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EL SR. PRESIDENT: 

Molt bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
la sessió d’avui i, en primer lloc, correspon demanar si es
produeixen substitucions. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Sí, Sr. President, Juan Manuel Lafuente substitueix Antoni
Fuster. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Sergio Rodríguez sustituye a Idoia Ribas.

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a l´únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 11449/20 i RGE
núm. 14809/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11449/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, pel procediment d’urgència, relativa a
exigència de l’alliberament immediat de l’estudiant Patrick
George Zaki.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 11449/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment
d’urgència, relativa a l’exigència de l’alliberament immediat de
l’estudiant Patrick George Zaki.

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

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President. Patrick George Zaki, estudiant d’un
màster d’estudis de les dones i gènere, convalidat per la
universitat de Granada, fou detingut el passat 7 de febrer
d’enguany quan aterrà a l’aeroport d’El Caire. 

Zaki, de 27 anys, tornava a la seva terra per visitar la
família durant uns dies, després d’haver acabat els exàmens del
primer quadrimestre universitari. L’endemà de la seva detenció,
la fiscalia d’Al-Mansura, d’Egipte, ordenà la seva detenció
durant 15 dies per a la seva investigació, per càrrecs de
difondre notícies falses i incitar a la protesta, i incitar a la
violència i cometre delictes de terrorisme. La fiscalia va afirmar
que, per prendre la seva decisió, havien emprat com a prova
deu publicacions de les xarxes socials Facebook, però no varen
permetre a l’advocat defensor ni a l’acusat examinar-les.

La detenció d’aquest activista, a favor dels drets humans i
dels drets LGTBI, ha provocat una cascada de reaccions de
suport arribades des del món acadèmic però també des del
polític, inclosa la declaració de David Sassoli, president del
Parlament Europeu, que va exigir el seu alliberament immediat.
Amnistia Internacional, concretament, ha reclamat que es posi
en llibertat immediata i sense condicions l’estudiant Patrick

Zaki, per ser un pres de consciència, detingut únicament per la
seva tasca a favor dels drets humans i per les opinions
polítiques que va expressar a les xarxes socials. Ha demanat
també que s’obri, el més aviat possible, una investigació sobre
la tortura que patí i que es garanteixi amb urgència la seva
protecció. I també demanen que, fins que es posi en llibertat,
Patrick tengui accés als seus advocats, família i serveis mèdics
i que sigui front a la tortura i els maltractaments. 

Els centres del consorci europeu, Master Erasmus Mundus
-GEMMA-, que està conformat per la universitat d’Oviedo, la
de Granada, la del Central European University, amb seu a
Viena i a Budapest, la universitat de Bolonya, la d’Utrecht, la
de Lodz -a Polònia-, la de Hull -al Regne Unit- així com també
la de York, al mateix país, van manifestar el següent en un
comunicat conjunt: “Hem tengut coneixement de l’anunci
realitzat pel president egipci, Al-Sisi, d’amnistiar 530 presoners
dintre de les mesures legals de reforç per a la COVID-19.
Apel·lam al Govern d’Espanya, a la Comissió Europea, a les
nombroses institucions que s’han adherit a la nostra causa i a
totes les universitats del món, perquè -com nosaltres-
subscriguin els principis de la Carta Magna a unir-se en la seva
petició que pugui ser, a més, escoltada. És una oportunitat per
posar fi a aquesta terrible i absurda situació, i tornar l’estudiant
a la seva vida i que pugui reprendre els seus estudis. Esperam
ser capaços de rebre’l el més aviat possible a la nostra
comunitat universitària”.

El passat 28 de juny d’enguany, també, la rectora de la
universitat de Granada, Pilar Aranda Ramírez, va emetre també
un comunicat molt dur en què reclamava l’alliberament de
l’estudiant en els mateixos termes que he exposat.
Posteriorment, un grup d’eurodiputats, en el parlament
europeu, de diversos grups polítics, signaren un manifest
demanant exactament l’alliberament de l’estudiant, en els
mateixos termes que acab d’exposar jo, perquè a més forma
part del programa Erasmus; el programa Erasmus, considerat
com una de les iniciatives de major èxit per promoure els valors
fonamentals de la Unió Europea: el respecte a la dignitat
humana i als drets humans, la llibertat, la democràcia, la
igualtat i l’estat de dret.

Consideraven, a la seva missiva, que la detenció de Patrick
Zaki durant el transcurs de la seva beca, representa una
amenaça a aquests valors i la manca d’actuació per part de la
Unió Europea, en aquest cas, suposaria un precedent
indesitjable. La carta l’adreçaven precisament a Josep Borrell,
en termes de la seva interlocució internacional.

Per tant, el que volem és que aquest parlament es pronunciï
també en els mateixos termes que han fet els rectors de
nombroses universitats de prestigi, no només espanyoles sinó
també europees, i que puguem traslladar a més al Govern
d’Espanya que realitzi totes les gestions necessàries per poder
reclamar l’alliberament davant l’estat d’Egipte.  Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202011449
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LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Avui
presentem aquesta proposició no de llei per exigir
l’alliberament immediat de l’estudiant Patrick George Zaki, un
activista en favor dels drets humans, del col·lectiu LGTBI i de
les dones. Estudiant del Master Erasmus Mundus, en estudis de
la dona i de gènere, coordinat per la universitat de Granada
amb la universitat de Bolonya, gràcies a una beca
d’excel·lència.

El passat 7 de febrer va anar de vacances al seu país
d’origen per veure a la seva família a Al-Mansura, la seva
ciutat natal. A l’aeroport internacional d’El Caire va ser
detingut i torturat per les autoritats egípcies. Està en
investigació pels càrrecs de difondre notícies falses, incitar a la
protesta i iniciar la violència, i a cometre delictes de terrorisme,
suposadament per publicacions realitzades per Patrick Zaki a
la xarxa social de Facebook. 

A dia d’avui, el Sr. Zaki, segueix detingut, des del passat
febrer. La seva detenció preventiva s’ha anat ampliant i
renovant, normalment sense la seva pròpia presència o la dels
seus advocats. El passat 7 d’octubre, el tribunal va ordenar que
el Sr. Zaki romangués a la presó per 45 dies més, per seguir
amb la seva investigació. El 21 d’octubre, es va celebrar una
vista d’apel·lació de la sentència d’empresonament i el tribunal
va dictaminar continuar amb el seu empresonament. El 26
d’octubre, s’anava a celebrar una sessió d’examen de la
renovació de la presó, però Patrick Zaki no va ser traslladat de
la presó, la qual cosa, va portar a posposar la sessió, sense una
data concreta, continuant, així, l’empresonament sense poder
defensar-se i a l’espera del judici.

El suport i les accions dutes a terme en aquests mesos, amb
la denúncia de la detenció del Sr. Zaki i el seu alliberament, són
nombroses, tant per part d’organitzacions de drets humans, del
món acadèmic, polític i institucionals. Cal ressaltar les
mobilitzacions realitzades per la Universitat de Granada i la
Universitat de Bolonya. A Itàlia, el moviment “Patrick libero”,
entre altres accions, han promogut la campanya de cent ciutats
amb Patrick, que consisteix en què les institucions municipals
aproven la concessió de la nacionalitat d’honor a Patrick Zaki,
donant així suport i exigir el seu alliberament immediat. A
aquesta campanya ja s’hi han sumat diversos ajuntaments
d’Itàlia.

La detenció injusta per la defensa dels drets humans i per
expressar les opinions polítiques a les xarxes socials atempta
contra els valors de la Unió Europea. En el cas de Patrick
George Zaki, no és un cas aïllat, el Parlament europeu ha
manifestat la seva preocupació en diverses ocasions per la
situació dels drets humans a Egipte, i en la detenció arbitrària
de les persones defensores dels drets humans, i en les mesures
cautelars que empra Egipte. El president del Parlament europeu
va declarar, dirigint-se a les autoritats egípcies, cito literalment:
“Las relaciones de la Unión Europea con terceros países se
basa en el respeto de los derechos humanos y civiles, como lo
confirman muchas resoluciones aprobadas por el Parlamento
europeo”.

Avui portem a aquesta cambra el debat sobre la detenció de
les persones defensores del drets humans i les irregularitats de
les mesures preventives que existeixen en alguns països, com
és el cas d’Egipte. Demanem el vot favorable d’aquesta
proposició no de llei per a la defensa dels drets humans, la
democràcia i la llibertat. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, president, molt bones tardes diputades i
diputats. El primer de tot és que, una vegada parlar després de
les dues intervencions anteriors, allà on també a l’exposició de
motius queden molt clars els fets, doncs és difícil. Nosaltres
just dir que, evidentment, estam a favor d’aquesta proposta, hi
votarem a favor, afegiria, com no pot ser d’altra manera. 

Sempre ho hem dit, avui matí parlava amb la diputada Rosa
Estaràs i m’ha passat la declaració que es va signar tot d’una,
el mateix dia 12 de febrer, i que a més també se li havia
demanada al Sr. Borrell que dins la Comissió d’Assumptes
Exteriors fes pressió en aquest sentit, evidentment, i s’ha
explicat aquí, tant universitats com diferents estaments fan
força, encara que sigui només un gra d’arena, perquè de
vegades pensam que amb aquestes propostes, amb aquestes
PNL, quan instam altres instàncies, que, en aquest cas, el que
instam és incrementar gestions diplomàtiques tant al Govern
d’Espanya com a la Comissió Europea, de vegades tenc la
sensació que ho poden fer ells tots sols, que no ho han de
menester, però sí que és vera que amb diferents
responsabilitats, i ho he dit moltes vegades, qualsevol proposta
com aquesta serveix per afegir al banyat, és a dir, per ajudar a
fer més força, més pressió.

Creiem que és necessari, creiem que és terrible que per
opinions polítiques no just aquí, a Egipte, sinó arreu del món,
hi ha gent detinguda. No és el primer, tant de bo fos el darrer,
però segueix passant cada dia, que gent, pel simple fet de
discrepar, se la tanca i se l’empresona.

Hi estam a favor. 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. Supòs que qualcú encara es plantejarà,
quan duim temes aquí d’instar, intervenir en la mediació en
temes de drets humans, a un lloc que no sigui més enllà de la
comunitat autònoma i del nostre estat, de l’Estat espanyol,
sortirà un altre debat, que això és competència de..., en fi;
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nosaltres ja manifestam que dins aquesta Comissió de Drets
Humans, quan es plantegen violacions dels drets humans o
situacions on es presumeix una violació dels drets fonamentals
i dels drets humans, pertoca fer-ho aquí, de fet aquesta
comissió, aquest parlament té una comissió específica també de
suport a aquest tema, concretament al tema del Sàhara, per tant
aquí es du un debat, es du una proposició no de llei que va en
el context precisament de l’exigència del compliment
d’aquestes garanties i drets fonamentals i dels drets humans.

Ciutadans va demanar ja en el mes de maig, la nostra
coordinadora de Drets Humans del grup liberal Renew Europe
en el Parlament Europeu, Soraya Rodríguez, va demanar al
representant especial de la Unió Europea pels Drets Humans,
Eamon Gilmore, que emprés tots els instruments de política
exterior necessaris per exigir la llibertat immediata i
incondicional de Patrick George Zaki, i ho han esmentat altres
companys, que ha estat detingut per la seva actuació com a
activista estudiant i, a més a més, la inquietud que tenia i que
ha de tenir la institució europea és perquè executa, du a terme
un màster del programa Erasmus Mundus, GEM, coordinat per
una universitat de l’Estat espanyol, la Universitat de Granada,
i que va ser, com saben, com s’ha manifestat aquí, arrestat i
torturat per autoritats egípcies, i encara roman detingut des del
passat mes de febrer, sense les garanties evidentment que s’han
produït processals adequades de poder tenir la mínima dilació
i sobretot conèixer i exposar els fets pels quals, segons la
legislació egípcia, ha estat detingut. I ha estat detingut tornant
amb una passaport, per dir-ho d’alguna manera, d’estudiant,
transitori europeu.

Després d’aquesta preocupació per la situació dels drets
humans a Egipte, la nostra eurodiputada de Ciutadans ha incidit
molt en el fet que la detenció de Zaki durant el període de la
seva beca suposa un repte per als valors fonamentals de la Unió
Europea en aquest programa Erasmus, que és el que representa.
En aquest context la nostra eurodiputada ha advertit que la
manca d’actuació respecte d’això per part d’Europa, per part de
les institucions europees i dels estats membres, suposaria un
precedent indesitjable i que deixaria fita a la nostra ciutadania
com a ciutadania europea més enllà de la nostra.

No és el primer cas. Es recorda a més que aquesta
fustigació, aquesta detenció arbitrària d’alguns estats quan
precisament els activistes són membres..., són activistes dels
drets humans i de la defensa dels drets humans i la societat
civil, fins i tot periodistes en aquests països, en aquest cas
Egipte, s’ha recordat un cas de fa quatre anys enrere, amb
Giulio Regeni, que va perdre la vida i que també va patir
aquestes detencions i aquestes tortures. Per la qual cosa, i dins
el context de les competències d’aquesta comissió, en la línia
política i de posicionament del nostre partit, evidentment
donarem suport a la proposició no de llei que es presenta aquí
i en els termes en què està redactada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Pues sí, es cierto que nuestro grupo
parlamentario pone muchas veces objeciones a tratar según qué
tipo de asuntos internacionales, y creo que esta propuesta que
traen ustedes hoy es un buen ejemplo, y es un buen ejemplo
explicaré por qué.

Nosotros en esta comisión ahora mismo carecemos de la
información necesaria para tratar este tema, sólo tenemos una
declaración de parte, es decir, una serie de estamentos oficiales
que dicen que esta persona está encarcelada única y
exclusivamente por sus ideas y no por ningún otro tipo de
actos. Ya digo, carecemos de la información necesaria porque
para empezar no tenemos la versión del gobierno egipcio y los
graves delitos de los que por lo visto se acusa a este estudiante.
Este estudiante, que, además, es ciudadano egipcio, por mucho
que tenga un pasaporte de estudiante para poder estudiar en
Europa, es un ciudadano egipcio, y los que ya peinamos canas
cuando teníamos pelo recordamos pues a Olof Palme con una
huchita pidiendo dinero para los presos políticos españoles, que
eran los presos de ETA; o más recientemente recordamos las
diferentes manifestaciones en países europeos a favor de los
presos políticos, es decir, los políticos presos de Cataluña, o del
Sr. Puigdemont.

Nosotros ahora mismo carecemos de la información
necesaria para respaldar esta propuesta, no votaremos en
contra, nos abstendremos; pero ya digo que muchas veces
condenamos con muchísima ligereza sin saber realmente en
profundidad cuál es el origen de esta detención y si realmente
ha cometido algo tipificado como delito en su país de origen.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Egipte és un estat amb un règim de
govern dictatorial, on es violen els drets humans
sistemàticament. En l’actualitat hi ha 61.000 persones a la
presó per ser activistes, en molts casos amb condemnes a
cadena perpètua, i 3.000 persones mortes, segons va reportar el
refugiat Ahmet Ali davant del Consell de la Joventut
d’Espanya.

Ara els explicaré un altre cas. Egipte té un compte pendent
amb Itàlia des de l’any 2016 pel cas del jove Giulio Regeni, un
estudiant de 28 anys, torturat a Egipte fins a la seva mort. El
seu cos va aparèixer llençat a una rasa als afores d’El Caire, a
la ruta que connecta la capital amb la ciutat mediterrània
d’Alexandria. Giulio va ser torturat salvatgement durant quatre
dies; tenia set costelles trencades i a més de rebre cops i
puntades va ser electrocutat en els seus genitals. El seu cos
presentava lesions propinades amb una arma blanca,
presumptament fulles d’afaitar, a més d’abrasions i contusions.
Des de llavors les forces de seguretat egípcies han negat
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qualsevol implicació. No obstant açò, la Fiscalia italiana va
considerar fa dos anys que cinc membres de la policia i la
seguretat nacional havien estat implicats en la seva desaparició.

És realment preocupant la detenció d’activistes i periodistes
els darrers anys, i que va en augment. Es castiga la dissidència
i s’envia el missatge de millor callats que denunciar i dir
veritats incòmodes. En ple segle XXI encara parlam de presos
de consciència i polítics en molts de països. S’han denunciat
detencions a 46 països. Els governs han d’actuar per posar fi als
atacs a líders comunitaris -advocats, periodistes, activistes
socials i altres defensors dels drets humans- que treballen
contra la discriminació i la injustícia. Cal recordar que aquests
activistes no duen armes ni empren la violència, i que la seva
lluita pacífica contra la injustícia es val tan sols de les seves
veus i persistència.

És evident que donam suport a aquesta PNL. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Té la paraula ara per
contradiccions, per part dels grups proposants, pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Bé, agraïm a tots els grups que donen
suport a aquesta iniciativa que se sumin a aquest clam, que
sembla que és gairebé unitari, tant a les institucions europees
com també a les institucions d’ensenyaments superiors. 

Vull mostrar la meva sorpresa perquè per part del grup
polític VOX avui vulguin tenir la versió completa dels fets, que
avui vulgui apel·lar al rigor, justament un partit que es dedica
a propagar fake news, un partit que es dedica sistemàticament
a assenyalar i a criminalitzar col·lectius com els de les persones
migrants, a no voler escoltar les raons d’altres col·lectius, com
les dones, que clamen quan han patit violència masclista, i que
ara vulgui aquí posar-se de perfil tot dient que, com que no
tenen la versió completa dels fets, com que no ho coneixen del
tot, doncs, que s’abstindran. Esperem que aquest seny que avui
acompanya al diputat de VOX l’acompanyi en el futur, tant a
ell com a la resta de membres de la seva formació política,
quan ens aboquen dia sí i dia també a la premsa i als mitjans de
comunicació al vòmit de la seva manera d’entendre la societat
i de voler discriminar determinats sectors de la societat.

En qualsevol cas, m’agradaria remarcar les paraules, que
també ha esmentat el diputat de Ciudadanos, sobre el programa
Erasmus, al qual ja m’havia referit. Les universitats europees
han estat durant segles centres de concentració i divulgació de
coneixement, però també centres de llibertats, tant individuals
com col·lectives, és important, per tant, que escoltem el
manifest que han signat aquests rectors de totes aquestes
universitats i veig també molt important que nosaltres ens hi
sumem perquè així pugui tenir un suport gairebé unànime
aquesta proposició no de llei que presentam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair també a totes les
formacions polítiques pel suport a aquesta proposició no de
llei. Poc més a afegir al que ha dit el Sr. Ferrer.

I només vull dir al Grup VOX que a aquesta comissió, igual
que a qualsevol, es ve amb els deures fets, tenim un debat i
s’estudia, si vostès haguessin investigat una miqueta, bé, vostè
sabria que aquí un poc també el que denunciam és que en
aquest cas el Sr. Zaki el que no té és un judici just, està detingut
i retingut per les autoritats on no els deixen ni tan sols fer les
vistes als advocats i on no poden presentar tampoc cap tipus de
proves, ni tan sols fer el judici, quan totes les institucions al
Parlament Europeu, molts agents polítics, molts agents socials
ho posen de manifest per qualque cosa serà. Però també li
agraeixo la seva sinceritat, almenys han reconegut que no saben
de què va el tema.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Acabat el debat, passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 11449/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada...

(Remor de veus)

Lina no ha venguda.

(Se sent una veu de fons que diu: “amb Lina seríem 13.
Falta una persona”)

Repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

11 són, no és així? En conseqüència, queda aprovada la
proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14809/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a suport a l’informe de Nacions Unides
sobre Veneçuela i condemna de la violació dels drets
humans.

A continuació passam a debatre la RGE núm. 14809/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a suport a l’informe de Nacions Unides
sobre Veneçuela i condemna de la violació dels drets humans.

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Buenas tardes a todos. Bien, tal
como expresa la exposición de motivos de nuestra propuesta,
de nuestra PNL, Naciones Unidas hace un año encargó realizar
un informe sobre Venezuela y a mediados del mes de setiembre
se presentó en Bruselas este informe. 

Es la primera vez que Naciones Unidas hace un informe tan
detallado sobre la situación de Venezuela y, por lo que hemos
podido leer y ver, pues es un informe bastante demoledor desde
el punto de vista de vulneración de los derechos humanos. Es
un informe extenso y también es un informe que concreta
quienes son los responsables de la violación de los derechos
humanos en Venezuela y concreta los hechos, en concreto pues
le dan toda la responsabilidad al presidente, a Nicolás Maduro,
al ministro de Defensa, al ministro de Interior y a más de 45
altos funcionarios del régimen venezolano. Y concluye que hay
motivos más que razonables para observar que se ha
planificado y ejecutado, además desde el 2014, graves
violaciones de derechos humanos como ejecuciones arbitrarias,
el uso sistemático de la tortura y que constituyen además
crímenes de lesa humanidad.

No son hechos aislados, son hechos coordinados desde el
poder, forman parte de la política represora del Estado y
cuentan con el apoyo directo del Estado y de sus fuerzas
policiales. Se analizan, además, de forma contundente una
cantidad de casos importantes, se analizaron más de 223 casos,
como he dicho ocurridos desde el 2014, y estos casos
corroboran estos patrones de violación y crímenes por parte del
gobierno de Nicolás Maduro.

Los hechos se incluyen plenamente en la competencia de la
Corte Penal Internacional y la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional, ya en el 2018, inició un examen preliminar
contra Venezuela por vulnerar los derechos humanos.

Aparte de todo esto, también constata la obstaculización
constante por parte del Gobierno venezolano, práctica habitual
en los gobiernos dictatoriales y autoritarios, de cualquier
investigación internacional. Los obstáculos que se ponen a
organizaciones especializadas en la defensa de los derechos
humanos lo corrobora Amnistía Internacional, en que su
representante manifiesta que se han cometidos crímenes de
derecho internacional y graves violaciones de derechos
humanos con ejecuciones extrajudiciales de personas. Estas
ejecuciones extrajudiciales en muchos casos son hechas por la
propia policía, se recogen en concreto 16 casos de operaciones
policiales militares conjuntas, con 53 ejecuciones
extrajudiciales. En total se calcula que en todos los casos
examinados hubo más de 5.000..., hubo 5.094 muertes en
manos de las fuerzas de seguridad del Gobierno dictatorial
venezolano.

Por tanto, estamos ante una situación comprobada por un
organismo internacional con un informe con una situación
gravísima que se está dando actualmente en Venezuela. Por
tanto, creo que merece la pena incidir sobre esta cuestión y
manifestarse rotundamente en contra de la situación e intentar
además hacer algo.

En este informe se destaca eso, que altos funcionarios,
además, es que están elogiando estas acciones; es decir, los
propios altos cargos del Gobierno elogian estas acciones, las
disimulan en casos de lucha contra el crimen o contra persones
que hayan podido..., acusa de cosas falsas y se simula que ha
habido resistencia muchas veces y se simulan declaraciones
bajo tortura, en concreto habla de estrés, asfixia, golpes,
descargas eléctricas, cortes, mutilaciones, amenazas de muerte,
se amenaza con males a familiares y personas ligadas a los
detenidos. Por tanto, una auténtica maquinaria de tortura,
represión y crimen organizado por parte de las máximas
autoridades venezolanas. En eso se incluyen también los
servicios de inteligencia del régimen venezolano.

Estas son las conclusiones de este documento en el que hay
65 recomendaciones respecto a Venezuela, recomendaciones
a la comunidad internacional, y una de las recomendaciones es
la de instar a acciones legales contra los individuos
responsables ante la Corte Penal Internacional. Por tanto, nos
reafirmamos en nuestra petición, en concreto son los seis
puntos de nuestra propuesta: que el Parlamento de las Islas
Baleares manifiesta su enérgica repulsa y condena a la
violación constante de los derechos humanos ejecutada por el
Gobierno de Venezuela; que se inicien acciones legales en la
corte internacional; que se solicite la inmediata liberación de
los presos por procedimientos alegales y antidemocráticos; que
se vincule cualquier tipo de negociación a la ayuda por parte
del Gobierno de España que se vaya...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, si pot anar acabant...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... -vaig acabant, sí, president- a la..., o sea, a tener, a respetar
los derechos humanos y hacer avances factibles en materia
democrática; que se mantengan las sanciones de la Unión
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Europea, y que el Gobierno de España lidere delante de la
Unión Europea todos los esfuerzos para que Venezuela goce de
un estado de derecho y de las libertades que el pueblo de
Venezuela se merece.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Torn ara de fixació de
posicions, 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. Aquesta proposició no de llei
que presenta avui el Partit Popular és una proposició no de llei
que es va debatre el passat 24 de setembre d’aquest mateix any
al Congrés de Diputats.

Els punts que sol·licita el Partit Popular són els punts que
es van aprovar amb la transacció d’esmenes de Ciutadans, del
Partit Nacionalista Basc i del Partit Socialista. 

Ens sembla sorprenent aquesta obsessió per presentar
Veneçuela com el major violador dels drets humans al món
quan, per exemple, almanco entre el 2018 i el 2019, 210
persones van morir violentament per les violències (...) i de
repressió contra les manifestants i persones defensores dels
drets humans en protestes a les Amèriques, en concret: 83 a
Haití, 35 a Bolívia, 31 a Xile, 8 a l’Equador o 6 a Hondures; o
també a Colòmbia, que continua essent el país més letal per als
defensors i defensores dels drets humans, amb almenys 106
homicidis, en la seva majoria de líders indígenes,
afrodescendents o pagesos; o l’assassinat de 250 signants de
l’Acord de Pau en un any i mig; o per exemple també Mèxic,
que al 2018 va ser un dels països més mortífers per als
periodistes; o les més de 3.500 dones que varen ser
assassinades per violència de gènere a Amèrica llatina en
aquest any, però ningú -ningú- d’aquells als quals els preocupa,
Veneçuela no diu una paraula de tot això.

Deixem d’utilitzar Veneçuela per fer política interna a
Espanya.

Al meu grup parlamentari Unidas Podem pensem que és
obligació de tots els grups parlamentaris i de la diplomàcia en
general defensar els principis de convivència entre les nacions
civilitzades. Condemnem totes les violències de drets civils i
democràtics a Veneçuela i a la resta dels països del seu entorn
o d’un altre continent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. He entès i així m’agradaria, perquè
nosaltres donam suport a la proposició no de llei que

evidentment té el mateix contingut que la que es va aprovar al
Congrés amb un important debat i no ha estat el primer que
s’ha dut al Congrés dels Diputats. 

He entès que sortiria per gran suport majoritari dels grups
polítics per la reflexió que ha fet la Sra. Mayor que condemna
qualsevol tipus de violació dels drets humans.

Aquí hi ha un informe específic d’una comissió
internacional d’una encomana d’una missió internacional de
Nacions Unides, quan en aquesta comissió hem donat suport a
l’Organització Mundial de la Salut i l’hem donat a un Rua en
tema de refugiats, l’hem donat a altres oficines, departaments
i missions fetes per UNICEF, etc., per tant, entenem i no
qüestionam el rigor i la independència dels informes i
recomanacions que s’han fet.

El Sr. Lafuente ha enumerat cadascuna de les...
investigacions, de les constatacions de les violacions explícites
dels drets humans i, a més a més, no per una situació de la
societat veneçolana, sinó instigada, emparada i coneguda per
cada una de les forces, estaments públics del Govern de la
nació veneçolana i en l’àmbit local.

De fet, de l’informe en diuen fact checker, és a dir, fets
provats, és el nom de l’informe, el qual, evidentment, ha tengut
molt de ressò a diferents països i sobretot a la Unió, a
l’Assemblea General.

Mirin, són tan greus que igual que hem qüestionat i hem
condemnat el que li passa a un jove a Egipte, aquest no té
cap..., entenc que no tenia cap discussió de la fermesa i la
condemna que li han de donar. Però és que aquest parlament a
l’octubre del 2007 ja va aprovar una proposició no de llei, del
nostre grup parlamentari i em consta que d’un altre... em
sembla que també del Partit Popular, en què es demanava el
compliment dels drets humans que s’havien constatat que es
violaven pel Govern veneçolà.

I a més a més els ciutadans de les Illes Balears procedents,
nadius i alguns ja amb nacionalitat espanyola s’han manifestat
i han demanat a aquest parlament i a l’Ajuntament de Palma
que s’instés defensar els seus drets i sobretot condemnar-los,
perquè no rebrien ni les pensions que els pertocava com a
ciutadans veneçolans, ni els arribaven les medecines que
enviaven els seus familiars allà, eren rebutjades a la duana
perquè eren contraris... o perquè no s’havien adherit al Govern
del Sr. Maduro. 

Per tant, directament es vetaven i es violaven drets de
ciutadans veneçolans enfora de Veneçuela.

Al nostre estat espanyol arriben de cada vegada més, i en un
índex important, del perfil de refugiats i que demanen asil són
de nacionalitat veneçolana, i sabem tots que, segons el dret
internacional, perquè siguin declarades persones refugiades i
amb asil s’ha d’haver constatat la persecució per qüestió
d’idees o per qüestió d’agressions, de vida vaja, que li està
costant la vida.

Ho dic per complementar un poquet més el relat precís que
s’ha fet a l’exposició del grup proposant a la proposició no de
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llei d’una sèrie de fets, que n’hi ha més, que l’informe en recull
molts més.

Per tant, aquest parlament i aquesta comissió de Drets
Humans, que condemna qualsevol comissió dels drets humans,
té una altra oportunitat i una altra obligació de manifestar el seu
suport al col·lectiu de veneçolans i veneçolanes que veuen
sistemàticament violats la seva seguretat i els seus drets.

Insistesc, l’Estat espanyol i la nostra comunitat autònoma i
la societat de les Illes Balears té prou coneixement d’aquesta
situació per la solidaritat que ha manifestat a l’associació de
veneçolans a les Illes Balears.

Per tant, manifest el nostre suport explícit a cadascun dels
punts presentats en aquesta iniciativa en proposició no de llei.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Me resulta curioso que se acuse de
obsesión por Venezuela sobre todo cuando acabamos de tratar
un tema de Egipto. La obsesión supongo que obedece a que es
un país de nuestra estirpe, es un país hermano, es un país que
habla nuestra lengua, es un país que ha formado parte de
España durante cientos de años y supongo que de ahí que nos
preocupe de vez en cuando más lo que sucede en Venezuela
que lo que sucede en Tombuctú.

Dicho esto, aquí una vez más -me reitero- consideramos que
el Parlamento de las Islas Baleares no es el lugar adecuado para
tratar ciertos temas de política internacional, pero a diferencia
de lo que pasaba en el tema anterior veo que aquí todos los
presentes sí cuentan con toda la información necesaria para
conocer estos hechos. 

Supongo que hay grupos a los que el mariscal Al-Sisi les
cae peor que Nicolás Maduro y de ahí su intervención. Algunos
pensamos pues que Al-Sisi fue la persona que consiguió que
Egipto no fuera una dictadura teológica como otros países
musulmanes, que fuera un país donde las mujeres tienen
reconocida igualdad de derecho con los hombre, donde no
impera la Sharia y donde tal vez no sea una perfección en
cuanto a lo que respecta a los derechos humanos, pero estoy
convencido de que viven mucho mejor con el presidente Al-
Sisi de lo que hubieran vivido si hubieran seguido gobernando
los hermanos musulmanes.

Dicho esto, nosotros apoyaremos, como hemos hecho en
todos los parlamentos, ayuntamientos y en el Parlamento
nacional la condena al régimen venezolano, del que, ya digo,
tenemos información más que suficiente para hacerlo, como
condenaríamos cualquier otra violencia sistemática de un
estado contra sus propios ciudadanos para mantener lo que en
realidad es una dictadura real, encubierta de falsa democracia.

Pero, insisto, eso manteniendo que pensamos que el
Parlamento de las Islas Baleares no es el lugar adecuado para
debatir este tipo de temas, sobre todo cuando no hay implicado
ningún balear. Me parece muy bien que lleváramos temas de
derechos humanos si en un momento dado algún ciudadano de
estas islas se viese o viera involucrado en un tema concreto de
violencia contra sus derechos humanos. Pensamos que es el
Parlamento nacional el que debe tratar estos temas de política
internacional.

No obstante, ya digo, mantengo y reafirmo que votaremos
a favor de esta proposición.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. He de dir que aquesta comissió cada
vegada em resultat més fascinant. Em resulta fascinant perquè
segons quins dies podem parlar de drets humans i països més
enllà de los mares i altres dies no. El PP no fa gaire va dir “som
davant d’una PNL que una vegada més excedeix les nostres
competències, excedeix les competències regionals, que són les
nostres”. He de dir que almenys el Sr. Rodríguez, de VOX, és
més coherent en aquest sentit, tot i que també donarà el seu vot
a favor, quan ells diuen que “instar al Gobierno del Estado a
llevar actuaciones de política internacional o que condicionen
las relaciones internacionales de España me parece
pretencioso y además un despropósito”. 

El cert és que aquesta resolució 42/25 va ser adoptada el 27
de setembre de l’any 2019 amb el vot favorable del 40%
d’aquella comissió, és a dir, 19 de 47 països; la resta dels
països o es va abstenir o van votar en contra, és a dir, del
Comitè de Drets Humans de l’ONU. Sense comptar més a més
que no va comptar amb Veneçuela, contradient els principis de
diàleg i cooperació. Dels molts casos que van estudiar,
bàsicament -i a mi és una cosa que sorprèn moltíssim d’un
informe d’aquest calat- el 50% de la informació fa referència a
xarxes socials i mitjans digitals; un 19,38% a institucions
públiques i òrgans de seguretat; un 11,10% a testimonis i
familiars, 11, 11!, a testimonis i familiars; 5,17% a ONG;
2,73% a documents i opinions d’experts; 2,54 dels advocats de
víctimes, només un 2% de testimonis d’advocats de víctimes!;
1,69 a organismes multilaterals; 0,94 a documents legals; 0,47
a documents i opinions d’exfuncionaris; 0,28% a partits
polítics; i un 2,16% de fonts no especificades, anònimes, a un
informe d’aquest calat! Em sorprèn moltíssim, sincerament,
perquè crec que, sense voler desmerèixer cap informe que fa
l’ONU, evidentment jo reclamaria una miqueta més de
seriositat.

Fa un temps un exalt càrrec del Govern espanyol va dir: “El
problema de Veneçuela és que no va saber lliurar les seves
empreses de petroli al govern dels Estats Units. Si ho hagués fet
hauria tingut una relació amb la comunitat internacional molt
diferent”. 
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A més a més l’informa fa èmfasi en el fet que Veneçuela va
ratificar l’Estatut de Roma el 7 de juny de 2000, donant a
entendre des del principi que els delictes que examina i descriu
pels quals responsabilitza el Govern de Veneçuela són
susceptibles de ser jutjats davant la Cort Penal Internacional.
Però més endavant l’informe aclareix al punt 1.977: “Es
importante recordar en esta etapa que las conclusiones de la
misión se basan en un criterio de prueba particular. La misión
considera que los hechos están establecidos si hay motivos
razonables para afirmarlos; este criterio es inferior tanto al
criterio requerido para una condena penal, convicción más
allá de toda duda razonable, como la prueba de equilibrio o
probabilidad en asuntos civiles, lo que significa que es más
probable que algo haya sucedido. Las conclusiones de la
misión no equivalen a una condena penal y la información que
se presenta aquí es, en la mayoría de los aspectos, inferior a
la que se necesitaría para lograr una condena penal. La
determinación de la responsabilidad penal individual de las
personas mencionadas en esta sección debe ser realizada por
las autoridades judiciales competentes”. 

És difícil, no?, que de vegades puguem ser jutge i part, i em
sembla que aquest parlament avui és el que està fent una mica.
Nosaltres no donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Primer de tot hem d’alabar el gust del
partit proposant de dur-nos aquí una iniciativa sobre drets
humans, en aquesta comissió de Drets Humans. No només ha
donat peu perquè el representant de VOX, al qual el Partit
Popular a vegades vol avançar per la dreta, ens donàs una
classe magistral de dictadures imperfectes, sinó que també ha
servit a la Sra. Font per recordar-nos les incongruències que ha
tengut a vegades el Partit Popular quan nosaltres, els partits de
l’esquerra, hem duit propostes que parlaven de drets humans a
altres països. En qualsevol cas, Sr. Lafuente, repetesc, li alab el
gust, alab el canvi de rumb del seu Partit Popular, i li avanç que
votarem a favor de tots els punts de la iniciativa que duen.

Nosaltres consideram que a Veneçuela succeeixen fets molt
preocupants, no els volem englobar dins altres problemàtiques
que succeeixen a Amèrica del Sud, consideram que hem de
tractar-los tots de manera individualitzada, i si avui hem de
debatre de Veneçuela, debatem-ne, perquè és un país amb el
qual nosaltres els balears tenim indubtables vincles de
solidaritat, una solidaritat que a més és mútua, és recíproca;
nosaltres emigràrem a Veneçuela i ara tenim també persones de
Veneçuela que vénen emigrades al nostre país.

Amnistia Internacional, de resultes de l’informe de l’ONU,
que ja s’ha explicat de manera bastant abundant, insta els estats
a aplicar amb urgència les recomanacions de la missió
internacional independent de determinació dels fets sobre la

república de Veneçuela en relació amb la rendició de comptes
per garantir que es concedeixi prioritat als drets de les víctimes
a la veritat, justícia, reparació i garanties de no-repetició. Els
estats han d’investigar i enjudiciar els presumptes autors de
crims de dret internacional, tal i com s’identifica a l’informe
d’acord amb el principi de jurisdicció universal. Els estats, a
més, segueix demanant Amnistia, han de garantir que la missió
internacional independent disposi de recursos per complir el
seu important mandat.

El Grup Socialdemòcrata al Parlament Europea ja va
manifestar que la persecució, l’empresonament i el silenciament
de l’oposició a Veneçuela mai no poden dur el progrés. Sols un
diàleg democràtic i pacífic entre les parts podrà fer que
Veneçuela surti de la seva profunda crisi.

De resultes del que explicava també el diputat de
Ciudadanos hem de dir nosaltres, des del Grup Socialista, que
la dreta sempre ha emprat com a arma política el debat de
Veneçuela, i l’ha emprat sovint contra el Govern d’Espanya
quan el Govern d’Espanya en aquest cas està presidit pels
socialista. Li he de dir, perquè parlava de la qüestió de les
persones refugiades, que davant la insolidaritat que va tenir el
govern de Mariano Rajoy el canvi de rumb que va donar Pedro
Sánchez l’any 2019, amb l’impuls d’autoritzacions d’estada o
de residència per raons humanitàries a Espanya de refugiats
veneçolans ha suposat que gairebé 40.000 veneçolans rebessin
des d’aquell any, des de l’any 2019, la protecció internacional,
i que només en data ja molt recent, el 31 d’agost de 2020,
s’hagin ja tramitat més de 36.000 propostes de resolució per
donar acollida a aquests exiliats veneçolans. Per tant el Govern
actual d’Espanya té una taxa de protecció del 98,78 dels
exiliats veneçolans, mentre que el govern de Mariano Rajoy va
ignorar sistemàticament les peticions d’asil i deixà tirats més
del 99,4% dels ciutadans veneçolans que sol·licitaven la
protecció de l’Estat espanyol.

Per tant nosaltres creim que ja és bon hora que ens sumem
tots junts a verificar que el procés democràtic veneçolà es
desenvolupi amb les totals garanties necessàries, i que
respectem a més els resultats que s’obtenguin dels processos
electorals sense ingerències ni interferències. El compromís del
Govern d’Espanya i del Partit Socialista és clar: volem liderar
a la Unió Europea la recerca d’una solució negociada que
permeti la celebració d’eleccions parlamentàries i presidencials
lliures, transparents, verificables i democràtiques, un requisit
que consideram imprescindible per tal de resoldre la crisi
política, humanitària i econòmica de Veneçuela. El Partit
Socialista sempre ha donat suport i donarà suport a la llibertat
dels processos democràtics i al poble veneçolà, poble germà,
com deia abans, i per tant volem, de la mateixa manera, que
pugui decidir lliurement amb el seu vot el seu futur.

Per tots aquests motius de dimensió política, però també per
aquests motius de dimensió de protecció dels drets humans que
han estat sobradament exposats pel partit autor d’aquesta
proposta, nosaltres votarem a favor de tots els punts.

Gràcies.

 



696 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 39 / 5 de novembre de 2020 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Té la paraula ara per
contradiccions pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Lafuente,
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Ahir el capvespre parlava amb una
persona de Veneçuela que és a Menorca, precisament, i
m’explicava que de la seva classe de la universitat, que eren
unes 40 persones, 38 eren ja fora de Veneçuela fent feina
perquè era impossible viure a Veneçuela en llibertat, amb una
normalitat democràtica, i m’explicava precisament que el que
demanava era que aquesta situació tan injusta sí que tengui el
seu ressò a Europa, que tengui el màxim suport de les
institucions a Espanya, que era una llàstima que determinats
partits encara cercassin justificació per al que és totalment
injustificable, que és una vulneració flagrant, constant per part
de les autoritats del govern de Veneçuela dels drets humans.

I que després d’un informe tan contundent de Nacions
Unides encara hi hagi qualcú que hagi de cercar justificacions
a aquesta situació gravíssima que viu Veneçuela, que tenim
gent aquí, a Balears, que ens pot constatar el que està passant
a Veneçuela, i que encara ho vulguin negar perquè el seu partit
s’ha vist finançat o ha tingut relacions amb Veneçuela o els
seus dirigents han estat assessors del govern neocomunista de
Veneçuela, em sembla que..., la veritat, sembla impossible que
pugui passar en el segle XXI. Però bé, passa, desgraciadament
passa, que per sort cada vegada són més minoritàries les
posicions polítiques que encara intenten justificar situacions
d’aquestes.

Crec que... en temes d’aquests tan greus hi ha una
incoherència important. És a dir, aquí tenim un informe de
Nacions Unides. Resulta que tenim un informe contundent. Que
per part també es vulgui a determinar, a cercar justificacions a
veure si no acaba d’agradar aquest informe, o es pensa buscar
qualsevol excusa per votar en contra, crec que no té cap sentit,
tenint en compte a més que a vegades la informació no només
és la de l’informe de Nacions Unides sinó molta més
informació a què tenim accés tothom.

Per tant des del nostre grup creim que totes les
manifestacions, quan hi ha situacions de vulneració tan greus
dels drets humans, com hi ha possibles delictes de lesa
humanitat, no es pot confondre una manifestació de Nacions
Unides amb el que pot determinar un tribunal internacional
penal; evidentment no és motiu de condemna penal, serà si som
capaços de dur-los al Tribunal Penal Internacional, i aquest
dicta sentència d’infracció penal. Per tant confondre un informe
de Nacions Unides amb una sentència del Tribunal Penal
Internacional també em sembla una temeritat.

Per tant agraïm als grups que donen suport. Crec que totes
les accions que puguem dur a terme en defensa dels drets
humans en casos tan greus com aquests són bones, i per tant
entre tots hem de fer manifestacions en aquest sentit. Ja sé que
no tindrem un efecte important, però totes les accions que es
puguin dur sumaran per intentar respectar la dignitat de les

persones i per intentar ajudar que hi hagi règims democràtics
que respectin els Drets Humans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Acabat el debat passam a
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 2 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 14809/20, relativa a suport a l’informe de Nacions
Unides sobre Veneçuela i condemna de la violació dels Drets
Humans.

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