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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. No hi ha substitucions. 

En segon lloc, els inform que, atesa la participació del Sr.
Ensenyat per videoconferència, i d’acord amb l’establert a
l’acord davant l’aïllament en la quarantena per COVID-19 d’un
diputat o diputada, aprovat a les sessions de la Mesa i de la
Junta de Portaveus de dia 10 de setembre del 2020, les
votacions ordinàries es faran, en primer lloc, per part dels
diputats i les diputades presents a la sala i, en segon lloc,
votaran els que hi participen mitjançant videoconferència, de
manera que quedi acreditat de forma fefaent el sentit del seu
vot. Els diputats i les diputades que participin a la votació per
videoconferència seran cridats nominalment per tal d’emetre el
vot.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
al debat de les proposicions no de llei RGE núm.14230/20 i
14627/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 14230/20, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista,
Unidas Podemos i Mixt, pel procediment d’urgència,
relativa a suport a la convocatòria de la Plataforma Les
Balears Acollim.

Començarem el debat de la Proposició no de llei RGE
núm.14230/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, pel procediment
d'urgència, relativa a suport a la convocatòria de la Plataforma
Les Balears Acollim.

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

Sr. Ensenyat, hi és? Encengui la càmera, per favor. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No, i la tenc encesa..., vosaltres em sentiu?

LA SRA. PRESIDENTA: 

El sentim, sí, però no el veiem... Ara, ara! Sr. Ensenyat té
la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

D’acord, gràcies, presidenta. Aquest suport a aquest
manifest de la Plataforma Les Balears Acollim, ho hem dit
moltes vegades que la tramitació parlamentària molt ràpida no
és...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Ensenyat, disculpi. Se’l sent molt malament, eh? Per no
dir gens. Esperi un moment, per favor, un moment.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Se’m sent malament? Esperarem un momentet, idò...

(Pausa)

I ara? Ara com ho tenim?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara sí! Ara sí. Idò pot començar, si vol. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Em sap greu, avui la connexió va un poc malament. 

Bé, deia que les tramitacions de les PNL no solen ser
ràpides i aquesta en concret, aquest suport a aquest manifest, ve
arran de tots els esdeveniments que passaren a Moria, un dels
camps de refugiats on varen ser assaltats i a més incendiats,
evidentment ha passat estona des d’aleshores, però no l’hem
retirada perquè entenem que hi ha una qüestió important que és
instar les institucions europees, evidentment, a redefinir la
política d’exteriors en una qüestió que jo estic convençudíssim
que la història ens passarà comptes, sobre això.

Jo crec que n’hem estat a temps a parlar-ne moltíssimes
vegades i si voleu us cont la meva experiència. A la passada
legislatura vostès saben que jo era al Consell de Mallorca i
quan hi havia tota la crisi o, encara hi és, però llavors era més
greu, vàrem fer un viatge a Quios amb el vicepresident i amb
gent del Fons Mallorquí de Solidaritat, i allà a Quios ens vàrem
entrevistar amb les autoritats de Quios, amb el batle i amb qui
és allà el governador, i els vaig demanar a veure si des de la
Unió Europea o fins i tot des del Govern de Grècia algú s’havia
preocupat per la seva situació, i em varen contestar que ningú
no s’havia posat en contacte amb ells, és a dir, que jo era la
primera autoritat..., de fora de l’Estat grec, o d’Europa, bé
d’Europa no, de Mallorca, en aquest cas, que s’havia posat en
contacte amb ells. 

Amb una situació, vostès s’imaginin, una illa com és
Menorca, quant a població i territori, que rebia un flux d’uns
mil i busques de persones cada dia. Evidentment, això amb una
saturació de tots quants recursos tenia l’illa, que vostès
mateixos es poden imaginar. Durant un vespre vaig ser amb una
ONG danesa, de guàrdia, per tota la costa, perquè esperaven
que arribàs més gent i, efectivament, de matinada, vaig poder
assistir a l’arribada d’una embarcació plena de gent, gent, la
majoria gent molt jove, un matrimoni amb un infant petit,
arribaren evidentment amb dos dits d’aigua dins la barca, en
una situació d’hipotèrmia; però, bé, aquella gent estava molt
contenta d’haver arribat a terra, no?

I això es percebia perquè evidentment a darrere havien
deixat més d’un mes i mig per dins Turquia, en mans de les
màfies, que ho havien passat certament malament, i
evidentment venint del seu país, d’on fugien de la guerra i de
la devastació! De fet, ens posàrem a parlar, ens posàrem a
xerrar, la majoria parlaven anglès, no?, i a un els vaig demanar:
veniu tots sols? Heu deixat la família, allà? I un em va
contestar: és que no em queda ningú viu de la meva família.
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Bé, i després parlàvem de projectes, no? Un era estudiant
de medicina i volia acabar la carrera a Suïssa; un altre estudiava
Econòmiques i volia anar fins a Berlín. I això va ser la realitat
més dura, és a dir, els hem tancat -i parl d’Europa-, els hem
fotut la porta per la cara a aquesta gent, a més, ho hem obviat;
és a dir, els hem condemnat fins i tot, moltes vegades, a morir-
se a dins la mar. 

I crec que en aquest sentit, així com es troba la política en
aquest sentit a la Unió Europea, ens hauria de fer empegueir a
tots i a totes. Francament, jo ho vaig viure en primera persona,
em perdonaran si algú no troba oportú que conti jo una
experiència, jo entenc..., quan tu personalitzes un problema vol
dir que li poses cara, noms i llinatges, evidentment, també et fas
teu aquest problema. I la realitat és aquesta, una Unió Europea
que no ha estat -ni molt manco- a l’alçada de les
circumstàncies.

A més, amb un conflicte que és mal d’entendre, perquè si
un va fent el seguiment, arriba a perdre el fil de qui va en
contra de qui, ara, evidentment, com sempre, darrere de tot això
hi ha interessos d’Occident, de les diferents súper potències,
que volen una via lliure per a tot el tema del petroli d’Orient
Mitjà, costi el que costi, això és el gran desastre. Això són
aquelles qüestions que jo deia: amb el temps, la història, a
nosaltres, ens passarà factura i ens dirà: com és que vareu
comportar que es produís aquesta situació, fins i tot deixar
morir milers de persones dins la mar.

En vàrem parlar durant molta estona i ara sembla que el
conflicte ja no existeix, ja no hi ha gent a dins la mar, ja no hi
ha gent que ha fugit de la devastació o de la guerra, i està
exactament igual. I com a societat, el pitjor que ens pot passar
és perdre la sensibilitat...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vagi acabant, Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

I per això, evidentment, ens va semblar molt oportú donar
suport i també reconèixer la feina que fan les entitats que són
presents en aquesta plataforma. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, vicepresidenta. En referència a aquesta PNL en la
qual demanam el suport de la resta de grups, vull informar que
el nostre Grup Socialista en el Parlament europeu, en sessió
plenària de setembre d’enguany, ja va reclamar una solució
urgent, humanitària, pel que passava al camp de refugiats de
Moria. La comissió, en aquell moment, va anunciar que
presentaria un pla de pacte de migració i asil a finals de

setembre, posteriorment, Moria fou devastat pel foc, és un
campament que ja estava sobrepoblat i els seus habitants, que
ja vivien en males condicions, encara varen passar a pitjor
estatus.

Nosaltres, els socialistes tant a nivell europeu... demanàvem
que aquest pacte de migració inclogués mecanismes obligatoris
de solidaritat i també de reubicació de sol·licitants d’asil, com
també una solució a llarg termini dels problemes de migració
i asil.

Aquest pacte finalment fou presentat per part de la
Comissió Europa el 23 de setembre d’enguany i es fomentava
en teoria en la solidaritat, tot i que nosaltres vàrem presentar
tota una sèrie d’objeccions, però, així i tot cal dir que aquest
pacte és una bona notícia, almanco una bona notícia en el camí
que marca.

A nosaltres els socialistes el que ens preocupava i ens
preocupa és la manca d’un mecanisme fort i obligatori de
reubicació que garanteixi a tots els estats membres, a tots, que
assumeixin la seva part justa de responsabilitat en el drama que
explicava fa un moment el Sr. Ensenyat. La solidaritat no és
sols donar solucions puntuals a necessitats desesperades de
protecció, hi ha d’haver una solució global i mantinguda en el
temps. Cal que hi hagi, per tant, en vigor mecanismes
permanents i obligatoris de reubicació perquè les coses canviïn
realment, és l’única forma de millorar la situació sobre el
terreny i de millorar també la confiança mútua entre els estats
membres.

És important salvaguardar els drets fonamentals de les
persones que cerquen protecció i les propostes de la Comissió
Europa en el seu format actual malauradament no garanteixen
encara la solidaritat real.

Sols som uns quants països els que rebem la major part de
les arribades, Grècia, Xipre, Malta, Itàlia, Espanya... i l’statu
quo actual no és sostenible. La solidaritat ha de ser la norma,
però no l’excepció ni tampoc ha de concentrar-se en uns únics
països. Tancar els migrants quan arriben a les fronteres
exteriors de la Unió Europea, com succeeix a Moria, ha
d’acabar-se, no hauria de tornar repetir-se aquesta situació.

Per tant, necessitam més claredat per part de la Comissió
Europea que la gent no passarà mesos sencers en detenció
mentre es gestionen els distints procediments d’asil.

Per tant, demanam el suport als dos punts.

I una qüestió formal que m’ha cridat l’atenció el lletrat, i
crec que és convenient apuntar-ho ara, és que als dos punts
nosaltres instàvem les institucions europees, per tant,
canviaríem aquesta expressió, en lloc de dir “institucions
europees”, que és un terme massa difós, la substituiríem per “la
Comissió Europea”, ens adreçaríem per tant a “la Comissió
Europea”.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. També per defensar-la per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui presentem aquesta
proposició no de llei en suport al manifest de la Plataforma Les
Balears Acollim, juntament amb les formacions polítiques de
MÉS per Mallorca, Partit Socialista i el Grup Mixt.

Persones que fugen del conflicte del seu país queden
atrapades als campaments d’Europa durant mesos o anys. El
campament de Moria n’era un exemple, funcionava des del
2015 i la seva situació mai no ha estat bona i empitjorava amb
el pas del temps, hi malvivien més de 13.000 persones,
aproximadament la meitat menors en un campament inicialment
previst per a 3.000 persones.

La massificació del camp provocava saturació dels serveis
ja de per si precaris, dos metges i deu lavabos per a totes les
persones del camp, amb l’índex de malalties per contacte
d’aigües fecals o agents patògens, el 41% de les dones
refugiades en el camp de Moria ha patit abusos sexuals.

Metges del Món fa mesos que denuncia l’empitjorament de
la salut mental de les persones refugiades que han viscut
experiències suficientment traumàtiques per les quals fugen,
arriben a Europa esperant refugi i es troben amb més conflicte,
més violència i condicions inhumanes.

El campament de Moria va quedar destruït després de
l’incendi i milers de refugiats varen passar els dies pels carrers
de Lesbos dormint en cunetes o on podien.

El trasllat al nou camp de refugiats de Kará no ha millorat
la situació dels refugiats, es repeteix el mateix model de
deteriorament de respecte pels drets humans.

Ho diem aquí i ho hem dit també a la Comissió d’Europa:
és necessari revisar les polítiques migratòries i d’asil de la Unió
Europa basat en la solidaritat, els drets humans i el compliment
dels convenis internacionals en matèria de refugiats. Garantir
rutes segures, complir l’obligació d’asil, assegurar el
repartiment de les persones refugiades entre els estats membres,
en definitiva, unes polítiques que no qüestionin als refugiats i
als immigrants el dret de tenir dret.

Per aquest motiu demanem a la proposició no de llei que els
estats i la Comissió de la Unió Europa promoguin la revisió de
la política migratòria i d’asil, amb la finalitat de posar fi a una
era populista i retornar a una política humana d’asil i
immigració i garantir el dret en un procediment d’asil just i el
compliment de la Convenció de Ginebra de 1951, i un
mecanisme de distribució permet que fomenti la solidaritat
entre els estats membres i tingui en compte els vincles familiars
o socials dels refugiats.

Per tots aquests motius, demanem a la resta de formacions
polítiques que votin a favor d’aquesta proposició no de llei.

Volem una Europa solidària, volem una Europa complidora
dels drets humans, no volem una Europa amb camps com el de
Moria o Kará, no volem una Europa amb morts a la Mar
Mediterrània.

Donar suport a les persones refugiades i a la població
emigrant és en definitiva donar suport, o sigui, defensar els
nostres drets. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. I també per defensar-la i per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, i bon dia a tothom. Tothom
era conscient de les condicions deplorables en les quals es
trobava el camp de Moria, cofinançat per la Unió Europea quan
es va produir l’incendi.

Des de la seva creació 13.000 persones refugiades, la
majoria d’Afganistan, viuen a l’illa grega de Lesbos. Després
que el foc destruís el campament de Moria la gent, entre la qual
hi havia moltes famílies amb fillets petits i menors no
acompanyats, va haver de viure als carrers en condicions
calamitoses. 

Les dades fan por: el 41% de les dones han patit abusos
sexuals; el 91,3% han patit malalties per contacte amb aigües
fecals i el cent per cent (...) posats a condicions extremes a
temperatura i humitat.

Fins i tot ara al nou campament, que és massa petit per a
tots els habitants de Moria, hi ha molt poques instal·lacions
sanitàries i les dones i les criatures en particular solen estar
indefensos davant agressions i violacions.

Lamentablement el camp de Moria no és un cas aïllat, sinó
el símbol d’un aïllament estructural d’Europa a costa del
patiment humà. Europa observa com la crisi climàtica i els
conflictes armats obligaran més gent a fugir en el futur, i tot i
ser conscient d’aquesta realitat no acompleix els objectius
climàtics de París i Madrid i continua donant suport a les
exportacions d’armes que generen inseguretat en països situats
més enllà de les seves fronteres.

Els desastres naturals i els conflictes armats obliguen cada
any a una mitjana de 31 milions de persones a abandonar les
seves llars i buscar refugi a un altre lloc, segons l’últim informe
anual del Centre de Monitoratge de Desplaçaments Interns, el
nombre de desplaçaments augmenta cada any, i si continua el
ritme actual d’emissions de CO2 i de degradació d’ecosistemes
la crisi climàtica global podria obligar a 1.200 milions de
persones a abandonar les seves llars durant els pròxims trenta
anys, segons d’informe de l’Institut d’Assumptes Econòmics i
Pau, ja que els desastres mediambientals provocaran
migracions massives i grans conflictes armats. 
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Cap regió no és immune a l’efecte de la crisi climàtica,
persones de tot el món fugen de guerres, conflictes i desastres
ambientals com a resultat de la crisi climàtica, cerquen refugis
segurs, però pocs el troben, unes altres es troben encallades en
la terra de ningú dels camps de refugiats, ni tan sols es tramiten
les seves sol·licituds d’asil i es violen els seus drets més
elementals.

Els països de la Unió Europea tenim una significativa part
de responsabilitat en les causes de desplaçament a tot el món,
com a països industrialitzats el nostre major consum de
combustibles fòssils i el conseqüent augment de les emissions
de CO2 han contribuït en gran manera a provocar l’actual crisi
climàtica.

Per tant, tenim el deure d’elaborar i promoure estratègies i
solucions per reduir els efectes de les diverses crisis en les
quals hem exercit un paper determinant.

Quan les persones es veuen obligades a fugir a causa de la
crisi climàtica o els conflictes armats és responsabilitat dels
països rics industrialitzats protegir els refugiats en el seu camí
cap a un lloc segur. Aquesta és l’única estratègia d’adaptació
per a les persones afectades pels efectes de l’escalfament global
i la violència política.

Per tant, la Unió Europea ha d’actuar de conformitat amb el
dret internacional dels drets humans i dels drets sobre els
refugiats de la Convenció de Ginebra del 1951. Ha de garantir
que els drets dels refugiats es respecten dins les fronteres
europees i assegurar que tant les persones (...) com els països
d’acolliment reben suport a través d’un procés de reubicació
adequat i una dotació financera suficient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari Popular
s’ha presentat l’esmena RGE núm. 15642/20 i per a la seva
defensa, i pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
diputada Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, diputades i
diputats. Nosaltres hem presentat una esmena perquè creiem
que, encara que podríem estar d’acord amb el fons d’aquesta
PNL, no estam d’acord, o no hi podem estar, entenem, amb
aquests dos punts que es presenten. El primer, perquè creiem
que en aquest moment és extemporani, i m’explic. El primer
punt posa “el Parlament de les Illes Balears insta les
institucions europees a la reubicació immediata a un lloc segur,
amb les garanties de respecte humanitari de les persones que es
varen veure que se’ls havia incendiat el camp de Moria el
setembre d’enguany”. Hem de dir que evidentment aquestes
persones ara, un mes i pico després, ja estan reubicades, estan
reubicades, com deia abans la Sra. Mayor, en el campament de
Kará Tepé, es va fer un campament en un temps rècord, és
pràcticament la mateixa tipologia que el campament que hi
havia a Moria. I estarem més o manco d’acord, perquè és vera
que Aldeas Infantiles ha dit que passa pena de cara a l’hivern,

perquè no té les condicions oportunes per aguantar el fred de
l’hivern, però sí que és vera que totes aquestes persones ja es
troben reubicades. 

També hem de dir, per això trobam que el primer punt, una
vegada s’han reubicades totes aquestes persones, ja no tendria
cap tipus de raó que s’aprovàs. Per això, nosaltres hem
presentat una alternativa, perquè creiem que això que passa a
Grècia no és una cosa que passi només a Grècia, passa a tots els
països que són receptors de migració allà on demanen, d’una
manera massiva, doncs, asil, són persones que demanen
l’estatus de refugiat, perquè quan arriben arriben com a
migració, i després demanen l’estatus de refugiat. A nosaltres
ens passa, i ens passa a Canàries i ens passa a Melilla i ens
passa a molts de llocs, i ens passa aquí també.

Per tant, nosaltres creiem que és, i ho hem dit sempre i ho
hem defensat sempre, com també ho defensàvem dia 19
d’octubre en el Congrés de Diputats, que es va presentar una
proposta molt similar a aquesta que la va presentar Podemos,
vàrem presentar una alternativa que nosaltres creiem que és
més adequada, que és aquesta, que és “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d’Espanya a impulsar, en el marc de la
Unió Europea, un mecanisme de suport als estats membres per
a la reubicació eficaç i en condicions dignes de les persones
que arriben per demanar asil i establir un pla que permeti
acomplir els compromisos adoptats pel Govern d’Espanya en
relació amb els contingents d’acolliment de persones
sol·licitants de l’estatus de refugiat”.

Nosaltres aquí, avui, en el Parlament de les Illes Balears ens
podem posar molt exquisits i podem dir que nosaltres hi som
per als drets humans, però jo crec que primer Espanya ha de
complir els compromisos, cosa que no fa. Per exemple, la
setmana passada a Alemanya arribaven 104 nins i nines
refugiats procedents del camp de Moria, a Espanya encara no
n’ha arribat cap ni un. Varen arribar a Alemanya, però també
varen fer un acord amb aquest camp per recollir nins i nines,
perquè hem de dir que en aquell moment hi havia més de 400
nins i nines tots sols, sense pare ni mare en el camp de Moria,
i varen signar un acord i varen començar a dur-se’n nins als
seus països Bèlgica, Bulgària, Finlàndia, França, Irlanda,
Croàcia, Lituània, Luxemburg, Portugal, Eslovènia, Suïssa i
Noruega. Espanya encara no se n’ha dut ni un dels nins del
camp de Moria.

Però no només això, nosaltres creiem que ho hem de fer,
per això hem presentat aquesta esmena, però no només això, no
té sentit que nosaltres parlem aquí, a aquesta comissió, un dia
i l’altre dels drets humans, que està molt bé, de països enfora,
de països que no són Espanya, quan aquí a Espanya hem tengut
aquest estiu 450 immigrants a Múrcia al sol, sense un sostre,
sense un campament, sense una dutxa i dormint en terra. Però
no només això, aquest estiu també hem tengut a Albacete a una
nau amuntegades 230 persones que s’havien escapat per
carretera; ni una tenda de campanya, ni una dutxa, ni un sostre,
ni res de res.

Drets humans sí, aquí i a tota Europa, i ho hem defensat
sempre. L’altre dia em deien que si jo deia que nosaltres no
som populistes. No, no som populistes, nosaltres creiem en la
política que afecta el ciutadà, vengui d’on vengui, per millorar
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i, a més, creiem en el drets humans, però evidentment amb
garanties. Perquè podem fer aquesta proposta i la podem
aprovar, i vostès ara segurament no m’aprovaran aquesta
esmena que nosaltres creiem que és molt més acurada, però és
que Espanya no ha fet res per canviar aquesta situació. Vostès
em contestin quan es neguin a votar-nos la nostra esmena, què
ha fet Espanya per canviar aquesta situació? El que s’ha de fer
és això.

Jo he estat a un ajuntament durant quatre anys que va
decidir recollir refugiats, i hi vàrem votar a favor, és clar, que
sí, però s’ha de fer perquè el país hi posi els mitjans, que
Europa posi mitjans, com nosaltres diem aquí, que creï
mecanismes i aporti econòmicament doblers perquè els països
puguin donar condicions dignes, començant per Espanya,
perquè no els podem tenir a la carretera com els hem tengut. I
nosaltres, després, les comunitats autònomes hauran de rebre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, vagi acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí-, les comunitats autònomes hauran de rebre fons i els
ajuntaments també. 

Hem d’ajudar? Sí, tots, en condicions. I com s’ha
d’organitzar? Doncs, a través de la Unió Europea.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Miri, si això fos només parlar de Moria
possiblement sí que seria modificable el punt de la seva
esmena, l’esmena que vostè ha presentat aquí, fins i tot vostès
haurien de rectificar qualque iniciativa que hi ha aquí, però és
que aquí no parlam només de Moria, parlam dels camps de
refugiats a Grècia que no només és Moria. I no només a Grècia
sinó a Turquia. 

Parlam d’unes qüestions que ja s’agreugen. El problema no
és que haguem trobat un espai alternatiu a Moria perquè el dret
internacional, perquè la comunitat internacional ha denunciat
la situació que hi ha, no tan sols la Unió Europea, sinó perquè
es produeix més entrada en la mateixa situació i hi tornarà
haver el camp alternatiu que s’ha donat saturat de bell nou;
perquè no tenim aquesta política encara de consens; perquè sí
que hi ha molta voluntat, hi ha molta actuació en cooperació i
en ajuda oficial al desenvolupament i en l’ajuda humanitària;
perquè sí que és veritat que hi ha la voluntat de molts dels
estats, jo no hi estic d’acord quan es parla de complicitat de la
Unió Europea, no és una qüestió de complicitat, és una qüestió
d’irresponsabilitat, és una qüestió de no tractar la situació

d’ajuda humanitària, la situació d’asil de refugiats com pertoca
fer-ho amb les dimensions que hi ha. 

No podem parlar només que la causa és una crisi climàtica
o que es venen armes als estats, hi ha una situació geopolítica
de descolonització que se segueix mantenint. Per tant, és un
tema molt complex.

Mirin, des de Ciutadans ja vàrem fer en el mes de març,
juntament amb altres grups polítics, entre els quals Unidas
Podemos, ja vàrem denunciar l’actuació de violació dels drets
humans que es produïa a la frontera turca i grega i es va
demanar l’actuació immediata de la Unió Europea en diferents
àmbits. Des de Ciutadans demanàvem diferents coses: una
resposta conjunta de tots els estats, que complís precisament
amb els fonaments que varen crear la Unió Europea, que és la
solidaritat, la garantia als drets humans i la universalitat del dret
a la migració, però sobretot una política eficaç a les fronteres
que precisament garantís el salvament de les vides, no tan sols
la seguretat de les fronteres dels estats membres, i entre elles
una política decidida amb pressupost per actuar contra les
màfies dels països d’origen des del Ministeri d’Assumptes
Exteriors.

I aquí és on falla el nostre estat espanyol, aquí és on fallen
les institucions mateixes espanyoles. És il·lògic veure la
solidaritat i la resposta de solidaritat i d’ajuda humanitària que
fa la societat espanyola envers l’actuació que fa el Govern
d’Espanya i les institucions de la Unió Europea.

Jo, Sra. Durán, entenc la seva esmena i no puc no donar
suport a l’esmena, evidentment, perquè és clara, són uns fets
que es fan palesos. El que sí els proposo, i no és una cosa in
and out, entre altres coses perquè el punt número 1 no parla de
Moria, parla dels camps de refugiats a Grècia i entre altres
coses perquè parla de menors. Vostè a l’esmena no prioritza el
tema dels menors, i trob que és fonamental els MENA, però
fonamental. Així com la reubicació immediata a un lloc segur
de qualsevol camp. 

A la segona, evidentment, al segon punt fa, sí que és ver,
esmenta una política humanitària i evidentment un consens,
parlar, crec que és complementari, això és una legitimitat, una
prerrogativa de vostès, si volen transaccionar, a mi em sembla
perfectament incorporable, en lloc de supressió, d’addició d’un
punt 3, però això és una cosa de vostès, nosaltres donaríem
suport si fos així a una integració de la seva esmena a una
transposició. 

El que els puc assegurar és que el nostre grup parlamentari,
si vostès no l’accepten, hem de donar suport a aquesta
proposició no de llei, va en el nostre ADN com a partit polític,
va en el nostre ADN dels nostres votants i del conjunt de la
societat espanyola.

Però ho tornaran denunciar, lamentablement fa uns mesos,
no s’arregla amb un camp alternatiu, s’arregla amb polítiques
estructurals que doni la resposta a la situació que hi ha de
refugiats i exiliats i sobretot es va comprometre a aquest pacte
la Unió Europea, -ja acab presidenta-, es va comprometre la
Unió Europea a donar agilitat a la situació de demanda d’asil;
però que ha de donar agilitat també a combatre les màfies que
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trafiquen amb vides i esperances de persones, i donar a
entendre el dret a l’emigració que tenen totes les persones, a la
situació real que hi ha ara mateix d’aquesta esperança de la
Unió Europea acollidora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la diputada Sra. Ribas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes al resto de
diputados de esta comisión. Miren, nosotros ya lo hemos
comentado en otras ocasiones, creemos que estamos..., creemos
no, sabemos que estamos en un parlamento regional, un
parlamento que tiene competencias para asuntos que afectan a
los habitantes de la comunidad autónoma de las Islas Baleares,
y yo me pregunto por qué el Sr. Ensenyat se extraña de que sea
el único que, siendo una autoridad que no tiene ninguna
competencia sobre este asunto, pues se puso en contacto con las
autoridades competentes en un momento dado, es que no es su
cometido; quiero decir, nosotros sabemos hoy que las personas
refugiadas de Moria ya han sido reubicadas, no ha hecho falta
ninguna iniciativa de este parlamento, porque quienes debían
actuar, porque sí tienen competencias para ello, ya lo hicieron.

Yo vengo aquí a esta comisión cada semana y unas veces
hablamos de las mujeres iraníes, que si del Valle del Jordán,
que si de la ideología de género de Polonia, ahora de
refugiados en Grecia. Ustedes lo que están haciendo es
acaparar la agenda de esta comisión con asuntos que no son
competencia de este parlamento y sobre los que nosotros no
podemos actuar. Asuntos sociales y derechos humanos, sí, por
supuesto, en Baleares, en Baleares hace falta llevar a cabo
iniciativas para mejorar los servicios sociales y para asegurar
los derechos humanos de la gente, también aquí en Baleares.

Yo creo que si ustedes consiguen un acta de eurodiputado,
o incluso de diputado o senador de las Cortes de España y
presentan iniciativas que puedan influir en la forma de actuar
de otros países, pues si lo consideran necesario podrán hacerlo,
porque la Unión Europea sí es la institución adecuada para
poner en común políticas migratorias. También España es
soberana para decidir desde las Cortes Generales, o desde el
Gobierno de España, cuáles deben ser las relaciones
internacionales con otros países, o cuál debe ser la política de
inmigración, o todos estos asuntos en materia internacional.

Pero mientras tanto, aquí tenemos pues los niños con
necesidades educativas especiales que están siendo privados de
profesores de apoyo; autónomos abandonados a su suerte sin
ayudas, ni siquiera para el pago de sus alquileres, como sí
ocurre en otras comunidades autónomas donde se ponen las
pilas y aprueban leyes para sacar lineas de ayuda para el pago
de alquiler a las personas a las que se les ha prohibido trabajar;
también tenemos las colas del hambre de las que luego
hablaremos aquí, en Baleares; gente que no puede acudir a su
centro de salud porque están cerrados, aquí en Baleares; y

ustedes acaparan la agenda de esta comisión, en vez de para
presentar iniciativas, sobre las que sí tienen iniciativa y
capacidad de cambio, para hablar de otros asuntos sobre los
que podríamos estar horas y horas, las 24 horas del día aquí
sentados y no acabarían nunca, múltiples problemas o
conflictos sociales que existen en todo mundo, pero que no
podemos arreglar desde aquí. Lo que aquí podemos hacer son
las competencias que tenemos. 

Por tanto, dejemos a las instituciones que están para ello,
que se dediquen a arreglar estos problemas, ustedes pueden a
través de sus formaciones políticas, con representantes en el
Congreso, en el Senado, en la Unión Europea, lo digo por el
Partido Socialista, por Podemos, que presenten iniciativas,
pueden hacerles llegar sus inquietudes. Pero creo,
sinceramente, que deberían tener en cuenta la situación que
estamos viviendo en Baleares, la pandemia en la que estamos
inmersos, la ruina económica que tenemos, y ser un poco más
conscientes de todo ello y presentar iniciativas que afecten a las
personas que nos han votado para estar aquí, para hacer esto,
porque los ciudadanos de Baleares también votan a los
eurodiputados y también eligen a sus representantes en el
Congreso y en Senado. A nosotros nos han elegido para ser
representantes en Baleares y llevar a cabo iniciativas sobre las
competencias de Baleares.

Por tanto, yo creo que no son adecuadas este tipo de
iniciativas, creo como digo que se está acaparando la agenda de
esta comisión, con asuntos que lo que hacen es tapar sus
vergüenzas, porque luego votan que no a iniciativas de otros
grupos que sí que podrían cambiar la vida de personas
directamente, y para lo que ustedes sí que han sido elegidos. Y,
por tanto, votaré que no a todas estas iniciativas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, també
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vagi
per endavant el suport del Grup Parlamentari El Pi a aquesta
iniciativa que avui se’ns presenta. Pensam en qualsevol cas que
hem de fer una reflexió i és que s’ha de fer un canvi radical de
tota la política migratòria de la Unió Europea. A les reunions
que fan els països membres a Brussel·les, es lamenten de les
víctimes, però pensam que no s’han de lamentar de les
víctimes, sinó que s’han de centrar i han de centrar el seu debat
a salvar vides, no només a plorar els que ja no hi són. 

Només tracten com reduir el nombre de persones que
arriben a Europa, tot reforçant la cooperació amb altres països,
perquè contenguin la migració irregular, és a dir, control de
fronteres i devolucions. I això pensam que ha de canviar, s’ha
d’humanitzar la política de migració, s’ha de fer una estratègia
comuna, una estratègia conjunta que tengui en compte els drets
de les persones, perquè aquí del que parlam és de vulneració
dels drets de les persones i de mort de persones que de cap
manera haurien de finar.
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Per tant, nosaltres pensam que s’ha d’oferir a les persones
refugiades i migrants, oportunitats per no haver de travessar les
fronteres de manera irregular, creant rutes legals i sense riscos
cap Europa, quan això sigui necessari o imprescindible. I a més
a més pensam que també s’ha d’acabar amb les màfies, perquè
al final moltes d’aquestes persones acaben en mans de màfies
i creiem també que s’ha de millorar la protecció dels drets
humans en els països d’origen i de trànsit, millorar les
condicions en el camp de refugiats, on no haurien d’haver
arribat mai i també establir sistemes d’asil viables.

En casos com aquests, la Unió Europa pensam que perd tota
la credibilitat, quan s’autoanomena abanderada dels drets
humans. La teoria és fàcil, és guapa, és compartida, però la
pràctica ens passa per damunt i rebenta moltes sensibilitats.

Per tant, també recordar que mentre que celebram dies
mundials de refugiats a tot el planeta, hi ha milers de persones
que s’ofeguen a la mar.

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre vot és que sí i també ens
aniria bé si acceptessin l’esmena que ha presentat avui el Partit
Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts. Per la qual cosa es demana als
grups proposants si volen una suspensió de la sessió, o si
podem continuar?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, vicepresidenta sol·licitam suspensió. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyors diputats, un cop recomençada la sessió, intervenció
dels grups proposants per fixar la posició i assenyalar si
accepten l’esmena.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies. Em sentiu bé?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Perfecte! Bé, en principi, això és una adhesió a un manifest
d’una plataforma, en aquest cas, de la Plataforma Balears
Acollim, d’acord? On també ja hi ha hagut altres entitats, tant
socials com d’altre tipus que s’hi han adherit, i altres

institucions. Per tant, jo en principi en aquest sentit, respecte de
les esmenes que ha presentat el Partit Popular, crec que -no he
pogut parlar-, és a dir, hi estaríem d’acord si hi afegim un tercer
punt, però sense trastocar el que està aprovat dins el manifest
perquè, com deia, no és nostre, i nosaltres aprovam donar
suport a aquest manifest amb aquests punts i, a més, hi afegim
aquests; i si ja sortís per unanimitat amb una immensa majoria,
ja seria perfecte!, perquè la veritat és que la situació ho
requereix.

Per tant, si és així, beníssim! Jo crec també que és un bon
moment per agrair tots els suports que tendrem de tots els
partits polítics que ja s’han manifestat..., dels grups
parlamentaris que s’han manifestat a favor de donar suport, i
que també és un bon moment per posar en valor la feina que fa
la Plataforma Balears Acollim. 

Hi ha una escriptora nicaragüenca, que és Gioconda Belli,
que deia que “la solidaridad es la ternura de los pueblos”, i jo
crec que en aquest sentit i amb aquests termes els hem d’agrair
la feina que fan amb el seu dia a dia i, moltes vegades, posant
de manifest una realitat que, si no fos així, per ventura no en
seríem conscients. 

Per tant, això, reconèixer la seva tasca, donar les gràcies a
tots els grups parlamentaris que donen suport.

A la companya de VOX, li repetiré una vegada més que es
llegeixi per favor, si vol apunti, apunti: la Llei de cooperació de
les Illes Balears, que és la Llei 9/2005, de dia 21 de juny.

I res més, moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps
de cinc minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, vicepresidenta. Com ha dit ja el Sr. Ensenyat,
agraïm les participacions o gairebé totes les participacions que
s’han fet en aquest debat, agraïm també l’esmena presentada
pel Partit Popular, que afegiríem com a tercer punt, en format
d’addició, i també acceptaríem la votació separada que ha
demanat la seva portaveu. 

No entenem les valoracions que ha fet la Sra. Durán, del
Partit Popular, sobre la política actual que desenvolupa l’Estat
espanyol, perquè no em ve de gust entrar, ni crec que mereixi
l’objecte d’aquesta PNL, entrar al “y tú, más” i també fer..., jo
podria proposar també fer determinades consideracions sobre
quina era la política d’asil que desenvolupava el Govern de
Mariano Rajoy però me n’abstindré per respecte sobretot a la
temàtica que tractam i a l’objecte que ens ocupa i que ens
preocupa. 

A la representant de VOX, és un clàssic ja tenir el seu tipus
d’opinions en aquest aspecte. El Sr. Ensenyat li recomanava
que llegís una autora, jo n’hi recomanaré una altra, li
recomanaré Carolin Emcke, una filòsofa alemanya, que ens diu:

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 38 / 29 d'octubre de 2020 677

“Lo que necesitamos es un alegato confiado y contagioso a
favor de las virtudes de una democracia heterogénea, y un
debate comprometido sobre las ventajas de una Europa
abierta, inclusiva y solidaria, que no se limite a defender sus
valores humanistas cuando se trata de distinguirse de otras
zonas -supuestamente atrasadas- si no que los practique y los
desarrolle cada día.”

Nosaltres el que demanam és que la Comissió europea,
Europa, practiqui i desenvolupi aquests valors que nosaltres
elevam a la Proposició no de llei. I no ens demani -perquè,
sincerament, cansa!, és una manca de respecte a aquesta cambra
i una manca de respecte a tots els ciutadans que ens varen
elegir-, no ens demani ni ens digui de quins temes podem
debatre i de quins temes no podem debatre, en una comissió de
drets humans perquè, si vostè considera que nosaltres ens
inventam les temàtiques, jo em deman la temàtica del que diuen
vostès del adoctrinamiento pancatalanista, què és si no més
que una invenció de les seves ments per intentar arrossegar
quatre vots? O què és la propera PNL que veurem d’aquí a un
moment, que empra la terminologia d’auxilio social? Una
entitat que estava englobada dins la secció femenina de la
Falange!, i que vostès ens tornen posar aquí emprant la mateixa
terminologia franquista que empraven en el seu moment.

No ens demanin a nosaltres, per tant, en què ens hem de
centrar perquè consideram que les temàtiques de drets humans
han de ser tractades aquí, i ja ho he dit en moltes vegades, en
ocasions, problemàtiques, que succeeixen en altres països, ens
serveixen per tractar problemàtiques que tenim aquí i per
conscienciar part de la població sobre determinats aspectes que,
en aquest cas, la consideració dels drets humans de les persones
refugiades crec que mereixen ser objecte de debat, de
preocupació, per part d’aquesta cambra. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Ferrer. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com els meus predecessors
doncs agrair el suport de la resta d’entitats polítiques que
donaran suport a aquesta iniciativa política.

I al Partit de VOX, que evidentment que hi votarà en contra,
ja ho vaig dir la setmana passada, no volem formar part de les
seves polítiques de confrontació, no volem formar part del seu
món sense drets, per tant no entraré a valorar les seves
valoracions.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Mayor. I, finalment, pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies. Jo també m’he d’afegir a l’agraïment al suport dels
grups. Respecte de l’esmena, com els altres ja han dit,
l’acceptam també com a nou punt. 

Vull agrair especialment la intervenció del Sr. Gómez,
perquè crec que realment ha fet un anàlisi molt encertada i crec
que entén perfectament tota la situació i ha donat una bona
pinzellada d’argumentació.

Sra. Durán, vostè ha dit que ja estan tots ubicats, però
certament tampoc és així, perquè parlàvem de 13.000 persones
i crec que com a màxim n’hi ha 9.000 de reubicades. I a més a
més després podríem parlar de les condicions de la reubicació. 

Sra. Pons, m’agrada moltíssim l’expressió “humanitzar els
drets”, perquè precisament crec que és açò el que ens manca,
“humanitzar els drets”, i més en una Comissió de Drets
Humans, tot i que hi ha gent que de vegades les coses “le caen
lejos”, cuando te caen lejos és (...) tocar, doncs no ho
compartiré mai açò.

A mi m’agradaria que la nostra memòria no fos tan dèbil,
què vull dir? Que fóssim capaços de recordar que nosaltres
també hem estat migrants, des de les Illes Balears arribaren
amb llaüts a Algèria per exemple. En definitiva, qualsevol de
nosaltres té arrels migrants i no oblidem d’on venim, perquè
ens perdrem en el camí d’allà on volem anar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Sra. Durán, vostè accepta que l’esmena
sigui d’addició enlloc de modificació, tal com vostè l’ha
presentada?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, si em deixa només un segon ho explicaré.
Sí ho accept i, a més, ho agraesc, agraesc que s’hagi acceptat
aquesta esmena d’addició. Jo just, com a portaveu del nostre
grup parlamentari, l’únic que volia dir és que nosaltres votarem
en contra del segon punt, però sí que és vera que entenc que
tots anam en la sintonia i en el fons d’aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 14230/20.

En primer lloc, per part dels diputats i diputades presents a
la sala.

Començarem per votar el primer punt de la proposició no
de llei.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.

Sí, i ara procedirà a votar el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 3 abstencions, 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

I cap abstenció.

Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 4 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passarem a la votació del tercer punt, que ha estat
l’esmena que formarà part del tercer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

I cap abstenció.

Sr. Ensenyat?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. En conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 14230/20, relativa a suport a la convocatòria
de la Plataforma les Balears acollim.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14267/20, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, pel
procediment d’urgència, relativa a pla urgent de
col·laboració amb bancs d’aliments, menjadors socials i
locals d’auxili social.

Passam al debat i votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 14627/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, pel procediment d’urgència, relativa a Pla urgent a
col·laboració amb bancs d’aliments, menjadors socials i locals
d’auxili social.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paruala la Sra. Ribas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Una de las consecuencias de la
pandemia provocada por el coronavirus es el devastador
impacto que ha tenido sobre la economía de las Islas Baleares.
El PIB de nuestras islas se ha desplomado en el 40,5%, las
previsiones del futuro indican que la recuperación será
demasiado lenta para aquellas personas desfavorecidas que han
visto agravada su situación. 

En octubre del año pasado se presentaron los datos de la
Xarxa per la inclusió social en el Parlamento de las Islas
Baleares, se dijo entonces que más de 67.000 pensionistas
reciban cantidades que les dejan por debajo del umbral de la
pobreza, de éstos 16.140 pensionistas se encuentran un escalón
por debajo, están en pobreza severa. Y eso era antes de la
pandemia.

Según un informe del pasado mes de junio, de Oxfam
Intermón, en las islas se producirá un incremento del 11,7% del
porcentaje de personas por debajo de la linea de pobreza.
Según los datos de 2018, y siguiendo el indicador estadístico
AROPE, la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, el 18,1% de la población balear está en
riesgo de pobreza o de exclusión social, una cifra que podría
ascender a 210.000 personas.

Son sólo algunos datos de una innegable realidad, la
destrucción de empleo, la pérdida de autónomos, las pequeñas
y medianas empresas que cierran o están al límite, a punto de
bajar la barrera para siempre. Ello se traduce en innumerables
dramas familiares, que deben ser la absoluta prioridad de todos
los políticos, de los que ejercen el gobierno y de los que
estamos en la oposición.

Por todo ello, nosotros, el Grupo Parlamentario VOX en
Baleares propone la siguiente proposición no de ley,
proponemos “instar al Gobierno de Baleares, en colaboración
con los diferentes consells y ayuntamientos, a elaborar un censo
de entidades que gestionen bancos de alimentos, comedores
sociales y locales de auxilio social en las islas. Con la
información recabada se podrá determinar el número de
familias que necesitan de esa ayuda vital.”

También “instamos al Gobierno de las Islas Baleares a
implantar, con la mayor brevedad posible, un plan de
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colaboración con los bancos de alimentos y locales de auxilio
social en las islas.

Además pretendemos “instar al Gobierno”, si así nos dan
ustedes su apoyo, “a establecer como prioridad dicho plan
mediante, si es necesario, la reasignación de partidas
económicas a cuenta de los presupuestos de la comunidad.”

Y finalmente “instamos al Gobierno a hacer públicos los
medios técnicos, humanos y económicos que se incluyan en
dicho plan.”

Simplemente añadir, si me queda tiempo, presidenta, -¿sí?
Pues, al diputado del PSOE, al Sr. Ferrer, que antes ha hecho
referencia, no sé muy bien qué me ha dicho, en el anterior
punto del orden del día con respecto a esta proposición no de
ley, algo relacionado con la terminología que contiene esta
PNL, no sé si he entendido que viene del franquismo o de los
Reyes Católicos, o no sé muy bien de cuándo. Mire, yo le
puedo asegurar que Franco para mi es un personaje histórico,
murió bastante antes de que yo incluso naciese, y que yo ni
había reparado en algo así, es la primera noticia. En cualquier
caso, yo supongo que esto obedece a que ustedes sí que están
obsesionados con este tema de la terminología, como por
ejemplo llamarle “toque de queda”, lo llaman “horario de
mobilidad nocturna restriginda” a lo que toda la vida ha sido un
“toque de queda”. Son ustedes los campeones de la neolengua
y del esperpento léxico y se creen ustedes que los demás somos
igual.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Jo un dia fa un seguit de
setmanes, deia que cada vegada que vénc aquí a aquesta
Comissió d’Afers Socials, el dijous horabaixa pas per la Plaça
Mercadal i a la Plaça Mercadal hi ha una entitat que es diu
Zaqueo. Zaqueo és un menjador social, no és una casa d’auxili,
ni és això, sinó que és un menjador social i a mi m’agradaria
que qualsevol de vostès entri a la seva pàgina web i veuran
quina és la seva raó, per què existeixen i què és el que fan, que
és donar menjar als que ho necessitin, venguin d’on venguin i
sigui qui sigui. I és vera que cada dia aquestes entitats que
ajuden els demés, de manera totalment desinteressada, ho
passen més malament perquè han vist multiplicada per quatre
i per cinc la demanda d’aliments. 

Jo entenc que aquesta proposta està feta amb bona voluntat,
podem estar més o manco d’acord amb els termes, a mi em
xoquen coses com, per exemple, que no hi hagi per enlloc el
Tercer Sector. A mi m’encantaria que es llevessin els “locales
de auxilio” perquè al final aquí parlam del Tercer Sector i crec
que si anam punt per punt, que faci el Govern en col·laboració
amb ajuntaments i consells un cens d’entitats, jo no hi puc estar
en contra, però són entitats evidentment del Tercer Sector.

Crec que fa falta aquest cens perquè després el Govern de
les Illes Balears, per primera vegada, ha hagut de fer una
subvenció de 250.000 euros per mor de la demanda que hi
havia de sol·licituds per una bossa de menjar, però s’ha donat
a 10 entitats, però és que n’han quedades 200 o 500 o 300 fora;
entitats no només evidentment de Mallorca, entitats de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. I crec que les petites
moltes vegades queden endarrerides, no arriben a aquestes
subvencions. Per tant, crec que és bo que es coneguin totes i
cada una de les entitats, totes, perquè en aquest moment ho
passen malament.

Jo també a aquesta PNL em fa falta una cama, em fa falta
una cama, però sí que és veritat que nosaltres tenim pendent
presentar una proposta, que la tenc prou enllestida, però encara
no la tenc acabada, que aniria en aquest sentit. 

Avui en dia com que ha estat tant l’increment de necessitats
de les famílies a les Illes Balears i ha canviat el perfil, perquè
hi ha moltíssimes famílies que es troben en ERTO que van a la
cua per demanar menjar, que tot es fa a través dels ajuntaments.
És a dir, cap d’aquestes entitats recull cap família que no
vengui derivada d’un ajuntament. I totes les oficines de les
OAC dels ajuntaments estan saturades, saturades no, el següent.

A mi m’ha passat cridar-me una família que no sap on ha
d’anar, que no sap què ha de fer, que no li agafen el telèfon a
la seva oficina que li pertocaria de serveis socials del seu
municipi, en aquest cas era Palma, i no sap què ha de fer, i a
qualsevol menjador li diuen que si no ha passat primer pels
serveis socials del seu ajuntament no té accés al menjador.
Després, una vegada ja té un nombre de serveis socials i ja té
un expedient així com toca, doncs, sí, li diuen que durant un
any dues vegades al mes podrà anar a recollir el dia ics, depèn
de l’entitat que sigui.

Nosaltres creiem que s’ha de fer molta de feina en aquest
sentit. Per tant, creiem que no podem votar no al primer punt.

Al segon punt on posa “el Parlament de les Illes Balears a
implantar a la major brevetat possible un pla de col·laboració
amb els bancs d’aliments...” hi afegiria, “i amb totes les entitats
del tercer sector”, perquè aquí “locales de auxilio” jo, és que de
veres, és que no sé molt bé..., no sé què és; entenc que vol dir
que són això, tot tipus d’entitats que..., -sí, però és que no
existeix en terminologia d’assumptes socials “locales de
auxilio”, el que sí existeix és el Tercer Sector. 

Per tant, jo entenc que aquí nosaltres no tenim cap problema
que es faci un pla de col·laboració i que, a més, aquest pla de
col·laboració vengui dotat amb pressupost, tampoc no tenim
cap problema, perquè a més creiem que fa falta. Vull dir, crec
que la intenció de la proposta és bona, crec que és necessària,
però crec que li fa falta, doncs, acurar molt a qui va dirigida, i
que el Parlament insti el Govern a fer públics els mitjans
tècnics, humans i econòmics que s’incloguin en aquest pla,
perfecte. Vull dir, estam d’acord que es faci un cens i estam
d’acord que es faci un pla i estam d’acord que també hi hagi
una quantitat econòmica perquè en aquest moment, en aquest
moment, com jo deia, totes aquestes entitats es troben totalment
desbordades.
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Els bancs d’aliments fins ara funcionaven amb tots els
aliments que havien arribat d’Europa, es troben a les últimes,
i en el principi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, hauria d’acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, gràcies-, en el principi tenien també excedents que tenien
els hotels. En aquest moment s’estan quedant a les darreres. Per
tant, crec que és important que en els pressuposts d’enguany
s’hi incloguin partides perquè arribin al Tercer Sector en aquest
sentit, tant als bancs d’aliments com a tot el Tercer Sector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la diputada Sra. Mayor, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A aquesta proposició no de
llei el partit proposant demana que es faci un cens d’entitats
que gestionen bancs d’aliments. Aquest cens ja hi és. 

Totes les entitats d’àmbit d’actuació territorial s’inscriuen
en el Registre d’Associacions de les Illes Balears i
concretament totes aquelles entitats que gestionen bancs
d’aliments, que són més o menys una dotzena, estan
coordinades amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports,
concretament amb la Direcció General de Serveis Socials, per
a l’adquisició i repartiment d’aliments entre les persones amb
necessitats de la nostra comunitats autònoma. Aproximadament
es reparteixen aliments a més de 700 persones..., perdó, a més
de 700 famílies setmanalment.

En els punts 2, 3 i 4 demana que es faci un pla de
col·laboració amb el Banc d’Aliments, que se signin partides
econòmiques i que sigui informació pública.

Sra. Ribas, li detallaré la informació que he trobat a la
pàgina web del Govern, una pàgina, com tots sabem, que és
pública i que tothom hi té accés amb un simple clic. El passat
24 d’abril el Consell de Govern va acordar una iniciativa entre
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la d’Afers
Socials i Esports per a la compra pública d’excedents al sector
primari per destinar-la a les entitats socials, amb un doble
objectiu: ajudar la gent més necessitada i preservar el sector
primari davant de l’impacte social i econòmic provocat per la
crisi de la COVID. 

L’acció es coordina a través de la Direcció General de
Polítiques per la Sobirania Alimentària i de SEMILLA, que
s’encarrega de coordinar i comprar els productes, i de la
Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria d’Afers
Socials i Esports, que canalitza la informació i la lliura a les
entitats socials. Es lliura excedent del sector primari a entitats

socials de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que
arriben, més o menys, a més de 63.000 beneficiaris. Aquesta ha
estat la primera fase i s’han destinat uns 300.000 euros. S’han
comprat més de 290 tones de fruites i verdures, carn i llet, i es
té previst continuar amb una segona fase amb més de 600.000
euros, tal com està previst en el Pacte de reactivació de les Illes
Balears.

Com veurà, Sra. Ribas, ja hi ha un pla. El que no entenc és
què no li agrada d’aquest pla, que sigui una coordinació pública
i no privada? Què és fa feina amb el Tercer Sector? Aquestes
entitats no són només bancs d’aliments, si s’accepta la proposta
de VOX es limitaria només a una o dues entitats a Balears, que
únicament gestionen el Banc d’Aliments i en aquest context de
pandèmia no seria suficient. 

Per altra banda, com a gestors i legislatius hem de
replantejar el model de les ajudes als usuaris. Hi ha estudis i
indicacions que ens alerten que fer cua a un banc d’aliments 
estigmatitza la gent; hi ha persones que no van als serveis
socials per no sentir-se assenyalats. Per això, s’han de
replantejar noves fórmules, com donar les targetes bancàries,
perquè les persones vagin als súpers directament, com es fa a
diferents municipis.

Per tots aquests motius no donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Avui no sortirà ningú al faristol, no és
per què, curiós. Tal volta perquè hi ha coses que fan palesa que
ja són (...).

Miri, hi ha una cosa, un avantatge d’aquesta societat de les
Illes Balears, i és que quan l’administració unilateralment no
arriba a un lloc, maldament siguin les seves competències, o no
ho fa aquest parlament amb iniciatives amb proposicions no de
llei, la iniciativa d’un Tercer Sector fort, solidari, coordinat,
que cogestiona, i proactiu, se’n surt. I amb aquest tema de la
COVID i amb aquest tema del Banc d’Aliments ha estat el
Tercer Sector que ha anat a cercar la institució, Govern de les
Illes Balears, aquest mes de setembre, fa no gaire un mes, a
constituir no un pla, sinó l’execució immediata d’una mesura
més urgent, constituir una xarxa eficaç de repartiment
d’aliments. I ho ha fet fa un mes. 

I no ho ha fet la consellera Santiago únicament, ho ha fet
conjuntament amb 8 entitats, i n’esmentaré un parell: el Banc
d’Aliments, no és cosa petita, no és un local, és el Banc
d’Aliments, la Fundació Banc d’Aliments de les Illes Balears;
Creu Roja Illes Balears; Càritas Mallorca; Càritas Menorca;
Càritas Eivissa; Fundació Monti-sión Solidària; Associació
Tardor; Mallorca Sense Fam, i SOS MAMÁS. SOS MAMÁS
és una entitat petita, però que té un impacte a uns barris
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importantíssim precisament en dones en situació de
vulnerabilitat extrema.

Però és que, a més a més, això no exclou de cap de les
maneres ni el pla ni la xarxa a la iniciativa d’altres entitats i de
la solidaritat de les persones, de barris, comunitats de veïnats,
etc., o fins i tot comerciants que segueixen fent això i que van
a aquesta xarxa precisament perquè sigui més eficaç.

Sap vostè, Sra. Ribas, que nosaltres li vàrem fer una
transacció a la proposta de resolució que vostè va dur dimarts
aquí i que és exactament la mateixa que la proposició no de llei.
Per tant, ja li dic que li haurem de donar suport perquè n’hi
vàrem donar a la filosofia. Nosaltres li vàrem afegir, amb la
transacció que li vàrem fer, vostè ho va fer tot conjunt a un
punt, aquí ho ha fet en quatre, per cert el quatre és nou: “con el
objeto de garantizar una gestión eficaz y en igualdad de
oportunidades”, que és realment per al que es constitueix
aquesta xarxa: eficàcia i igualtat d’oportunitats, és a dir, no
deixar ningú fora. 

Jo crec que és important, podem estar d’acord o no amb les
competències que ha de tenir la comunitat autònoma, el consell
insular, l’àmbit supra municipal amb les mancomunitats i els
ajuntaments, però desconèixer els conceptes, els programes i la
iniciativa de la societat instrumentalitzada amb el Tercer
Sector..., sí que els diputats i diputades d’aquesta cambra els
hem de conèixer. Maldament no ens llegim els comunicats de
premsa de la conselleria!, però és que està tot als diaris
d’aquesta xarxa. 

Si vostè troba que la xarxa és insuficient i hi ha d’haver un
pla? Per això li vàrem donar suport. Però la iniciativa hi és, la
iniciativa ja hi era abans de constituir-se aquesta xarxa, però
ara és més eficaç. I nosaltres entenem, per tant, que és
necessari, i que ho serà, lamentablement, perquè la situació de
pobresa i de vulnerabilitat de les persones augmenta en aquesta
comunitat autònoma per sobre d’altres de l’Estat espanyol.

Ja li he de dir que li donarem suport, a mi m’agradaria que
vostès donassin a la resta de grups suport, independentment del
concepte que emprin. És evident, ho ha dit la Sra. Durán, les
entitats tenen locals, no hi ha locals que tenen entitats, les
entitats tenen locals. I els conceptes són importants!, perquè
això no és un eufemisme, això és un concepte totalment
diferent i que, per descomptat, no projecta ni la definició, ni el
fi, ni l’objectiu del Tercer Sector el qual, per cert, és molt
divers, però en aquest cas és solidari, està unificat i té un
impacte i una eficàcia important envers donar menjar a les
persones més vulnerables. I són sectors de tot tipus: tant de
l’església, sectors de l’àmbit social i també de l’àmbit productiu
i econòmic.

I insistesc, aquesta situació, aquesta realitat ja es dona,
vostès duen aquí una proposició no de llei que reflecteix una
qüestió que ja es fa, però aquí se n’han aprovat altres, altres
iniciatives, altres proposicions no de llei, que també ja es feien,
i per tant nosaltres li vàrem donar suport. Jo li agrairé que
accepti, que això és una qüestió de coherència pel que vàrem
fer dimarts, accepti la nostra transacció en el punt 3, on diu
“acaba ya a cuenta de los presupuestos de la comunidad con
el objetivo de garantizar una gestión eficaz y en igualdad de

oportunidades”. Si vostè l’accepta, més que res perquè li vàrem
transaccionar dimarts, li donaríem suport. Fins i tot li donaríem
suport en el punt 4. 

Però els mitjans tècnics, humans i transparència, ho demana
la llei de contracte del sector públic, ho demana la llei de
subvencions, i a més a més està subjecte al control de l’acció de
Govern d’aquesta cambra, però bé, queda redundant, però
també li donarem suport. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Gràcies, presidenta. Seré molt, molt breu. Bé, vist que ja
duim un temps de legislatura i dins la sala de Plens i a dins la
sala de Comissions n’hem sentides ja de molt grosses! Molt
grosses! Abans, la Sra. Durán feia referència a quan ve cap
aquí, per dins el casc antic passa per la plaça del Mercadal on
hi ha, efectivament, una entitat que fan una feina extraordinària
i veu la cua de persones. Dins aqueixa cua de persones hi deu
haver tot tipus de casuística, de realitats diferents, de
circumstàncies, és a dir, d’un munt de coses. Però és que resulta
que el grup proposant d’aquesta PNL, precisament, d’aquesta
gran diversitat de fets, de circumstàncies, de persones, en
discriminen! I, de fet, ho ha fet públic a dins aquesta mateixa
sala en nombroses ocasions i, fins i tot, criminalitzant
determinats col·lectius! Com si fins i tot no fossin persones,
perquè no s’han referit en cap moment a ells com a persones.

Per tant, francament, jo crec que no podem estar mai
d’acord ni amb aquesta ni amb moltes altres PNL, quan no
partim des d’un punt de partida que és que parlam de persones!
De persones, independentment de si estan en una situació legal
o il·legal, com sigui. Persones!

Per tant nosaltres no hi estarem d’acord i hi votarem en
contra. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres estàvem preocupats
abans de la pandèmia, ara, després, encara hi estam molt més.
Està clar que hi ha un augment de pobresa a Balears, es preveu
d’un 12%, jo crec que és un tant per cent prou optimista,
així ho diu la proposició no de llei, però jo crec que si la cosa
no canvia -i ràpid- aquests números poden ser més elevats.
Balears ja és la comunitat on més augmentarà la pobresa
després de la pandèmia. Tot això ja ho saben vostès, i els
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pobres, o les persones pobres, seran més i hi haurà més
persones amb risc d’exclusió.

Ja passant a la proposició no de llei en si, estic d’acord amb
diverses coses que han dit diferents diputades en aquest cas,
d’aquesta comissió; per una banda, la Sra. Mayor ja deia que
aquestes entitats existeixen, estic d’acord amb ella que sí
existeixen, clicam la web i efectivament, hi tenim molta
informació; estic d’acord amb la Sra. Margalida Durán, que
pensam que aquesta proposició no de llei està feta amb bona
voluntat però també és vera que el llenguatge és important, jo
no sé si serà deformació professional, però pens que el
llenguatge és imprescindible, i per tant crec que s’havia
d’anomenar el Tercer Sector.

Nosaltres demanaríem, presidenta, votació separada.

I dir que també en el primer i en el segon punt pensam que
falta això, manca això, s’ha de substituir per “”Tercer Sector”.

I jo també faria una esmena in voce al tercer punt, em sap
greu, Sr. Gómez, però jo també en vull fer una que va més
enllà. Perquè aquí diu “El Parlamento de las Islas Baleares
insta al Gobierno de las Islas a establecer como prioridad
dicho plan, mediante, si es necesario, la reasignación de
partidas económicas a cuenta de los Presupuestos de la
comunidad”. Nosaltres demanaríem, en aquesta esmena in
voce, que quedi així: “El Parlamento de las Islas Baleares
insta al Gobierno de las Islas a establecer como prioridad
dicho plan y, para que éste sea posible, exija al Gobierno
central el finançament que mereix i tengui en compte la
insularitat, i l’atur que ha pujat un 90%, que ens trobam a la cua
en inversions i, a més a més, que recordi que hem donat 450
milions d’euros en concepte de solidaritat a les comunitats
autònomes”.

Si vostè accepta aquesta esmena in voce, nosaltres, en
aquest punt hi votarem a favor, si no hi votarem en contra. I sí
que votarem a favor del punt 4. En els dos primers, ens hi
abstendrem.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la diputada Sra. Font, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Ja li han dit altres portaveus
que m’han precedit però, evidentment, sí, parlam del Tercer
Sector. I evidentment que és una eina fonamental en moments
de crisi, sobretot, com el que vivim actualment. I és que sense
l’ajuda del tercer sector moltíssima gent hagués patit,
directament, gana!

I remoc això del Tercer Sector perquè, tot i que ja, el
portaveu socialista abans ja li ha fet una petita explicació del
que és auxilio social, em sorprèn moltíssim que vostè no
conegui l’auxilio social, Sra. Ribas, sincerament li dic, em
sorprèn, no l’hi puc dir d’una altra manera. 

Així que diguem les coses pel seu nom. Perquè les paraules
-Sra. Pons, estic molt d’acord amb vostè- condicionen la nostra
visió, condicionen. I jo, quan he llegit, auxilio social, és que
directament he pensat en caritat, no en solidaritat, he pensat en
franquisme, no he pensat en segle XXI. 

Aquestes entitats del Tercer Sector, sí que és cert que
esgoten els seus recursos i pateixen -i molt!- per si podran
arribar a ajudar a tota la gent que, no la que tenim ara, sinó la
que vindrà!, que haurà de menester molta ajuda.

Ara bé, jo crec que també convindria que, finalment!,
comencessin a parlar de quin és el problema real que vivim, i
és que vivim en un sistema depredador, que davant d’una
pandèmia com l’actual mostra totes les seves febleses! S’ha
posat de manifest que és un sistema econòmic insostenible que
és incapaç de donar resposta a situacions com l’actual.

Açò ja li he dit abans, però crec que l’hi tornaré dir: convé
diferenciar clarament entre caritat i solidaritat. I, com diu la
Sra. Mayor, és fonamental també dignificar aquestes ajudes
perquè la gent que ha de menester ajuda es trobi, açò, que no
l’estigmatitzen.

Nosaltres votarem també en contra d’aquesta proposta
perquè, sincerament, jo puc entendre que la Sra. Durán i la Sra.
Pons vulguin veure una bona intencionalitat darrere, però és
que a mi em costa, em costa perquè hi ha cosa que no acab de
veure clara, i ho he de dir. 

Qualsevol persona que arriba a les entitats del Tercer
Sector, també ho han explicat ja, ha passat pel sedàs de
l’ajuntament, totes! Per tant..., que segurament qualque persona
se’ns perd pel camí, n’estic convençuda, però en gran mesura
es coneix quina gent té necessitats i quines entitats donen
resposta. Que tot és millorable? Sense cap dubte, sense cap
dubte!

I bé, no podem votar a favor d’una proposta que empra un
llenguatge franquista, em sap molt de greu, que sembla que no
s’és conscient que vivim en el segle XXI, o bé, a l’any 2020. I
li he de dir, Sra. Ribas, li torn a insistir, eh?, que em resulta
sorprenent que desconegui la història del seu propi país, vostès
que estan sempre tan orgullosíssims, de tot açò!

No sé, crec que d’aquesta manera és evident que estem
condemnats a repetir la trista i fosca història d’aquest país.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Font. I, finalment, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Gamundí, per un temps
de cinc minuts.  

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Jo, com que som mil·lennista, he anat tot d’una a
cercar auxilio social: fue una organización de socorro
humanitario que existió en España durante la dictadura
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franquista. Per tant, és evident que és una terminologia que
entenc que d’alguna manera el subconscient ideològic de VOX
l’hagi pogut trair a l’hora de confeccionar aquesta PNL.

En qualsevol cas, Sra. Ribas, vostè va presentar una
proposta de resolució al debat de política general que anava en
la mateixa línia i ja li vàrem votar en contra, entre d’altres
coses
perquè el que vostè demana ja es desenvolupa, es té tota la
informació i s’han fet transferències extraordinàries urgents de
prop de 300.000 euros per a les entitats que hi fan feina,
entitats -com bé han diferents portaveus- del Tercer Sector que
evidentment arriben on les administracions moltíssimes
vegades tenim moltes dificultats per arribar-hi.

De fet, ens consta, a més, perquè hem parlat amb algunes de
les entitats, que aquesta relació és fluïda i que funciona.

Des de la mateixa conselleria s’han creat dues meses que
fan referència al que vostè avui argumenta a l’exposició de
motius, una exposició de motius absolutament catastrofista
perquè també hi ha altres qüestions que s’han fet al llarg
d’aquesta crisi que tampoc no s’han anomenat i que jo
evidentment em veig amb l’obligació també de posar en valor,
per fer front a aquesta situació de pobresa que també ens
preocupa, no? Per una banda, la Mesa de la Dependència, i per
una altra, la Mesa de Pobresa, amb la finalitat evidentment de
coordinar els serveis i les situacions d’emergència que es
puguin produir. Aquestes estaran formades, evidentment,
aquestes meses, pel Govern, pels consells insulars, pels
municipis i per les entitats del Tercer Sector social que hi estan
especialitzades.

De fet, l’acord pres en aquesta primera reunió que es va fer
no fa gaire, prop d’un mes, va ser crear una xarxa unificada de
repartiment d’aliments i s’han posat a disposició 30
professionals per poder pal·liar aquestes necessitats que
plantejaven les mateixes entitats.

Jo també vull fer una reflexió, perquè de vegades als grups
del Govern se’ns acusa que duim coses que ja fa el mateix
govern i se’ns atribueix en aquest cas..., evidentment, això és
una cosa que ja es fa.

Per part del Govern s’han destinat prop de 30.000 euros per
lluitar contra la pobresa a les Illes Balears a través de la
RESOGA, a través de la renda mínima d’inserció, i el suport
també econòmic que s’ha donat a totes aquestes entitats del
Tercer Sector que fan feina en aquests temes, i es varen
incrementar de manera extraordinària 9 milions durant la
pandèmia en el tema de la Renda Social Garantida urgent.

Per part del Govern d’Espanya, vostès varen menysprear, en
fomentar aquesta política de confrontació amb la ciutadania,
l’Ingrés Mínim Vital, mal anomenada per vostès "paguita", no
sé si tenen qüestions en termes terminològics, facin-s’ho mirar.

El Govern de l’Estat... tenim una oportunitat perquè
evidentment avui s’ha..., es va presentar ahir, perdonau, els
pressuposts generals de l’Estat on s’ha augmentat un 31% en
temes de dependència, s’hi han posat a disposició 3.017 milions

i són els pressuposts que evidentment... quant a despesa social
és la major de la història del Govern d’Espanya.

Per tant, tot i que..., evidentment tampoc no em vull
conformar ni vull donar un missatge d’autocomplaença ,perquè
mentre hi hagi una sola persona que es trobi en aquesta
situació, idò, és molt important continuar contribuint amb les
polítiques públiques socials, en col·laboració amb les entitats
privades i també del Tercer Sector que fan feina en aquesta
línia per reduir aquest impacte i, evidentment, també s’ha de
tenir presents totes les polítiques que s’han dut a terme en
temes de protegir els treballadors, el tema dels ERTO, no ens
hem d’oblidar tampoc d’això, ni tampoc de les ajudes als
empresaris, a petits i mitjans, ni als comerciants, ni als
emprenedors.

Entenem que evidentment necessitam diversificar el nostre
model econòmic i lluitar contra la precarització laboral.

Com comprendrà, el seu model de sortida a aquesta crisi no
té res a veure amb el model que nosaltres plantejam.

Per tots aquests motius no podem donar suport a la seva
proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. Té la paraula per contradiccions i
per dir si accepta les esmenes la Sra. Ribas del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. A ver..., bueno, es que he oído tantas
cosas que no sé muy bien por dónde empezar y..., en fin, aquí
ha dicho la señora representante de Podemos que están todos
coordinadísimos, ¿verdad?, bueno, pues no es cierto. Han
surgido multitud de asociaciones que están ahora mismo
repartiendo alimentos. 

Las entidades que gestionan bancos de alimentos no están
siendo correctamente atendidas por las instituciones, tienen los
estantes vacíos porque no les basta lo que les envían, con lo
que envía el Gobierno balear no está bastando.

Los locales de auxilio social es algo que se ha dicho toda la
vida, no tengo ningún problema en modificar la PNL y cambiar
esa expresión por “locales de ayuda social gestionados por
entidades del Tercer Sector” que es un concepto más moderno
con el que parece que se sienten más cómodos, yo lo cambio,
si es que he puesto “auxilio social” porque es lo que dice la
gente en la calle, pero que si ustedes quieren decir “Tercer
Sector” pues ponemos “Tercer Sector”, no hay ningún
problema, pero vamos, que el castellano no lo inventó Franco,
¿eh?, aunque algunos se lo puedan llegar a creer.

De todas formas, “Tercer Sector” es mucho más amplio que
las entidades que gestionan locales en el ámbito que trata esta
iniciativa, que es el reparto de alimentos, pero en fin, yo puedo
poner “locales sociales” y si quieren ahora hacemos un
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pequeño receso para redactarlo para que el letrado pueda
recogerlo.

Y como hablamos de anécdotas, pues, yo les diré que
conozco personalmente personas que están organizando, a
través de las redes sociales y en los barrios, se están
organizando para recoger alimentos de personas y entidades
privadas que realizan sus aportaciones y que reparten luego
esos alimentos entre personas que están muy necesitadas de
amparo, y que no están llegando los servicios sociales a
atenderles, porque cuando uno se presenta a los servicios
sociales y dice que necesita ayuda no es algo inmediato, hay
unos trámites que atender y, mientras tanto, están siendo
atendidos por sus vecinos que se están organizando mediante
este tipo de locales que están prestando esta ayuda.

Digan “Tercer Sector” en la calle a ver quién les entiende,
digan “auxilio social” y lo entiende todo el mundo, esto es
como lo de “soberanía alimentaria”, “bienestar social”, estos
términos se usan por la clase política, pero nadie los utiliza en
la calle, pero, en fin... lo repito: no tengo ningún problema en
cambiarlo.

Y miren, llevamos una ola de coronavirus que arruinó a
muchos, ha arruinado a mucha gente; ahora estamos inmersos
en la segunda ola, y sí, Sra. Gamundí, la situación es una
auténtica catástrofe y vendrá una tercera ola y ustedes seguirán
sin reaccionar. Ustedes sabrán lo que hacen y en su conciencia
lo llevarán, pero les aseguro que es hora de reaccionar y de
dejarse de excusas de terminologías absurdas.

Tenemos que empezar a organizar este asunto porque cada
vez son más las personas que no tienen qué llevar a comer a su
casa, que llega la hora de comer y la hora de cenar y no tienen
nada. Lo digo muy en serio y lo digo porque lo creo, y les
puedo asegurar que esta PNL no venía con ningún tipo de
segunda intención de hablar de temas relacionados con asuntos
históricos, ¿eh? Es muy actual y lo que quiero es que nos
pongamos las pilas y que organicemos este asunto, y que
cuando llegue la tercera ola, porque llegará, ya tengamos una
red organizada de locales o de entidades que están prestando
ayuda y que sepamos exactamente cuáles son las necesidades
reales de alimento que requiere la sociedad. Simplemente es
eso.

Acepto la transacción de Ciudadanos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Si volen fer un recés d’uns segonets per
dir tal com queden les esmenes i també per dir, Sra. Ribas, si
accepta la votació separada.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 14627/20.

En primer lloc, per part dels diputats i diputades presents a
la sala.

Començam votant el punt 1.

Vots a favor?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta, un momento, ¿no tengo que leer cómo ha
quedado la PNL finalmente redactada? No lo sé ...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, idò, sí, llegeixi tal i com queden els punts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Vale, gracias, presidenta. 

“1. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de
las Islas Baleares, en colaboración con los diferentes consells
y ayuntamientos, a la elaboración de un censo de entidades que
gestionen bancos de alimentos, comedores sociales y locales
gestionados por entidades del Tercer Sector en el ámbito de la
pobreza y exclusión social en las Islas. Con la información
recabada se podrá determinar el número de familias que
necesitan de esta ayuda vital.”

“2. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de
las Islas Baleares a implantar, con la mayor brevedad posible,
un plan de colaboración con los bancos de alimentos y locales
gestionados por entidades del tercer sector en el ámbito de la
pobreza y exclusión social en las islas.”

“3. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de
la Islas Baleares a establecer como prioridad dicho plan,
mediante, si es necesario, la reasignación de partidas
económicas a cuenta de los presupuestos de la comunidad, con
el objetivo de garantizar una gestión eficaz y en igualdad de
oportunidades.”

“4. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de
la Islas Baleares a hacer públicos los medios técnicos, humanos
y económicos que se incluyan en dicho plan.”

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Passarem idò a la votació, com he dit,
primer els diputats i les diputades presents a la sala.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, votam el punt 1 ara. Ha acceptat la Sra. Ribas votació
separada i ara votam el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

I ara votarà el diputat que es troba per videoconferència, el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

En contra.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el segon punt de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

En contra.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el tercer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

En contra.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a votar el quart punt, el darrer de la proposició no
de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vostè, Sr. Ensenyat?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

En contra.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 14627/20, relativa a pla urgent de col·laboració amb
bancs d’aliments, menjadors socials i locals d’auxili social.

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