitària i per l’altra part hi havia la part de la legislació.

Per tant, jo deman aquí: primer, com sabem que no obrim
la porta a immigració il·legal, que és el que realment deia el Sr.
Sánchez, amb paraules seves: “No todo el mundo que sale en
un barco es un refugiado, estamos hablando de inmigración
ilegal y cómo afrontamos la inmigración ilegal y cómo, desde

nuestros países, con nuestra propia legislación equilibramos
la ayuda humanitaria como es hacer cumplir las leyes que
entre todos nos hemos marcado”, això ho deia el Sr. Sánchez,
per acomplir la legislació en contra de la immigració il·legal.

Per tant, amb aquests punts aquí, perquè supòs que no
parlam de regular la immigració il·legal perquè parlaríem
d’unes altres coses, amb aquests punts com estan marcats,
perquè si poguéssim fer unes transaccionals o si la PNL
estigués plantejada d’una altra manera, no tendríem cap dubte,
perquè no...

(Pèrdua de so)

... -no em senten, és la màquina que m’ha llevat el so.

Bé, crec que ha quedat prou clara la nostra postura, ha
quedat prou clar que creiem que nosaltres de la mateixa manera
que no permetríem que altres països, que altres parlaments
regionals jutgessin les nostres actuacions com a Govern
espanyol, nosaltres no podem jutjar i no podem dir que ho han
fet malament, països com Grècia, o altres ordenaments jurídics,
si han processat adequadament o no han processat
adequadament, entenem que han processat amb l’ordenament
jurídic que tenen en aquests països.

Què ho hem de revisar? Segurament. Què no podem
permetre que lleis que entre tots ens hem marcat dins el context
europeu...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán ha exhaurit els seus cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, ja acab, ja acab- permetin la mort d’una persona? Sí,
però no podem dir que tots són refugiats, perquè no és així,
perquè faltaríem a la veritat, i nosaltres, com a diputats, no ho
hauríem de fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, -ho he dit bé?-
, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Molt bones tardes a tots, companys i companyes. Ja
manifest, perquè quedi clar, perquè és una proposició no de llei
complexa, però claríssima en la intenció i la intenció la
compartim, que és allò de no criminalitzar aquelles persones,
entitats i institucions que fan el rescat de persones, nàufrags
que es juguen la vida per cercar la dignitat i sobretot per salvar
la seva pròpia vida i per això fugen del seu país, d’on ningú
se’n vol anar i deixar famílies, deixar familiars i deixar una
història de vida, etc.

Perquè, a més a més, el dret internacional hi obliga, això és
claríssim, on tots els estats, i especialment els 27 estats
membres de la Unió Europea i no ho qüestionen de cap de les
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maneres. Però, com que la proposició no de llei fa referència a
instar aquesta cambra que instem qui té competències, que és
el Govern de l’Estat i els governs dels estats membres de la
Unió Europea, és a dir, el Parlament i les institucions de la
Unió Europea, aquí sí que hi ha certa dificultat.

Es fa menció especial de dos estats concrets de la Unió
Europea, dos estats membres d’inqüestionable democràcia, si
no, no serien membres de la Unió Europea, per la carta mateixa
d’adhesió al nostre estat dels estats, que són Grècia i Itàlia, amb
un cert comportament que es qüestiona, però aquí es qüestiona
el seu sistema jurídic, es qüestionen decisions i sentències, i per
això s’argumenta el posicionament o se’ns demana el
posicionament d’aquests grups parlamentaris per instar aquesta
cambra, sense conèixer el procés, o almanco el meu grup
parlamentari no ho té, i crec que cap grup parlamentari
d’aquesta cambra no coneix el procediment, el sumari ni el
procés que s’ha dut, ni tan sols els recursos que hi pugui haver,
i recordem que tenim el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea i el Tribunal de Drets Humans, apel·lables tots dos,
amb drets que s’esmenten aquí i que no sabem si s’han de
recórrer o no s’han recorregut.

Però llavors es fa una indeterminació, a part que s’esmenta
l’actitud -perdonau, l’actitud-, la situació de dues persones, es
diu, i tota la resta què? Sense conèixer l’actuació que hagin
pogut dur a terme en vulneració tal volta del dret mateix
internacional, és a dir, hi ha una indeterminació i per aquesta
indeterminació que es fa palesa en aquesta argumentació i en
els punts, és molt difícil, molt difícil que un grup parlamentari
d’aquesta cambra pugui fer un suport explícit a instar la resta
i la ingerència, sobretot, del dret de cada una dels estats, perquè
els criminalitzem.

I aquí les persones i les entitats que s’han de criminalitzar
són els que trafiquen tractant d’esclaus aquestes persones que
se juguen la vida, que són les màfies, i no hi ha cap iniciativa
aquí. Aquí és on nosaltres hem d’instar i aquí és on aquesta
cambra sí que pot instar el Govern d’Espanya i els governs de
la Unió Europea que no hi hagi prescripció en el delicte de
tràfic i en el delicte sobretot d’aquests traficants amb
embarcacions nodrisses que els deixen a 300 metres de la costa
per arribar aquí.

El tema d’humanitat no és patrimoni absolutament de cap
partit polític, ni del meu ni de ningú, és una situació lamentable
que s’ha d’abordar i amb això estam totalment d’acord, però
creiem que no podem dur a terme iniciatives que qüestionin els
procediments democràtics i les garanties processals tant dels
que són acusats contra el mateix país, i aquí ho fem.

Crec que és important i, entre d’altres coses, ho vull
esmentar, que el nostre partit demanarà la votació per separat,
perquè tenim dubtes que tal com estan plantejats aquí, però, per
descomptat que nosaltres estam al costat de perseguir la
criminalització i el delicte que es fa amb el tràfic de persones,
amb el tràfic de vides; crec que l’estat espanyol, com a estat
membre de la Unió Europea, té un repte important i no
l’asssoleix.

I aquí vull també fer una referència a l’exposició que ha fet
la companya d’Unidas Podemos, s’ha demanat un pla, i

evidentment estic totalment d’acord amb vostès a demanar un
pla específic per a aquesta situació dels refugiats, nosaltres hem
demanat a la comunitat autònoma un pla específic d’acollida i
integració de les persones immigrades i de les persones
refugiades, i li ho hem demanat perquè és competència de la
comunitat autònoma, aquesta sí que és competència. Sap què ha
dit la consellera de Serveis Socials? Que no és necessari, que
el marc general d’integració és de tots els ciutadans que
resideixen en aquesta comunitat autònoma, sense tenir en
compte l’especificitat de necessitats, els perfils i la varietat de
nacionals, cultures i religions que arriben.

I jo tornaré insistir i demanaré el suport de tots els partit que
es dugui un pla i que sigui el mateix Govern que el plantegi, si
no nosaltres insistirem, ho vàrem dir a l’estat a la investidura i
ho vàrem explicar i també li ho hem dit. Per tant, li agaf la (...)

(Pèrdua de so)

... una (...)

(Pèrdua de so)

... aquí abordam el que nosaltres tenim competències, el Pla
d’acollida i integració de les persones.

I vull esmentar una altra cosa, i ja acab, president, que sé
que em pas de temps, inqüestionable la solidaritat de la societat
espanyola i entre ella la societat de les Illes Balears,
inqüestionable. Hi ha dos perills sobre això: que puguin fer la
desafecció de la ciutadania, i poden ser dues coses: una, que
qualcú s’apropiï del valor de la humanitat, això (...), vosaltres
ho sou i vosaltres no; i l’altra, els que criminalitzen amb
consignes la tasca que fan persones, pescadors, ONG i entitats
amb les seves consignes populistes en el tema de criminalitzar,
que és objecte d’aquesta o gran part de l’objecte d’aquesta
proposició no de llei, a la qual nosaltres donarem, per
descomptat, suport, que és no criminalitzar l’acció humanitària
que duen a terme.

Li deman, per tant, als grups ponents la possibilitat de
votació per separat i m’agradaria que l’estiméssiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. 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, buenas tardes. Existen pruebas y
fotografías que demuestran las conexiones entre las ONG que
actúan en el Mediterráneo central con bandas criminales de
tráfico de personas, como Al Bija Boys, que actúa en la costa
de Libia transportando personas de forma ilegal y poniendo en
riesgo sus vidas. Esas ONG no rescatan personas, las
recepcionan, no son rescates, son entregas. Los traficantes
disponen de embarcaciones donde transportan a las personas en
condiciones peligrosas para su vida, personas inmigrantes que
quedan sometidas a esas mafias, ellos y sus familias, para pagar
una cuantiosa deuda por ser transportados de forma ilegal, y
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cuando esos traficantes de personas, que son los nuevos
esclavistas del siglo XXI están a punto de abandonar aguas
marroquís, argelinas o libias llaman a las ONG para entregarles
la mercancía, la macabra mercancía, que no es otra que las
personas inmigrantes, que luego esas ONG desembarcan en
Europa con la excusa de razones humanitarias, pero que, en
realidad, no han sido rescatadas sino entregadas.

Los esclavistas lo tienen muy bien organizado, utilizan
incluso las redes sociales, los traficantes llaman a perfiles que
existen en páginas web, en redes sociales, y allí se publica una
alerta y luego las ONG, tipo Open Arms, Sea Watch, etc.,
acuden a ese supuesto rescate. Y ustedes, con sus políticas de
puertas abiertas y su efecto llamada, están contribuyendo a
alimentar ese tráfico de seres humanos, contribuyen a que miles
de personas se embarquen a través de las mafias en condiciones
peligrosísimas para su vida, creyendo que serán ciudadanos de
pleno derecho de algún país europeo, pero lo cierto es que les
espera una vida de miseria, condenada a la delincuencia o a la
subsistencia en la economía sumergida, cuando no la muerte,
porque no todos llegan.

Según datos de ACNUR, hasta el 31 de julio de 2020
habrían fallecido un total de 326 inmmigrantes ilegales que
pretendían llegar a Europa en patera, lo que supone un 20%
más de muertos que el año pasado. El efecto llamada es tan
evidente que a fecha de 6 de septiembre de este año ya se
habían contabilizado 2.800 inmigrantes ilegales llegados a
Murcia, Valencia y Baleares, lo que supone más inmigrantes
ilegales que en todo 2018 y 2019 juntos, solo en el levante
español y en Baleares.

Esto supone una presión logística y un desbordamiento que
hace que la actitud de los partidos social-comunistas que lo
fomentan sea una actitud negligente y temeraria, especialmente
teniendo en cuenta la actual situación de pandemia sanitaria
que ha puesto en evidencia la insuficiencia del sistema público
español a la hora de controlar y proteger la salud y la vida de
miles de españoles que han fallecido por la saturación de los
servicios sanitarios, así como la ruina económica a la que nos
veremos abocados sin que nuestro supuesto estado del bienestar
esté atendiendo adecuadamente a los ciudadanos españoles que
requieren ayuda económica para poder subsistir.

Les recomiendo que abandonen ya su agotado discurso
buenista, porque lo cierto es que los ciudadanos europeos, y no
digamos los españoles, empiezan a estar muy cansado de tener
que soportar esta invasión migratoria que ha traído inseguridad
a nuestras calles, delincuencia y problemas de convivencia.

Por otro lado, su intención de inmiscuirse en el sistema
penal de otros países, que es pretenciosa, además de atentar
contra la soberanía de los estados europeos, que les recuerdo
que son estados soberanos y que se han dotado de un sistema
penal a través de leyes que son aprobadas en las asambleas
legislativas que eligen democráticamente todos los ciudadanos
de cada país.

Pero lo más grave de todo esto es que ustedes, que son
representantes públicos de los ciudadanos que forman parte del
poder legislativo, que son los que elaboran las leyes que nos
permiten dotarnos de un sistema jurídico para regular las

relaciones entre las personas y poder así convivir en paz,
resulta que, en vez de fomentar el cumplimiento de la legalidad,
lo que hacen es todo lo contrario, fomentar que se incumplan
las leyes extranjería, los códigos penales y toda la normativa
que nos hemos autoproporcionado los ciudadanos de los
diferentes países a través de nuestros representantes que hemos
elegido democráticamente.

Y por último me referiré a uno de los tópicos más
recurrentes de este discurso buenista progre que adoptan
ustedes, y es la confusión deliberada que realizan entre
inmigrante y refugiado. Los refugiados son personas que
necesitan asilo en otro país porque su vida corre peligro en el
país de origen, son perseguidos en sus países de origen y por
ello requieren protección y no pueden ser devueltos, conforme
a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su
protocolo de 1967, entre otras normas de derecho internacional
que España y los países europeos tienen firmados y, por tanto,
deben cumplir; ahora bien, más del 70% de los que tratan de
llegar a Europa no son refugiados, no sufren ninguna
persecución por los gobiernos de su país de origen. Esto no lo
digo yo, lo dice ACNUR, lo dice el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados.

Y los que entran en patera, a través de las mafias, no son
refugiados, los inmigrantes, y no los refugiados, son las
personas que pretenden trasladarse no a causa de una amenaza
directa de persecución o muerte, sino para mejorar sus vidas al
encontrar trabajo o por unificación familiar o por otras razones,
a diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su
país de forma segura. Los inmigrantes continúan recibiendo la
protección de su gobierno, los refugiados no.

Y dentro de este grupo de inmigrantes están los inmigrantes
ilegales, que llegan saltándose las fronteras e incumpliendo los
cauces legalmente previstos y que, lejos de conseguir un
trabajo, su destino es vivir subvencionados en el país de destino
o de trapicheo o de la delincuencia, porque no están en
condición legal de poder trabajar al haber incumplido el
proceso establecido para la inmigración legal, que sí es
necesaria y que sí debemos apoyar, al contrario que la ilegal,
que debemos combatir.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. 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. Seré molt breu, després de tot el que
acabam d’escoltar i hem escoltat en aquesta sessió d’avui
horabaixa. Estic d’acord que la intenció d’aquesta proposició
no de llei és la millor, nosaltres pensam que, efectivament, hi
ha una diferència entre immigrants i refugiats, en qualsevol cas
se’ns obre i se’ns xapa el cor amb qualsevol de les dues
circumstàncies. I és cert també, ho sabem, que els refugiats
tenen dret d’asil, perquè escapen d’una situació de mort, de
guerra o de conflicte, però també sabem que moltes vegades no
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ho poden demostrar que ho són, i que moltes vegades queden
acampats a qualsevol banda en unes situacions i amb unes
maneres de malviure i de morir en molts casos, que tots
coneixem en capítols molt recents i encara vius de la nostra
història.

Pensam, en qualsevol cas, que sí, que es mesclen conceptes
i no s’hauria de fer. Pensar que, com he dit, no poden
demostrar moltes vegades que són refugiats; pensam que els
immigrants no escapen d’un conflicte, però moltes vegades sí
escapen d’aquest conflicte, moltes vegades també escapen
d’una mort segura i escapen de moltes coses, però aquest seria
un debat que no hem de dur en aquests moments a aquesta
cambra. Però pens que és un debat que hem d’obrir, perquè
tenim una situació que al final es mengen les regions
costaneres, que són les que reben, en primer lloc, i quan dic “es
mengen” ho dic amb to respectuós, no vull ser pejorativa ni
molt manco, però és cert que això és un debat que s’ha d’obrir
a tota Europa.

Estic d’acord que hi ha un problema, que el cor ens diria
que hem d’obrir les portes a tothom, però pensam que, en
qualsevol cas, nosaltres també demanaríem votació separada
per una cosa, perquè pensam que es combina una cosa amb
l’altre i es posen en un mateix sac coses que no tenen res a
veure.

I estic d’acord amb els meus companys que m’han precedit,
concretament amb el Sr. Gómez i la Sra. Durán, que hi ha un
ordenament jurídic, que hi ha una Unió Europea que té les
seves regles de joc i que té la seva manera de fer les coses, i
parlam de democràcies avançades, almanco en teoria i, per tant,
no pensam que siguem nosaltres en aquesta proposició no de
llei i aquest Parlament qui hagi de qüestionar almanco en
aquests moments. Pensam que, si de cas, ha de ser Europa la
que ha de canviar aquestes regles i la que ha de fer tot el que
hagi de fer perquè les coses millorin, tot i que tenim poca
esperança que això sigui així.

Què hem de replantejar polítiques? D’acord, hem de
replantejar polítiques, però no crec que sigui a través d’aquest
Parlament de les Illes, perquè hi ha un ordenament jurídic que
pensam que s’ha de respectar. Per tant, nosaltres també
demanaríem votació separada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Tenen la paraula ara, per
contradiccions, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Per contestar una mica les intervencions
que hi ha hagut, nosaltres qüestionam precisament allò que
consideram injust, si no de què serviria seguir fent política si no
qüestionam i plantejam debats que puguin arribar on hagin
d’arribar. Jo demanaria a la diputada del Partit Popular que
llegís novament la... i a la resta de diputats que consideren que
nosaltres ens immiscim en assumptes externs, que llegissin

exactament el que hem expressat a la proposició no de llei, que
és que nosaltres demanam al Govern d’Espanya i a la Unió
Europea que precisament modifiquin i que instin aquests estats
membres a modificar una normativa que nosaltres consideram
injusta. A més aquí més o manco semblava tothom d’acord que
era una normativa injusta, però després ens començam a enfilar
amb una sèrie de qüestions que crec que ens estan defugint del
que realment nosaltres plantejàvem, ser una normativa injusta,
fins i tot la diputada del Partit Popular ho deia, qui no
socorreria; doncs aquí hi som precisament per això, per
socórrer, perquè el que plantejam en aquest debat són
situacions de socors a persones que necessiten una ajuda
humanitària immediata a aquells que es troben en risc de mort.

Nosaltres també a la PNL posam la qüestió, la necessitat de
compartir responsabilitats, no només hem de ser els països del
sud d’Europa els que hem de recepcionar totes les persones
migrants, sinó que també hi ha d’haver una corresponsabilitat
de tots els estats membres de la Unió Europea.

Jo, a més, la proposició no de llei no va enfocada a saber si
són immigrants o si són refugiats, parlam de persones que
corren risc de mort i que necessiten ser justament salvades. Per
tant, no estam d’acord amb aquesta justificació la qual
consideram una mica pobre, pel fet de no poder qüestionar
altres normatives, perquè, de fet, aquest Parlament ha emès
pronunciaments sobre moltíssimes qüestions i esper que no
sigui la darrera.

Pel que fa a la intervenció del diputat de Ciutadans, li he de
dir que la solidaritat almanco és un valor compartit o gairebé
compartit, perquè si hem de jutjar la intervenció de la diputada
de VOX, podem dir que és un valor àltament o àmpliament
compartit en aquesta cambra, tant de bo ho fos de manera
unànime, però veig que no.

Nosaltres, els reiter el mateix, qüestionam accions que
consideram injustes, que consideram que no responen a una
causa humanitària i, per tant, instam que es modifiquin aquestes
normatives, perquè, a més, a l’exposició de motius fem també
un incís molt clar en diferenciar els delictes amb una acció que
és merament humanitària.

En qualsevol cas, acceptam el vot per separat, president.

Pel que fa a la diputada de VOX, jo, cada vegada que sent
aquesta expressió d’efecte crida, em sembla una expressió
completament indigna de pronunciar, primer, en aquesta
cambra, perquè, a més, aquesta cambra representa el poble de
les Illes Balears i el poble balear ha estat un poble que ha hagut
d’emigrar a altres indrets durant la seva història, i poder parlar
d’efecte crida, com si els immigrants que venen aquí venen de
vacances o venen simplement a aprofitar-se de determinats
sistemes socials em sembla un insult, un insult a la
intel·ligència, un insult als nostres avantpassats i un insult a
totes les persones que som aquí.

El foment de la il·legalitat, nosaltres no volem fomentar la
il·legalitat que vostè esmentava, nosaltres volem fomentar la
humanitat, una humanitat que vostès, no només aquí a Espanya,
sinó, com esmentava abans, a través d’altres representants que
tenen a la Unió Europea, deneguen, deneguen a aquestes
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persones que demanen auxili i deneguen a persones que fins i
tot es troben a punt de morir ofegades.

Jo no sé si la xifra d’aproximadament 18.000 morts en el
Mediterrani des de l’any 2014 li diu alguna cosa a vostè o la
commou a vostè o als representants del seu grup polític, a mi
m’agradaria que sí, que així fos, que almanco els commogués
i els dugués a expressar un altre tipus de plantejament. Per tant,
no estam d’acord amb aquesta trivialització que fan vostès dels
processos migratoris, sobretot per l’elevada complexitat que
tenen.

I pel que fa a la representant d’El Pi, li exprés el mateix que
li esmentava al company del Partit Ciutadans, nosaltres el que
fem és demanar a la Unió Europea que mitjanci, que puguem
que aquests estats membres que no practiquen la mateixa
legislació que nosaltres la puguin adaptar justament per aquest
caire humanitari que deia, i no parlam en cap cas d’obrir portes,
no parlam de canviar les polítiques migratòries, no era sobre
això que tractava aquesta PNL, era una PNL que tractava
justament per posar una mica de seny al que passa a Europa i
una mica més d’humanitat.

Perdonau que em reiteri en aquesta expressió, però crec que
és necessari fer-ho. Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Passam a la votació, per punts,
segons han demanat alguns grups parlamentaris, i de cara a
ordenar les votacions si em poguessin dir quins en concret o si
els hem de votar un per un, no sé si...

(Remor de veus)

La resta que ha de demanar votació separada, un per un?
Perfecte.

Molt bé, vots a favor del punt número 1?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 4 en contra; 2 abstencions.

Vots a favor del punt número 2?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 5 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 3, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 5 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Veig que no ha redactat, Sr. Lletrat, si en vol prendre nota,
no hi ha un punt número 4, és a dir, passa directament al punt
número 5, per tant, entenem que el que diu 5 és el punt 4.

Per tant, votam el punt 4, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt 5 de la moció, que figura com a 6 en
el redactat del text que vostès tenen.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, en conseqüència queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 3267/20, contra la
criminalització de l’ajuda humanitària als refugiats en situació
de perill.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8905/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement institucional
de les dones víctimes del franquisme.

I a continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8905/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa al
reconeixement institucional de les dones víctimes del
franquisme.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008905
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I per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Avui presentam i debatem una iniciativa
que esperam que compti amb el suport de tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra, una iniciativa que el que
pretén és reconèixer la violació dels drets humans que patiren
les dones durant la Guerra Civil i el franquisme, totes les dones,
i que, a més, el Govern faci actes i homenatges per tal de no
oblidar aquestes dones.

Si bé és cert, tot i que durant la guerra hi va haver víctimes
dels dos bàndols, després de la guerra les dones del bàndol dels
vençuts varen patir una persecució, un assenyalament i unes
tortures i fins i tot moltes varen ser assassinades, fets que es
varen allargar durant tot el franquisme.

I voldria fer una menció molt concreta ja que demà,
precisament, és l’aniversari de la seva mort, parl de Pilar
Sánchez, una socialista de Palma que fou violada, la fermaren
a un parafang d’un cotxe i arrencaren, i llavors l’assassinaren
descarregant el carregador de les pistoles a sobre d’ella,
totalment una barbaritat. I aquest exemple representa
perfectament quin va ser el procedir amb les dones que varen
formar part de la lluita, dones que varen quedar marcades per
ser mares, dones o filles d’un roig. I és que aquesta violència
que patiren les dones republicanes va presentar trets específics,
amb forts components d’humiliació i escarni públic i, en
consonància amb la seva funció exemplificadora i purificadora;
moltes obligades a ingerir oli de ricí; les varen rapar els cabells,
entre d’altres pràctiques.

Vull també recordar les cinc milicianes violades i
assassinades a Manacor; o Matilda Landa, tancada a presó i
sense batejar, la varen voler obligar a fer-ho, es va tirar per
avall per evitar-ho, i segons abans de la seva mort el capellà li
va tirar l’aigua; o les Roges del Molinar, que al dia següent
d’assassinar-les els seus assassins es varen passejar amb la seva
roba interior.

Moltes d’elles també passaren per la presó, hi va haver
tantes detencions que el règim va haver d’habilitar Can Sales
com la presó de les dones. Algunes de les dones empresonades
tenien significació política, és el cas d’Aurora Picornell la qual
fou assassinada; Maria Vaquer Moll; l’eivissenca Margarita
Roig Colomar, entre moltes d’altres.

Però, juntament amb les dones de significació política,
també n’hi hagué moltes que pertanyien a les classes populars
que no havien participat de la vida política i que moltes foren
detingudes perquè el règim no podia capturar els seus familiars
masculins, prova d’això són els expedients d’aquestes preses,
on la seva condició és d’ostatges.

Però, a més, també vull exposar aquí les paraules de dues
persones de l’època, perquè s’entengui encara més quin va ser
el panorama que varen haver de viure les dones després de la
guerra: “Nuestros valientes legionarios y regulares han
enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser

hombre y, de paso, también a las mujeres, después de todo
estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado
jugando al amor libre? Ahora, por lo menos, sabrán lo que son
hombres de verdad, no se van a librar, por mucho que
forcejeen y pataleen”. Aquestes són paraules de Queipo de
Llano.

“Gracias a la Falange las mujeres van a ser más limpias,
los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más
claras. Todos los días deberíamos dar gracias a Dios por
habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la
palabra, porque si lo tuviéramos quién sabe si caeríamos en la
vanidad de exhibirlo en las plazas, las mujeres nunca
descubren nada, les falta talento creador, reservado por Dios
para inteligencias varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de
cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un
eterno deseo de encontrar a quién someterse.” Aquestes
darreres paraules són de Pilar Primo de Rivera, delegada
nacional de la secció femenina de la Falange, on descriu,
segons ella, la dona ideal.

I és que avui en dia aquestes paraules serien inadmissibles
i, en part, avui pensam que serien inadmissibles per la lluita de
moltes d’aquestes dones que, tot i ser perseguides i
assenyalades, moltes varen continuar reivindicant el paper de
la dona i defensant les seves creences. I és per això que amb
aquesta iniciativa també volem que es reconegui el paper que
varen tenir aquestes dones en la lluita del moviment feminista
i en l’emancipació de la dona.

A la nostra comunitat autònoma es fan passes molt grans en
qüestió de memòria des de la passada legislatura amb
l’aprovació de la Llei de fosses i la Llei de memòria, i en
aquesta legislatura amb l’obertura de les fosses, que ja hem vist
que s’ha aconseguit recuperar diversos cossos de persones que
foren assassinades. Vull fer menció especial que, a l’espera
d’identificar les víctimes, ja s’ha confirmat que a la fossa de
Son Coletes a Manacor s’hi han trobat diversos cossos de
dones, la qual cosa confirma, una vegada més, la repressió i els
assassinats que es patiren.

També tenc confiança en què la nova Llei de memòria que
ha d’aprovar el Govern de l’Estat i el Congrés tiri cap
endavant, perquè significaria fer passes cap endavant i en el
sentit que l’ONU ha indicat de forma constant, és molt
important que aquesta llei plasmi també la repressió de la qual
les dones varen ser víctimes, tal com sembla que així serà.

I ja per acabar, només dir que esperam comptar amb el
suport de tots els grups perquè el primer reconeixement que
poden tenir aquestes dones és el reconeixement que les podíem
atorgar avui aquí tots els grups.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i per un temps màxim de cinc minuts té la paraula el
Sr. Ferrer.
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Com deia la companya d’Unidas
Podemos, aquest país i també aquesta comunitat autònoma han
fet notables avanços en el reconeixement de la justícia i la
reparació de les víctimes de la Guerra Civil i també del
franquisme, tenim la Llei de memòria històrica, aprovada
durant el Govern de Rodríguez Zapatero; tenim la Llei de
memòria història de les Illes Balears; i es troba en tramitació
també la Llei de memòria democràtica per part del Govern
d’Espanya.

Aquest Parlament també ja ha fet un reconeixement exprés
a determinats col·lectius, com pugui ser el col·lectiu de
persones LGTBI en què vàrem aprovar el passat mes de juny,
i que també havien patit circumstàncies extremes durant la
Guerra Civil i el franquisme.

En el cas de les dones, les dones que havien participat
activament o que s’havien vinculat, perquè en aquell moment
era així, al bàndol republicà o que havien lluitat pels drets i per
les llibertats, foren atacades violentament i moltes foren també
violades i represaliades a les presons franquistes; foren
desterrades també a una mena d’exili interior, quan les seves
parelles o els seus marits havien estat arrestats o fets
desaparèixer directament; foren humiliades públicament, ho
explicava la companya de Podemos; i també molts col·lectius,
fins i tot el col·lectiu de les mestres d’escola, que eren de les
poques que havien pogut una formació acadèmica superior i
que exercien la seva professió, foren després depurades, la
majoria per considerar-les sospitoses de col·laborar amb
l’esquerra.

La llar, per tant, es convertia justament en la seva presó, en
la seva nova presó d’un masclisme sistèmic, que imperava en
aquells moments a l’Espanya de postguerra i que les va
condemnar només a les tasques domèstiques i sense cap mena
d’emancipació.

L’historiador, especialitzat en Guerra Civil i franquisme,
David Ginard, en el seu llibre Matilda Landa, detalla,
precisament, que les sentències que varen patir les dones
represaliades tenien una duresa específica cap a elles, perquè
“en ciertos casos el juez consideraba que, a pesar de un hecho
determinado que no tenía en sí excesiva trascendencia, al ser
efectuado por una mujer conllevaba una considerable alarma
social, por lo que requería un tratamiento penal más severo”.
Per tant, patien elles, a més, una doble condemna; una
condemna també exercida per l’església, per la secció femenina
de la Falange, que el que volien justament era perpetuar aquest
rol secundari de la dona, aquest model de la dona perfecte que
quedava a casa, que cosia, que cuinava, era el model de dona
que volia el franquisme.

Podem parlar amb orgull de les Roges del Molinar, ho ha
esmentat també la companya, Aurora Picornell, Catarina
Flaquer, Antònia Pascual, Maria Pascual i Belarmina González;
o podem parlar també d’altres icones, com les cinc roges de
Manacor, les cinc infermeres que vengueren a Mallorca amb el
desembarcament del capità Bayo, i eren: Daria Buxadé
Adroher, María Buxadé Adroher, María García Sanchís, Teresa

Bellera Cemelli i una cinquena infermera anònima de la qual no
consten dades.

A la presó de Palma s’hi varen arribar a agrupar més de 500
persones a la presó femenina de Can Salas, allà custodiades per
una congregació de monges, foren humiliades constantment
mentre patien el seu captiveri, captiveri en el qual varen
participar algunes de les preses que ja he esmentat, però també
Matilda Landa, justament David Ginard recull la crònica que en
feu la seva germana, que explica els darrers moments de Landa,
(...) quan Landa es va tirar, es va suïcidar, els capellans, que
havien intentat constantment convertir-la al catolicisme per
acabar amb aquell símbol que representava Landa per a les
dones, aleshores el que varen fer fou el següent:
“Aprovechando aquellos tres cuartos de hora de su agonía,
hicieron lo que no habían logrado que se hiciese mientras
vivió, la bautizaron y administraron los sacramentos católicos
que ella había rechazado, a pesar del asedio constante durante
su estancia en las cárceles. Matilda era incapaz de una farsa
y con su delicadeza exquisita les hizo ver para siempre a los
encargados de catequizarla la firmeza de sus ideas. Solamente
por esta firmeza en sus ideas merecía el mayor respeto.”

Per tant, nosaltres en aquesta PNL el que demanam és
aquest respecte, aquest reconeixement a totes aquestes dones
que varen patir la Guerra Civil, que varen patir la repressió i
que patiren també una postguerra duríssima on les varen
condemnar a un paper secundari. Encarar la Guerra Civil és
encarar un debat, un debat en el qual nosaltres consideram que
no hi ha vencedors ni vençuts, però també consideram que tots
aquells que volen defugir el debat, aquells que diuen que ara no
és el moment de parlar, és perquè encara se senten els
vencedors d’aquella cruel guerra, i, per tant, és necessari obrir
fosses, com deia la companya, per tancar ferides.

A Espanya el franquisme no sols va guanyar la guerra, va
guanyar també les ments, no sols es va instal·lar a les
institucions, també va entrar dins les cases i precisament dins
les cases és on va tancar les dones.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Torn ara de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
senyora... -sí, no sabia si era la Sra. Cabrera o la Sra. Durán, sí-
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies. Bé, jo volia començar la meva intervenció amb una
petita reflexió. Ara, quan venia de ca nostra, caminant cap aquí,
he passat per la plaça del Mercadal, allà on hi ha el menjador
Zaqueo, que molts de vostès segur coneixen, i la veritat és que
he de dir que he vist una imatge totalment desoladora que mai
no havia vist, i és que la cua, a l’hora que jo venia cap aquí, que
no eren ni les quatre, el menjador estava tancat -crec que obre
a les quatre i mitja o a les cinc de l’horabaixa-, arribava gairebé
a la façana de l’antiga Casa Roca. Perquè vostès es facin una
idea, la gent que coneix Palma bé, era alarmant la cua que hi
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havia; és a dir, de la plaça des Mercadal donava la volta al cap
de cantó i arribava fins a la façana. 

Evidentment, aquestes cues passen cada dia a qualsevol
organització benèfica de Palma i passen a totes les
organitzacions benèfiques de tots els municipis de totes les Illes
Balears. I és dramàtic perquè vivim uns moments ara en el
2020 únics, que no havíem viscut mai, a més, a nivell mundial,
no només de les Illes Balears, no només d’Espanya. Ja
visualitzàvem que potser podíem entrar en una crisi, molt abans
de la pandèmia, dins els pròxims anys, però la pandèmia tot ho
ha accelerat. I malauradament la crisi sanitària de la COVID-19
ens duu a una crisi econòmica que a Balears creiem tots -
almanco amb la gent que jo parl, i els puc assegurar que parl
amb molta gent cada dia-, creiem que no tendrà cap tipus de
precedent a les Illes Balears la crisi que ens ve. 

Segur que avui hi ha hagut gent que s’ha plantejat aquests
dies, a principis del mes de setembre, pagar o no pagar el crèdit
que té sobre ca seva. Segur que abans de decidir no pagar el
crèdit de ca seva ha anat a parlar amb el banc perquè li allargui
l’amortització del seu crèdit. Segur que hi ha hagut molta gent
que ha intentat arribar a un acord amb els propietaris del seu
habitatge perquè els abaixi el lloguer. Segur que hi ha molta
gent que quan acaba el seu contracte de lloguer aquests mesos
i es troba que ha de cercar un altre pis es troba amb les portes
tancades perquè, malauradament, la gent que està amb ERTO
avui en dia està exclosa del mercat de lloguer. I això passa, i
passa aquí a la nostra terra, passa a les Illes Balears. 

També, els ho he de dir, perquè és dramàtic que en el mes
de juliol a les Illes Balears, a part que s’hagi triplicat, i liderem,
i siguem els líders de l’atur totes les Balears, idò a les Illes
Balears teníem 87.000 persones en el juliol amb ERTO. És
dramàtic, per a molts autònoms, que ells són els únics empleats
que tenen el seu petit negoci veure si tanquen o no tanquen
perquè, facturin o no facturin, han de seguir pagant la quota
d’autònom. 

Vivim uns moments molt dramàtics i a mi m’agradaria que
els partits polítics que donen suport al Govern ens duguin
aquestes problemàtiques aquí, a la Comissió de Serveis Socials,
perquè segur que a vostès els ha passat, a mi m’ha passat molt
i, a més, he tengut diferents responsabilitats a la meva curta
vida política, una d’elles va ser encapçalar aquesta cambra, ser
presidenta d’aquesta cambra, i jo creia que era importantíssim
divulgar les funcions dels diputats i divulgar la importància de
tenir una cambra autonòmica. Jo no tenc res a veure amb VOX
quant que creuen que les comunitats autònomes..., no, jo
reivindic la importància de les lleis que es fan en aquest
parlament autonòmic i de totes les normatives que puguem fer
aquí que afectin directament els ciutadans de les Illes Balears.

I ho reivindic, però sí que és vera que els mateixos
ciutadans que ho passen malament, i a mi m’ho diuen cada dia
la gent de Palma, que els vigil els horabaixes a les barriades i
m’ho diuen també per les xarxes socials, per exemple a
Facebook -cada dia!- em diuen: bé, però..., molt bé, dels meus
problemes que a mi em passen ara, què en parleu a les Illes
Balears? I què hi ha de “lo meu”?, perquè...

EL SR. PRESIDENT: 

Ara li queda un minut. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

...  -moltes gràcies-, perquè la veritat és que moltes vegades ens
diuen que els problemes de la ciutadania, dels veïnats de la
nostra terra, queden molt allunyats de les problemàtiques que
es duen aquí. Que moltes vegades aquí duim temes de passat i
moltes vegades aquí duim temes d’enfora, per tant, és important
parlar de temes de present i parlar de temes d’aquí. 

Dit això, és que em semblava molt important dir-ho, perquè
és que em veig obligada a dir-ho, perquè és que si no
m’empegueiria amb mi mateixa, i a mi m’agrada poder dormir
els vespres. Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta,
votarem a favor, per coherència, sempre ho hem dit.

Jo trob a faltar que quan es parla de les persones que han
patit la Guerra Civil i el franquisme no es parli de totes les
persones que han patit la Guerra Civil i el franquisme, perquè
també podríem parlar d’aquestes monges que varen matar i
encara són a les cunetes de Menorca, o també podríem parlar
d’aquella dona que, per ser la dona d’un general, la varen tirar
pel penyal de la Mola a Menorca.

Per tant, sí és vera, i a mi m’escarrufa el que ha dit la
diputada de Podem, és clar que sí! I hi estam a favor.

Just els demanaria -perquè per a tota la resta està bé-, just
els demanaria que, per favor, en el punt quart, amb els altres no
tenim cap problema, que en el punt quart, quan “insta el
Govern de les Illes Balears a celebrar homenatges i actes de
reparació per tal de reconèixer el patiment al qual foren
sotmeses milers de dones i per tal de preservar l’oblit de la
memòria de les dones víctimes de la repressió franquista i de la
Guerra Civil”,  “i de la Guerra Civil”, no just del franquisme,
de la Guerra Civil també.

Per tant, nosaltres, si s’afegeix això, votaríem a favor de
tota aquesta proposta. 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. Començaré pel final, fent referència al
que ha dit la Sra. Durán i em durà al principi i al fonament de
la nostra intervenció com a grup parlamentari, i al nostre
posicionament.

Les dones, les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme,
dones, salvat d’algunes que han agafat un fusell i han anat -
perquè ho han decidit- a defensar el que trobaven legítim, són
víctimes civils, hagin estat a ca seva, hagin estat fent feina o
hagin estat exercint la funció pública, com va ser a moltes
dones, però durant la Guerra Civil i durant el franquisme amb
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tota la repressió que hi va haver. Per tant, llevar una part
important del tema Guerra Civil a l’exposició de motius i fins
i tot el darrer punt, és important.

Ja els he dit que, independentment d’això, que m’agradaria
que acceptessin perquè anàvem a fer la mateixa reflexió que ha
fet la diputada la Sra. Durán, independentment d’això, votarem
a favor de tota la proposició no de llei, i els diré per què.
Afortunadament, independentment que això surti o no surti, hi
ha una llei, i la llei sí que és clara, hi ha una llei del 2018, amb
un consens històric i important pel que es debatia, i difícil en el
seu debat i contingut, la Sra. Durán se’n recordarà, la Sra.
Gamundí també, perquè va ser dins aquesta tramitació, o a la
part administrativa d’aquesta tramitació, i el Sr. Ferrer i jo no
hi érem, però, afortunadament sí que hi ha una llei. I la llei, el
que va deixar molt clar és el respecte a les dones, entre d’altres
víctimes, el respecte a les dones i a les famílies; no es pot
desvincular l’una de l’altra, hi ha fills, hi ha famílies.

I per això les va considerar víctimes civils. I per això a
l’exposició de motius hi ha un apartat 4 que parla expressament
de les dones. Per tant, independentment del que facem amb
això, hi ha una llei. I jo el que entenc és que s’ha de demanar
al Govern de les Illes Balears que acompleixi la llei i faci les
actuacions que la llei estableix amb la petició a aquesta cambra
en el seu moment.

I quan els grups que donen suport al Govern i que formen
part del Govern duen una proposició no de llei amb coses, amb
punts concrets, específics, que estableix la llei, jo no sé si
interpel·len, indirectament i subliminarment el Govern de les
Illes Balears al qual donen suport, és a dir: escolta, no ho estau
fent. Per com està plantejat, d’acord?

Crec que és important, però és que la llei contempla
mesures de reconeixement i de restabliment de la situació
d’injustícia que es va fer, no només de reconeixement! I
nosaltres el que esperam són iniciatives concretes del Govern
de les Illes Balears, a dur-les a terme i les suportarem, i les
suportarem, hi serem presents.

Però no hem d’oblidar això,  que hi ha un capítol específic
i que trobam..., i, a més a més, sobretot el que vull manifestar
és el reconeixement d’aquests grups parlamentaris que varen
dur a la legislatura passada una llei tan difícil i, a més, pionera
també referent a altres parlaments que fins i tot ha estat el
Govern central, el Congrés dels Diputats encara ha de
desenvolupar.

Per tant, hi ha una referència també i m’agradaria
simplement que al seu torn de rèplica m’agradaria que m’ho
comentés, Sr. Ferrer, quan diu..., o la Sra. Sans, quan diu “a la
lluita d’aquestes dones pioneres en el moviment feminista i
emancipació”, vull pensar que no fa només la referència a
aquestes dones femi... o al feminisme “pioneres des de la
Guerra Civil”, entre altres coses perquè a principi de segle
dones feministes lliberals i dones feministes progressistes varen
fer molta actuació i molta defensa i ho van fer moltes vegades
amb la marginació i el rebuig d’aquella societat en aquell
moment. I crec que vostès ho saben, Sra. Campomar, (...) una
barbaritat.

Per tant, així com queda redactat tenia la sensació que
només reconeixíem que són pioneres en feminisme a partir de
la Guerra Civil; ni molt manco, afortunadament,
afortunadament... a més a més hi havia associacions com
ANME, Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que va
defensar el sufragi, més tard que el Regne Unit, varen ser
sufragistes i varen defensar els drets a la igualtat, o membres
del Lyceum del Club Femenino, ho dic perquè és important que
es fací palès tot i que no s’hagi... que al punt..., almanco el meu
grup parlamentari no havia entès si es referia només al
reconeixement de dones pioneres en el feminisme a partir de la
Guerra Civil.

Per això faig aquesta aportació perquè quedi al Diari de
Sessions, no perquè cregui que vostè no hi hagin pensat, però
jo no ho entenia així.

I sobretot perquè això sí que deixa clar a la història que el
feminisme no és patrimoni d’un corrent concret, en aquest cas
l’esquerra, sinó que el progressisme lliberal ja defensava i
s’enfrontava fins i tot al catolicisme més ranci en aquell
moment, i eren dones...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, president-, i eren dones, elles eren les que creaven,
les que duien a terme aquest discurs i aquesta defensa per la
necessària igualtat d’oportunitats i de drets que és
inqüestionable dones-homes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. 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. Las leyes de memoria histórica que se
están aprobando impulsadas por los gobiernos social-
comunistas que tenemos hoy en España, a nivel nacional y en
varias comunidades autónomas, no son más que unos textos
liberticidas porque suponen un ataque directo a la libertad
ideológica individual. Son leyes que buscan señalar buenos y
malos en la historia de España por imperativo legal, y eso es
una aberración y un atentado contra la libertad política, de
pensamiento, y un atentado contra la libertad de cátedra,
además de un instrumento para enfrentar y dividir a los
españoles con una visión obligada de buenos y malos.

Leyes como estas solo se encuentran en el ámbito
internacional en la Rusia de la Revolución Soviética o en la
China de la Revolución Cultural.

Además estas normas están lanzando una sombra de
sospecha sobre la Constitución sugiriendo que no es lo
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suficientemente democrática porque algo del franquismo se
coló en la democracia española, y esta sombra de sospecha que
intencionadamente se lanza sobre la Constitución tiene un
objetivo concreto: socavar la legitimidad de la monarquía
parlamentaria.

Por tanto, estas leyes no son más que la primera piedra de
un ataque al sistema democrático monárquico de España,
porque lo cierto es que nuestra historia nos ha traído hasta
donde estamos y por ello es absurdo condenar una parte
interesada de ella, porque si la historia fuese otra ciertamente
no sabemos en qué situación podríamos vernos ahora.

Condenar el franquismo o el bienio progresista o el turismo
o las revoluciones del 31 y del 34 o la Guerra Civil es igual de
absurdo que condenar cualquier otro periodo histórico. La
historia es la que es, está ahí, no puede cambiarse, nos guste o
no, y legislar sobre la historia es igual de absurdo. Se legisla
para el presente y para el futuro, no sobre hechos pasados que
no podemos cambiar y que son materia para los historiadores.

Nosotros somos partidarios de la libertad y de que cada uno
pueda opinar lo que quiera, de hecho, podemos estar en
desacuerdo y luchar para la abolición de un sistema de
gobierno concreto, como son las dictaduras derivadas de una
democracia fallida, como Venezuela, las repúblicas socialistas
de partido único como Cuba o China. Esas sí que podemos
condenarlas y luchar por los derechos de millones de personas
que están hoy bajo dictaduras de gobiernos de izquierdas en el
mundo, pero no podremos cambiar jamás la historia, por mucho
que se empeñen en silenciar algunos aspectos de la misma y
ensalzar otros.

Además, la visión sesgada de la historia que pretenden
imponer los partidos de izquierdas impide analizarla de forma
realista y lo único que pretenden es blanquear su imagen,
ocultando su historia antidemocrática y, por ejemplo, su
responsabilidad en el asesinato de líderes de la derecha o las
barbaridades de la revolución del 34.

En VOX no hacemos juicios históricos y no queremos que
nadie los haga por imposición, cada uno debe ser libre de
interpretar la historia como quiera. Ustedes están frivolizando
con lo que sucedió en la Guerra Civil española, estableciendo
una visión simplista de ello que puede hacer mucho daño,
porque existen víctimas de ambos lados, y ensalzar a unas
víctimas y tapar a otras solo consigue el enfrentamiento y la
división entre españoles.

Cosa distinta son los procedimientos de exhumación de
víctimas a que se ha referido el diputado socialista, ya sean de
un bando o de otro, a lo cual no nos oponemos, si bien
lamentamos que tan solo un pequeño porcentaje del dinero
destinado a eso se haya gastado efectivamente en
desenterramientos, y que los mayores beneficiarios hayan sido
las asociaciones memorialistas.

Por otro lado, esta iniciativa, presentada el día 29 de mayo,
en pleno confinamiento, con la que está cayendo en España por
la pandemia, es doblemente inoportuna: primero, por lo que he
expuesto, y segundo, porque si los gobiernos que ustedes
sustentan no son capaces de proteger de la enfermedad, la

muerte y la pobreza, a las mujeres y hombres que viven hoy y
que padecen una gestión nefasta por parte del Gobierno
nacional y autonómico de las medidas para prevenir y evitar los
efectos del coronavirus, lo cierto es que este tipo de iniciativas
lo único que son es una cortina de humo para desviar el debate
político de los verdaderos problemas de los ciudadanos, a
quienes ustedes están fallando por su incapacidad para adoptar
medidas efectivas para paliar los efectos del virus de Wuhan.

Buenas tardes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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, intervindré des de l’escó. Estic
d’acord que se superposen moltes qüestions tal dia com avui en
aquest present tan difícil que tenim; estic d’acord que viurem
una tardor i un hivern molt fosc, que farà molt de fred, que la
situació econòmica i social serà terrible, però una cosa no lleva
l’altra. Nosaltres pensam que, efectivament, hem de sumar
iniciatives que tenguin a veure amb la situació present de les
persones que fan cua i no tenen per menjar, de les persones que
han de demanar que se’ls allargui el préstec hipotecari o que
puguin pagar manco o que puguin pagar manco de lloguer, etc.,
però aquesta iniciativa pensam que tampoc no sobra a un
moment en què crec que no va dirigida, ja ho defensaran els
que l’han presentat, que no va dirigida a castigar res, sinó a
elevar la imatge i fer el reconeixement a aquelles dones que
patiren. 

Patiren perquè varen ser humiliades, patiren perquè varen
ser empresonades, perquè varen ser assassinades, però també
patiren per una cosa que no és història, sinó que encara és
present: patiren pel fet de ser dones, perquè la violència de
gènere va també amb aquestes persones i amb aquestes dones
pel fet de ser-ho. Per tant, “la maté porque era mía” també es
va fer present en aquesta situació tant de Guerra Civil com de
franquisme; afusellades, torturades, violades, humiliades i, com
dic, pel simple fet de ser dones varen ser mortes.

Per tant, nosaltres direm que sí a aquesta iniciativa tot i que
també convidam tots els partits i tots els grups parlamentaris,
inclòs el nostre, a presentar iniciatives que també puguin ser
una millora per a la vida dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta
terra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Tenen ara la paraula per
contradiccions els grups proposants, per un temps màxim de
cinc minuts, en primer lloc, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, ara intervindré des d’aquí perquè he fet massa
anotacions.
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EL SR. PRESIDENT:

Cap problema.

LA SRA. SANS I REGIS:

Bé, el primer de tot donar les gràcies pel suport als grups
parlamentaris que votaran a favor d’aquesta iniciativa.

També vull comentar que veiem bé acceptar el matís que ha
fet la Sra. Durán. Així mateix vull explicar un poc la qüestió.

És totalment cert que hi va haver víctimes dels dos bàndols;
és cert que aquí a les Illes Balears no hi va haver tantes
víctimes com pot ser a altres racons de la península, però, per
exemple, el cas que ha explicat la Sra. Durán, sobre la comtessa
de Rocaeli, que fou la dona que varen tirar per un penya-segat,
té un monument a Menorca i ha tengut un reconeixement des de
fa 84 anys. Venc a dir que aquesta és un poc la diferència que
hi ha hagut entre unes víctimes i unes altres, que també vull
recordar que no som nosaltres els que avui venim aquí a
distingir per primera vegada que hi va haver unes víctimes o
unes altres, ja se’n va encarregar el règim d’aquell moment de
dividir les víctimes, perquè, per una part, totes aquelles
víctimes favorables al règim varen ser reparades, les seves
famílies, i... sé que hi ha una llei, precisament és el que anava
a comentar, que l’article 1.1 fa menció clarament a totes les
víctimes. Per això nosaltres no hem vingut aquí a presentar una
iniciativa només referent al col·lectiu de les dones que varen
tenir la repressió durant l’etapa posterior a la Guerra Civil, sinó
que parlam de totes, però així i tot veiem bé acceptar el matís
d’incloure “Guerra Civil” al punt 4.

Quant a.... -perdonau-, vull dir que vagi per endavant que el
nostre grup parlamentari, Unidas Podemos, també està
completament d’acord que els temps actuals són molt durs, això
que no hi hagi cap dubte que compartim la preocupació per la
situació actual, i també compartim que tant de bo poguéssim
tenir totes les solucions ja damunt la taula perquè les famílies
puguin dormir tranquil·les, però també vull dir que el temps
dels familiars directes de les víctimes d’aquells anys, fa
vuitanta anys que esperen i moltes encara esperen trobar les
seves famílies, que estan moltes tirades a cunetes. I crec que
també és de justícia que aquestes famílies també puguin ser
reparades. I també són famílies d’aquí, de les Illes Balears, i al
final això també és un fet que revertirà de forma positiva per a
les persones d’aquí de les Illes Balears, d’acord?

Llavors, per la qüestió del feminisme que es comentava,
totalment d’acord que en el primer quart de segle o en el primer
terç de segle hi va haver moltíssimes dones que varen
encapçalar accions per tal de posar les dones al centre de la
vida, que poguessin participar, que poguessin tenir moltes
llibertats, i he de dir que és cert que es varen aconseguir molts
de drets, però també és cert que després hi va haver aquesta
Guerra Civil i la implantació de la dictadura, que jo he volgut
llegir aquests dos textos que he dut: un de Queipo de Llanos i
l’altre de Pilar Primo de Rivera, precisament perquè quedés
clar quin va ser el paper que a posteriori varen començar a
tenir les dones, que va ser nul.

I també volia recalcar que moltes d’aquestes dones que
varen estar tancades a Can Salas, des de dins la presó elles
mateixes es varen articular en un moviment per tal d’obtenir
millors condicions allà dins, perquè no tenien espai suficient,
les condicions eren lamentables, tampoc no tenien el menjar
que havien de tenir per poder sobreviure, és a dir, elles
mateixes ja es varen organitzar. I durant tota l’etapa del
franquisme hi va haver diferents moviments que varen
aconseguir tornar a posar en el centre del debat que les dones
no eren un gerro per estar dins ca seva, sinó que eren persones
amb les mateixes capacitats per poder fer qualsevol cosa. I per
això hem volgut afegir aquest punt més concret.

I, bé, jo a VOX el que li puc dir és que, bé, ja m’esperava
aquesta resposta. Què hem d’esperar d’un grup que no respecta
cap tipus de drets humans!, era més que evident que no
compartiria aquesta iniciativa, sobretot perquè puc entendre
que un grup que sempre ha defensat aquesta dictadura, que fins
i tot el seu líder, Abascal, en el Congrés dels Diputats, va
abraçar la democràcia amb la dictadura dintre del mateix
període, idò és normal que no vulguin que hi hagi lleis, hi hagi
iniciatives, que s’obrin les fosses, perquè realment deixen al
descobert totes aquestes ideologies que ells defensen i, és clar,
el que ocorreria és que la societat seria molt conscient de quin
peu calcen vostès.

Per tant, no estic sorpresa, únicament és que podria parlar
molt perquè aquest tema dóna per a molt, però, bé, donam les
gràcies als que votareu a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Sr. Ferrer, per part del Grup
Parlamentari Socialista, i per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Bé, vaig per parts i amb ordre clàssic.
Amb referència a la intervenció de la diputada del PP, ha parlat
gairebé quatre minuts i mig de la problemàtica social, del
menjador Zaqueo, de qüestions que coneixem, que debatem, i
que tractam en aquesta cambra, i que hi ha iniciatives del
Govern i hi ha iniciatives també de l’oposició.

Ja va passar el mateix quan vàrem dur aquí la moció per
parlar dels drets del col·lectiu LGTBI durant la Guerra Civil i
el franquisme, va fer exactament el mateix discurs insultant,
insultant cap a les memòries de les persones que volem posar
avui sobre aquest faristol perquè vostè desvia el tema i, amb
una estratègia completament demagògica, insulta la història de
la qual necessitam passar pàgina, però passar la pàgina amb
dignitat. Pretén tal vegada que nosaltres ens oposem a aquest
contingut de la seva intervenció dient que no és veritat.
Evidentment no li diré, no li negaré cap de les realitats que ha
esmentat, però no era el debat de què parlàvem avui aquí, si
vostè havia estat presidenta del Parlament hauria de saber que
quan aquí hi ha un tema es parla del tema. 

I també se li ha escapat una cosa, que m’ha fet molta gràcia,
perquè ha dit que no tenia res a veure amb VOX. Si es fixa la
representant de VOX, el partit VOX, fa el mateix discurs que
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el Partit Popular, estan molt més a prop del que es pensen o del
que volen fer creure a la resta de persones.

I parlant també de tots els morts que hi va haver a la Guerra
Civil jo els he de repetir una cosa que s’ha dit reiteradíssimes
vegades, els morts del bàndol nacional varen tenir més de 40
anys d’honors i de glòria, la resta foren silenciats, foren callats,
foren sepultats anònimament, i el que hem de fer és tornar-los
a posar sobre la tribuna, hem de posar els seus noms perquè
siguin recordats, perquè tenguin un homenatge que durant
dècades i dècades se’ls va ser negat.

El Govern de les Illes Balears acompleix la Llei de memòria
històrica, evidentment, faltaria més, i si no ho fes hi seríem
nosaltres també per recordar-ho, però el Parlament de les Illes
Balears té també el deure d’emetre posicionaments polítics per
mantenir viva la memòria d’aquelles persones que varen ser
injustament ultratjades durant la història.

En el punt 3 de la PNL, ja li ha explicat la diputada, el que
nosaltres volem reconèixer són aquelles persones, aquelles
dones feministes, pioneres, però que moriren precisament pel
simple fet de ser-ho, aquesta és la diferència que tenim amb les
feministes i amb les pioneres que tenim del primer quart de
segle, és el que les diferencia de les que moriren durant la
Guerra Civil i el franquisme, eren feministes que moriren i que
foren ultratjades simplement per ser feministes, per ser dones
que defensaven la causa feminista. Un feminisme que, a més,
no és el patrimoni, o no hauria de ser el patrimoni d’un partit
polític en concret, hauria de ser un patrimoni molt més estès;
ens tornam a trobar una altra vegada amb el símil que li hem fet
de la solidaritat, malauradament no és un patrimoni unànime a
aquesta cambra, però almanco volem deixar, volem palesar que
fou per aquelles dones que moriren a causa de les seves idees.

Pel que fa a VOX diu que no hi ha buenos y malos, jo abans
parlava de guanyadors i vençuts, vostès es creuen encara que
són al bàndol dels vencedors, que varen guanyar i segueixen
amb aquesta retòrica; però també ha de saber una altra cosa, la
història és una ciència, és una ciència que ens serveix per
analitzar els fets del passat i en tant que matèria humanística
ens serveix per millorar el present, per interpretar el present i
per millorar el futur i evitar que no tornem a cometre els
mateixos errors.

Per tant, les mirades al passat són més que necessàries,
evitar mirar el passat fa que ens doni exactament una posició
molt clara on està exactament el seu partit polític. A mi, per
exemple, les infermeres de Manacor que foren injustament
assassinades o el que comentava en el seu desembarcament
amb el capità Bayo em representen, crec que representen, a
més, els valors de solidaritat d’aquesta cambra, que vostès
evidentment no comparteixen. A l’altra costat tenim el
sanguinari, feixista Conde Rossi, que va arribar justament aquí
amb les tropes falangistes, enviat des de la Itàlia falangista, i
que va ser un dels encarregats de matar les infermeres de
Manacor. A vostè qui la representa, el Conde Rossi o les
infermeres de Manacor?

Per altra banda, vull dir a la diputada d’El Pi que,
efectivament, concordam amb el seu posicionament, violades,
humiliades, torturades, assassinades, desterrades, però jo

sobretot crec que vull posar la paraula “silenciades”,
silenciades durant anys i anys, tancades dins ca seva, tancada
també la seva memòria dins els cors de moltíssimes persones
que no varen poder parlar de les que havien mort, no podien
expressar-se lliurement, que simplement varen veure que
desapareixien un dia i que no tornaven. 

Per això, és molt important que aquest parlament avui en
prengui consciència, en prengui consideració i que aquest acord
surti endavant per la dignitat, per la salut democràtica de les
nostres illes, una salut que sembla ser alguns partits ens volen
negar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Passam a votació.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. President, ha quedat clar la incorporació que fem al punt
4? Sí?

EL SR. PRESIDENT:

S’accepta la...

LA SRA. SECRETÀRIA:

D’acord. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a votació amb l’esmena que ha fet in voce
el Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Se sent de fons la Sra. Pons i Salom de manera
inintel·ligible)

No, sí, ja, ja, ja ho hem vist, Sra. Pons, gràcies.

I abstencions no n’hi ha, no és veritat?

Idò, Sra. Secretària. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Idò, 11 vots a favor; 1 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8905/20.

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

Moltes gràcies, diputats i diputades.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 3267/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la criminalització de l’ajuda humanitària als refugiats en situació de perill.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 8905/20, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement institucional de les dones víctimes del franquisme.

