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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors diputats i diputades, començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, Pilar Sansó substitueix Irantzu Fernández.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Salomé Cabrera substitueix Antoni Fuster, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més.

I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la
comissió, atesa la renúncia de la Sra. Irantzu Fernández i
Prieto.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
l’elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió,
atesa la renúncia de la Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

Atès que la Sra. Fernández i Prieto va ser proposada pel
Grup Parlamentari Socialista com a secretària de la comissió
correspon en aplicació de l’article 40 del Reglament del
Parlament proposar ara al mateix grup parlamentari el nom del
candidat o candidata a substituir-la. Prec al Grup Parlamentari
Socialista que faci arribar a aquesta presidència el nom del
diputat o de la diputada que proposa per al càrrec de secretari
o secretària.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president. Nosaltres proposam el Sr. Joan Mascaró
com a secretari.

EL SR. PRESIDENT:

Podem considerar aprovada per assentiment la proposta feta
pel Grup Socialista?

Procedim, per tant, a la votació.

Vots a favor?

Vots a favor... no va així, això?

(Remor de veus)

Ah, per papereta!

(Remor de veus)

On ho diu?

(Remor de veus i pausa)

Diputats i diputades, es tracta de posar el nom "Joan
Mascaró", és així?, o en blanc... o no posar res... Si pot ser que
ningú no s’equivoqui, que haurem de repetir...

(Pausa)

Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana.
Sr. Joan Ferrer i Ripoll.
Sra. Beatriu Gamundí.
Sr. Joan Mascaró.
Sra. Pilar Sansó.
Sra. Margalida Durán.
Sra. Salomé Cabrera.
Sra. Cristina Mayor.
Sr. Joan Manuel Gómez i Gordiola.
Sra. Idoia Ribas.
Sra. Sílvia Tur.
Sra. Lina Pons.
I un servidor, Miquel Ensenyat.

N’hi ha algun que l’ha embolicat ben embolicat...

Joan Mascaró.
Joan Mascaró.
Joan Mascaró.
En blanc.
Joan Mascaró.
En blanc.
En blanc.
Joan Mascaró.
En blanc.
Joan Mascaró.
En blanc.
Joan Mascaró.
En blanc.

Per tant, són 7 vots per al Sr. Mascaró i 6 vots en blanc.

Sr. Mascaró, si vol ocupar el seu lloc.

(Pausa)

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 2072/21 i RGE
núm. 4076/21.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2072/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa al suport a
l’Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de
Palestina.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2072/21, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa al suport a
l’Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de
Palestina.

Per a la seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos la Sra. Mayor per un temps màxim de cinc
minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102072
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bona tarda a tothom.
Aquesta iniciativa que avui presentem i que esperem que tengui
el suport de totes les formacions polítiques reafirma la
solidaritat i el compromís amb els drets humans que té aquesta
comissió, la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.

En aquest cas parlem sobre la situació que pateixen els
refugiats i les refugiades de Palestina. Aquesta iniciativa
parlamentària neix a petició de la mateixa UNRWA. UNRWA
des de 1949 és l’Agència de Nacions Unides per a la població
refugiada de Palestina a Orient Pròxim. Des de fa més de
setanta anys hi ha gairebé 6 milions de persones palestina que
viuen principalment en campaments de refugiats de Jordània,
Síria, El Líban i el territori palestí ocupat que és la Franja de
Gaza i Cisjordània. És gairebé la quarta part de la població
refugiada del món. 

L’Agència UNRWA ha estat l’encarregada de garantir
l’accés a l’educació, la sanitat, l'ajuda humanitària i els serveis
socials als refugiats i les refugiades de Palestina. 

En aquesta cambra parlamentària hem vist les dificultats
que ja de per si comporta viure en un campament de refugiats;
a causa de la COVID -19 les condicions s’han vist agreujades
i dificulten aplicar les mesures preventives bàsiques per fer
front a la pandèmia atesa la mancança d’accés a l’aigua potable
o el poc espai que hi ha en general pel que és difícil una
distància social, mesures bàsiques que en un campament de
refugiats són molt difícils de complir. Tenen moltes dificultats
per accedir a medicaments, a tractaments bàsics. Hi ha una
mancança de professionals de la salut respecte de la quantitat
de població que hi ha. Tot i així, UNRWA ha aconseguit
mantenir durant els anys 2020 i 2021 a 144 clíniques per donar
assistència sanitària a les persones palestines i fer front a la
COVID-19.

Per desenvolupar la labor d’educació, sanitat, ajuda
humanitària i serveis socials als refugiats i les refugiades de
Palestina, UNRWA és finançada gairebé íntegrament per les
contribucions voluntàries dels estats membres de l’ONU, de les
institucions públiques i privades i de la ciutadania.

Però a dia d’avui UNRWA passa per una forta crisi
financera, no compta amb els fons necessaris per continuar
treballant, no li queden diners en els seus comptes per pagar els
salaris dels seus treballadors, treballadors que -si no recordo
malament- són uns 30.000 treballadors, quasi quasi el 99% dels
treballadors són refugiats. No compten tampoc amb
finançament per mantenir les despeses de les seves escoles, les
seves clíniques, la distribució d’aliments o la resta dels seus
serveis. No tenen fons per frenar l’expansió de la pandèmia ni
per tractar les persones afectades per la COVID-19.

El finançament destinat a UNRWA s’ha vist minvat any
rere any. L’agència ha hagut de retallar 500 milions de dòlars
en els últims cinc anys, no perquè les necessitats humanitàries
de la població hagin disminuït, tot al contrari, s’han vist
incrementades atesa la situació del Pròxim Orient. L’any 2020
ha rebut menys finançament del que va obtenir a l’any 2012:

300 milions de dòlars menys que en el 2018. L’agència ja no té
d’on retallar.

A l’actualitat la ràtio d’alumnes a les aules d’UNRWA és de
50 estudiants i hi ha escoles que funcionen amb el doble o
triple torn perquè no poden construir més escoles. Els metges
han d’atendre una mitjana de més de 70 pacients diaris perquè
no poden contractar més personal sanitari. Els aliments que es
distribueixen duren cada vegada menys a les famílies. UNRWA
hauria de continuar treballant per evitar posar milers de vides
en risc i protegir contra les conseqüències de les diferents crisis
humanitàries i a més contra els efectes més greus de la
pandèmia a la població amb major situació de vulnerabilitat
ateses les necessitats bàsiques com l’alimentació, l’aigua i
l’atenció sanitària vital, prevenir un major deteriorament de la
salut i assegurar socioeconòmicament a les persones refugiades.

És per això que en aquesta proposició no de llei manifestem
el compromís i la solidaritat amb la situació que pateixen les
persones refugiades de Palestina. I també es dóna suport a la
important labor que està realitzant la pròpia UNRWA amb els
programes que destina a la població refugiada de Palestina. I
també es dona suport al treball de sensibilització que realitza
així com també instem les institucions i entitats que cerquin les
fórmules pressupostàries per seguir donant suport a la labor
indispensable que realitza UNRWA.

Demanem el vot favorable a aquesta iniciativa en suport
d’UNRWA per l’ajuda directa i social que dona a la població
palestina. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 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. El paper de l’Agència de les Nacions
Unides per a la població refugiada de Palestina -UNRWA- és,
o hauria de ser, indiscutible pel que fa a la seva tradició
històrica de suport a aquest col·lectiu des de la seva creació. 

Amb més de 900 instal·lacions on s’hi treballa
incansablement per les necessitats més bàsiques dels palestins
-població refugiada, recordem, més antiga del món- són un aval
suficient per seguir mantenint el suport de les seves accions.
L’organització, com és conegut, desenvolupa projectes
relacionats amb alimentació, educació, sanitat, aigua potable,
refugi i també proporciona ajuda humanitària d’emergència,
promou la igualtat de gènere, l’atenció psicosocial i possibilita
mitjans amb programes de microfinançament l’oportunitat de
generar ingressos i creixement econòmic. 

Per tot plegat consideram que aquesta entitat ha de seguir
gaudint o ha de gaudir del màxim suport de les institucions,
qüestió per a la qual demanam avui el compromís d’aquesta
cambra i especialment amb una situació de catàstrofe sanitària
derivada de la COVID-19. 
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Per a tal efecte m’agradaria centrar la meva intervenció per
cridar l’atenció dels diputats d’aquesta cambra en un ultratge
més al qual està sotmesa la població palestina i que és el que se
centra en la distribució desigual dels vaccins dins els territoris
ocupats per part de l’estat d’Israel i que exemplifica la
necessitat de continuar treballant des de l’àmbit de la
cooperació per a la salut dels palestins. 

Tot i que aquest país semblava el més envejat del món
occidental pels avenços en la seva vacunació, el que s’ha
acceptat en molts titulars de premsa i també en determinades
afirmacions per part d’alguns polítics, és que la seva campanya
de vacunació, suposadament la més eficaç ja que els havia
permès assolir una normalitat social post COVID, en realitat
deixava molta gent enrere. El que s’ha amagat i que posa en
perill la població palestina és l’objectiu que esmentava abans
de l’agència a la qual donam suport avui i que es concreta en
l’incompliment legal però especialment moral de vacunar els
prop de més de cinc milions de palestins que viuen a
Cisjordània, a la franja de Gaza.

Israel només ha vacunat més de 100.000 palestins que
presten el seu treball -precaritzat- dins Israel però a la resta de
població palestina sembla que han caigut en l’oblit i són els
darrers de la cua pel que fa a la recepció de dosis per
immunitzar a la població. Els colons israelians a Cisjordània,
en canvi, sí que ja compten amb una cartilla de vacunació
completa.

La Convenció de Ginebra, una llei superior als Acords
d’Oslo, exigeix que Israel es responsabilitzi dels milions de
vides palestines que controla perquè viuen sota el domini
militar israelià. En concret, l’article 56 del IV Conveni de
Ginebra estableix el deure d’assegurar i mantenir els
establiments i serveis mèdics i hospitalaris així com la sanitat
i la higiene públiques en el territori ocupat, en particular,
prenent i aplicant mesures profilàctiques i preventives
necessàries per combatre la propagació de malalties
contagioses i epidèmies. 

A Cisjordània es mantenen els llocs de control, els tribunals
militars i l’autoritat última sobre la distribució de la terra de la
major part del territori. A Gaza es manté el control sobre
l’espai aeri, les aigües territorials i els creuaments terrestres, i
Israel decideix qui entra i qui surt de l’enclavament. Per aquest
motiu l’ONU ja ha emès una declaració en la que reafirma que
és responsabilitat de l’estat d’Israel proporcionar un accés
equitatiu de les vacunes de la COVID-19 als palestins de Gaza
i Cisjordània.

Però més enllà d’aquesta disposició legal ens trobam també
una situació que ha estat definida per l’advocada israeliana en
favor dels drets palestins, Lea Tsemel, com un fet malament i
inacceptable i com un impediment més per a la pau. No està
sola, altres veus des de dins Israel i mogudes per aquesta
qüestió moral han reclamat que també el Govern israelià no pot
quedar-se enrere amb debats mesquins i insensibles sobre la
vacunació de la població palestina. Cap disposició de cap
tractat no pot obviar la realitat moral que si es pot ajudar a
vacunar a altres membres que conviuen en el mateix territori,
especialment a aquell que està sota el control d’Israel, això no
es pugui fer.  

Vacunar tota la població palestina hauria de ser un objectiu
important des del punt de vista de la salut pública i, per
suposat, des del punt de vista humanitari, i cal que ho facem.
Així també s’ha manifestat qui va ser sotsdirector general del
Ministeri de Salut d’Israel. Segons ha manifestat Matthias
Kennes, un referent mèdic a la resposta davant de la COVID-19
per part de Metges Sense Fronteres a Hebron: “Si em demanen
per què no es pot vacunar a les persones vulnerables de
Palestina, no sé com respondre. És inexplicable i increïble,
però pitjor de tot això, és injust i cruel.“

Per la seva banda, també Amnistia Internacional ha
manifestat que el programa de vacunació d’Israel posa de
manifest la discriminació institucionalitzada que defineix la
política del Govern israelià cap a la població palestina. Durant
més de mig segle d’ocupació i aplicació d’un sistema de
discriminació oficial en els territoris ocupats -inclosos
Jerusalem oriental-, Israel ha privat a la població palestina dels
seus drets bàsics i ha comès violacions massives dels drets
humans. Entre d’aquestes, la impossibilitat d’accedir al vaccí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ferrer... 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Vaig acabant. Entre aquestes, la impossibilitat d’accedir al
vaccí que salva vides i que és una més d’aquest rosari de
crueltats. 

Per tot plegat, demanam el suport a l’agència UNRWA
perquè és la garant de la salut de les persones palestines que
viuen tant en camps de refugiats com també en els territoris
ocupats. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, president. Bones tardes, diputades i
diputats. Estam davant d’una PNL, d’una proposició no de llei
que una vegada més parlam aquí en aquesta comissió de drets
humans i la defensa per part d’ells, en aquest cas de l’agència
de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina.

Nosaltres, evidentment, som sensibles a la situació que
passen els refugiats i les refugiades de Palestina, que es passa
en els campaments, evidentment més amb aquesta situació que
tenim ara de pandèmia i amb la situació que tenim de la
COVID-19, i en aquest cas, en aquests punts que s’expressen
aquí, no vull repetir els arguments que han donat abans els
altres diputats que m’han precedit, nosaltres donaríem suport al
primer punt i ens abstendríem en el punt 2 i en el punt 3. 

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Nosaltres
centram la nostra intervenció, la nostra orientació de la votació
evidentment en el debat de l’acció de l’Agència de Nacions
Unides per a la Població Refugiada Palestina i sobretot perquè
és una iniciativa duita aquí amb el context fins i tot de
l’exposició de motius que la mateixa d’agència de Nacions
Unides ha demanat a diferents parlaments, entre ells aquest. Per
tant, em centraré en valoracions en aquest fet, en el context de
la seva acció humanitària, que és l’objecte i el fi d’aquesta
agència creada per l’Assemblea de Nacions Unides i en el
context de la lamentable pandèmia on la població més
vulnerables, que és la població refugiada allà on sigui, sigui a
Orient o sigui a l’Àfrica, evidentment fa que nosaltres, com
hem fet des de qualsevol tipus de posicionament de les
resolucions de Nacions Unides, del mandat que dóna a les
seves agències, nosaltres li hem donat suport. 

El context que tenim és un context greu. Es va dur aquí a
debat, a aquesta mateixa comissió, l’exposició del Pla director
de la cooperació de les Illes Balears i els plans anuals de
cooperació i als membres d’aquesta comissió els vull donar a
títol simplement participatiu i informatiu que el Govern de les
Illes Balears des de sempre, amb diferents governs, ha signat
convenis amb la cooperació directa que li permet l’Estatut
d’Autonomia, amb les agències de Nacions Unides, i entre elles
UNRWA, perquè un dels eixos fonamentals i principals de
l’acció de la cooperació i l’ajuda humanitària és la població
refugiada, la població refugiada palestina, la població refugiada
als campaments..., a Algèria als campaments de refugiats i
qualsevol crisi humanitària greu que es doni, com és el cas ara
mateix a un context de vacunació.

Per tant, amb aquests fets i amb el posicionament estricte
dels punts que s’estableixen aquí sense entrar a valorar el
conflicte que hi ha entre dos estats, recordem que l’Estat palestí
ha estat reconegut pel nostre parlament, per les nostres
institucions europees, la resolució del Parlament Europeu sobre
el reconeixement de l’Estat palestí aprovada el dia 18 de
desembre de 2014, que vostès coneixen, evidentment fa, com
no pot ser d’una altra manera, que Nacions Unides amb més
motius tengui la seva acció humanitària adreçada a llocs de
conflicte. Insistesc, sense entrar a qüestionar altres temes.

Correspon a l’Assemblea i correspon al Comitè de
Seguretat de Nacions Unides evidentment el control de les
seves agències, d’aquest desviament que es pugui fer del seu
objectiu i evidentment no ens correspon ni molt manco,
almanco al nostre grup parlamentari.

Per tant, donarem suport als punts tal com estan plantejats
aquí. Aquesta Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans
és competent per fer-ho, la iniciativa és d’agrair que la dugui
sempre externa i vengui definida sobretot amb el rigor que fan
les agències de les Nacions Unides, especialment el comitè

espanyol aquí d’UNRWA, i no entrarem -com he dit-, en altres
debats. 

A les Corts d’Aragó el nostre grup parlamentari va donar
suport a aquesta mateixa iniciativa i, com no pot ser d’una altra
manera i en coherència amb el posicionament d’acció
institucional del nostre partit, amb aquesta concreta iniciativa
i amb la resta d’iniciatives que pertoquen en ajuda humanitària
i cooperació al desenvolupament, donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los miembros de
esta comisión. Como hemos venido manifestando a lo largo de
los últimos meses que llevamos de legislatura, nosotros somos
muy conscientes de cuáles son las competencias que tiene la
comunidad autónoma en materia internacional y de cuáles son
las competencias que tiene el Estado, la nacional española
representada en las Cortes Generales en materia de política
internacional.

Yo soy una diputada autonómica, no soy una diputada del
Congreso de los Diputados, a mí me han elegido los ciudadanos
de las Baleares para legislar sobre materias que están atribuidas
a la comunidad autónoma y para controlar al Gobierno y a las
instituciones públicas de esta comunidad autónoma. Por tanto,
no me voy a pronunciar sobre esta iniciativa y me abstendré en
el voto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades, molt
bona tarda a tots. Ens trobam una altra vegada més davant una
qüestió que per a nosaltres bàsicament parla de drets humans,
parla de patiment, parla de patiment a més en el temps per més
de 70 anys de persones, de famílies, d’adults que han restringit
o han vist restringits els seus drets, també la seva salut i més ara
en temps de pandèmia. 

Nosaltres no ens allargarem molt, no entrarem a valorar
qüestions polítiques, tot i que estan darrere de totes aquestes
coses i sempre a favor dels drets humans i de la millora de la
qualitat de vida de les persones. 

Vull recordar que la situació de refugiats que avui ens
ocupa, concretament els palestins, data de 1948, és una de les
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més antigues del planeta, d’ella deriva gran part d’inestabilitat
-com ja s’ha dit aquí- de l’Orient Pròxim. Precisament és la
qüestió de Palestina, la situació dels 5,7 milions de refugiats i
refugiades, una de les assignatures pendents de Nacions
Unides. 

Nosaltres hi votarem a favor, però a aquesta comissió saben
tan bé com jo, tots els que la conformen, que els mals ja són
estructurals, que ens trobam en una situació enquistada, que és
antiga, que és dolorosa, com tantes altres que s’han duit a
aquest Parlament de les Illes Balears. Ara bé, hi ha una cosa
que sí els governs autonòmics poden fer que és la cooperació
i és la solidaritat i a nosaltres, a El Pi, sempre ens trobaran a
l’hora d’ajudar aquells que més ho necessiten.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bones tardes a tothom. Nosaltres
votarem a favor d’aquesta iniciativa. Lògicament, crec que és
el deure de tota persona que se senti interpel·lada per raons
humanitàries i per solidaritat entre humans, entre les persones
que pateixen, donarem suport a la iniciativa. La causa palestina
ha escrit ja massa pàgines de tragèdia i de misèria i d’injustícies
i em sorprèn que hi hagi gent que pugui dir que com que no
passa aquí, com que no està dins l’àmbit de la nostra legislació
autonòmica bé, doncs no ens hi implicam. 

Crec que qualsevol causa que tengui a veure amb la
humanitat, que tengui a veure amb la solidaritat, que tengui a
veure amb les solucions possibles per finalitzar, per donar fi al
patiment d’altres persones, no pot ser una qüestió que deixi
d’interessar-nos, no pot ser una qüestió aliena a nosaltres. En
aquest sentit no hi ha fronteres, no hi ha d’haver fronteres.

Per tant, nosaltres també donarem suport a aquesta
iniciativa i encoratjam evidentment el Govern de les Illes
Balears que dins l’àmbit de la seva actuació en la cooperació
internacional i en la cooperació humanitària faci tot allò que
estigui a les seves mans per ajudar al poble palestí especialment
castigat i durament castigat sempre, però ara en aquesta situació
de pandèmia d’una manera molt més acusada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Tenen la paraula ara per
contradiccions 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. Com a diputada a Balears
estic molt orgullosa de poder portar aquí, a aquesta Comissió

de Drets Humans, una iniciativa que ens porta el col·lectiu
UNRWA Balears que precisament ha nascut l’any 2008. Si a
aquesta comissió no podem debatre propostes i debats que en
aquest cas ens porta el col·lectiu de Balears, la veritat és que no
sé què fan aquí certs diputats.

No obstant això, vull agrair tot el suport de les formacions
polítiques que donen suport a aquesta iniciativa parlamentària.
Aquesta iniciativa només parla de la solidaritat i de poder
solidaritzar-nos en aquest cas amb tot el patiment i la situació
en què es troben els refugiats de Palestina i també reconèixer la
labor que fa UNRWA, i també demostrar i promoure el suport
institucional i la necessitat financera que en aquest cas es
necessita per a tots els refugiats que, com bé ha dit la diputada
d’El Pi, és la població més longeva a nivell de refugiats, la
població refugiada més longeva.

En el cas del Partit Popular, Sra. Durán, li deman a veure
per favor si pot reflexionar l’abstenció al punt 2 i al punt 3.
Aquesta mateixa iniciativa que, com ja he dit abans, és una
iniciativa promoguda per UNRWA es va presentar a la mateixa
cambra al Parlament autonòmic aragonès i es va debatre el 6...,
el 8 i el 9 d’abril. En aquest cas el Partit Popular va donar
suport als tres mateixos punts, aquests punts són pràcticament
iguals que els que presentem nosaltres.

Si vol ara fem un recés i li ho mostro, li agrairia a veure si
pot, per favor, replantejar el vot i votar igual... que varen votar
vostès, el Partit Popular, que varen votar les tres punts a favor,
més que res perquè així sortirà amb el màxim consens possible
una iniciativa que surt d’una entitat social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Al debat he escoltat en alguna ocasió
que no hauríem d’entrar en les valoracions polítiques i en
aquest cas entenc que es refereix a la qüestió que ocupa el
conflicte israelià palestí. 

Hem de recordar que aquest conflicte no és fruit d’una
casualitat, és fruit justament d’una ocupació que pateix el poble
palestí per part de l’estat d’Israel. Fruit d’aquesta ocupació es
generen accions i omissions per part de l’estat israelià pel que
fa a la cura de la població palestina que acaba sent considerada
com a ciutadania de segona i de tercera tant dins el territori
israelià com dins els territoris ocupats com dins els territoris
d’altres estats veïns als quals els palestins estan refugiats.

Pensam, per tant, que girar l’esquena a aquest tipus de
problemàtiques no hauria de servir per argumentar a vegades
determinades abstencions o per argumentar una manca d’interès
per la qüestió que avui plantejam. 
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Girar l’esquena a més a la proposta que duim avui de
garantir el suport a UNRWA que és una agència -com ja s’ha
explicat aquí- amb prou bagatge i solvència per desenvolupar
la seva tasca humanitària als territoris abans exposats, creim
que és ignorar el drama social que es viu més enfora de les
nostres fronteres, per no parlar de la ignorància novament
constant del que disposa el nostre Estatut d’Autonomia i que
contempla específicament competències de les Illes Balears en
termes de cooperació.

Abstenir-se pot ser a vegades justificable per determinats
motius, però en aquest cas abstenir-se mitjançant l’ús de
fal·làcies per justificar girar d’esquena a aquesta problemàtica
és al fons justificar una insolidaritat. Nosaltres consideram que
això no hauria de produir-se en el nostre context. Per tant,
reiteram la nostra petició del suport unànime d’aquest comissió
a la proposta plantejada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. 

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 2072/21. Punt per punt o...?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

President, si pot ser separat per punts, gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Els grups proposants accepten la votació separada?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sr. President, votació separada, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor del punt 1?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor dels punts 2 i 3?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4076/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per lluitar contra la violència intrafamiliar. 

A continuació passam a debatre la RGE núm. 4076/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per lluitar contra la violència intrafamiliar. Per a la seva
defensa intervé per part del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Durán per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Hem presentat aquesta proposició no de
llei a causa d'una realitat que passa aquí, a les nostres Illes
Balears. L’any 2020 va augmentar més d’un 50%, segons les
dades del Tribunal Superior de Justícia, el que anomenam
violència intrafamiliar. Aquest augment d’un 50% en un any és
preocupant i jo diria que si parlam de famílies és dramàtic, es
trenquen mobles, insulten els pares, desobeeixen, acaben
pegant i a vegades en els casos més greus acaben enviant als
hospitals els seus pares.

Crec que cap de nosaltres no ens podríem imaginar res més
dramàtic que tenir violència o rebre violència, sofrir violència
d’un parent directe, en aquest cas parlam d’un fill a un pare o
d’un net als seus padrins, i això passa dins les llars moltes
vegades després de la desesperança perquè no saben què han de
fer, una vegada que s’ha acudit a les institucions perquè també
hem de dir que quan passen aquests tipus de fets per un
moment no t’ho creus, creus que no tens un problema, després
a vegades intentes recórrer tot un camí d’anar a una institució
i a una altra institució, no saps on cridar, no saps on anar, no hi
ha un telèfon que coneguis, no hi ha una institució que coneguis
que et pugui donar una mà; al final moltes vegades es recorre
a les institucions quan ja es massa tard i acaben amb la tutela
d’aquests nins per part de les institucions i acaben amb nins
tutelats per institucions, en aquest cas per part dels consells
insulars, nins tutelats que si se’ls hagués posat una prevenció
prèvia, una detecció precoç, un tractament precoç per a nins i
per a famílies perquè hi ha una problemàtica dels nins, els nins
sofreixen quan passen aquests tipus de coses, però els pares
també.

Per tant, nosaltres demanam en aquesta proposta, és una
proposta bastant àmplia, té vuit punts, demanam prevenció,
demanam detecció precoç, demanam un telèfon de cridada,
demanam un pla, demanam moltes coses que tenen a veure que
les institucions creguin amb serietat que aquí tenim un
problema, aquí i a Espanya, perquè aquí a les Illes Balears
nosaltres duim aquesta proposta perquè ha augmentat un 50%,
però és veritat que aquest índex tal vegada... derivat també del
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tema de la pandèmia, del confinament, ha augmentat i molt a
tot Espanya. Per tant, no és que parlem d’una problemàtica
aïllada, no parlam d’una problemàtica aïllada, però sí que hem
de parlar del que a nosaltres ens pertoca i de la necessitat
d’aquí, a les nostres illes posar fil a l’agulla.

Jo a vegades ho he dit, moltes vegades, som contrària a
posar “continuarem fent”, “continuarem treballant”,
“s’estudiarà” perquè quan es duen aquí les propostes és perquè
ja tenim una problemàtica en què el que s’ha fet no ha servit i
tal vegada cal reforçar-ho. No vull dir que no existeixi, perquè
nosaltres aquí no entram en si existeix o no existeix. Entram en
la necessitat d’implantar una sèrie de qüestions que per a
nosaltres són importants: elaborar un estudi; promoure una
conferència interdisciplinar; promoure campanyes de
sensibilització que donin visibilitat a aquest tipus de violència;
implementar mesures i accions, no reforçar mesures o continuar
amb mesures, sinó implementar aquestes mesures; implementar
programes específics de recuperació de convivència familiar;
instar el Govern a elaborar un pla de prevenció filioparental, i
també, per suposat -com he dit abans-, posar en marxa un
telèfon que millor si és de 24 hores, que es doni a conèixer
perquè en qualsevol moment quan hi ha un crit, quan hi ha un
renou, quan hi ha una coça a una porta, quan hi ha una família
tancada perquè el fill és a fora pegant cops a la porta sàpiguen
on cridar i que no just sigui l’112 que tots coneixem.

Per tant, això que nosaltres crèiem necessari ho hem
plantejat aquí. S’han presentat una sèrie d’esmenes, a algunes
d’elles hi donarem suport perquè creim que fins i tot milloren
el redactat d’algun punt com per exemple en el cas del punt 7,
al punt 7 ja dic que sí li donarem suport, i alguns altres creim
que són temes de puntualització, però no tendríem tal vegada
el perquè acceptar-les, però bé, esperarem l’explicació per part
dels grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt s’han presentat les esmenes RGE núm. 4667/21,
4668/21, 4669/21, 4670/21 i 4671/21. Per a la seva defensa
intervé per part del Grup Parlamentari Socialista la Sra.
Gamundí per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades, en
primer lloc compartim la preocupació que planteja aquesta
proposició no de llei i les nostres esmenes estan fetes amb la
intenció de contextualitzar determinats punts de manera
constructiva i tenint present el marc d’actuació també del
Govern de les Illes Balears.

Dit això nosaltres volem deixar pal·lès, per una banda, que
estam davant una problemàtica preocupant per les dades
referides que s’ha vist agreujada amb la COVID-19 i que per
tant partim de la base que s’ha d’assumir aquest compromís
d’empatia i responsabilitat social i política.

Parlam d’un tipus de violència greu que condueix la víctima
a la pèrdua de salut mental i també qualitat de vida.

Per part del Govern de l’Estat he de dir que s’està treballant
de manera conjunta amb les comunitats autònomes finançant
mesures d’actuació, posant en marxa programes d’atenció i
prevenció per a adolescents vulnerables, programes específics
també de suport a la parentalitat positiva i també a través del
pla específic de formació per a professionals i famílies que
duen a terme també accions específiques en aquesta matèria. A
l’àmbit parlamentari hi ha el Projecte de llei de protecció de la
família, pel qual s’han establert aquests indicadors de riscs i
també es regula la societat penal dels menors.

Per tant, dir que en relació als punts 1 i 2, pel que fa l’estudi
de promoure la Conferència Interdisciplinària, hi donaríem
suport. 

Pel que fa al punt número 3, veiem bé que es facin
campanyes de sensibilització per donar visibilitat i conscienciar
la ciutadania.

Respecte del punt 4 i del punt 5, compartim que s’han
d’establir eines de detecció precoç i el que plantejam és fer-ho,
d’acord amb el Servei de prevenció i tractament psicològic de
la violència filioparental, que és un recurs que és especialitzat,
que actualment ja fa feina per reduir o eliminar les conductes
de violència parental, per normalitzar aquesta relació entre la
persona agressora i la resta de membres de la família, entre
altres objectius.

Per altra banda, entenem que aquestes mesures i accions
s’han de potenciar dins el programa que tenim de prevenció de
tractament de la violència intrafamiliar ascendent. Crec que és
un programa que hem de valorar positivament perquè dóna una
resposta que és ràpida i integral a totes les Illes, en aquest 2020
s’han atès 119 famílies, en total 246 persones. Són mesures i
programes que sempre han estat impulsats quan hi ha hagut
pactes de progrés.

En relació amb el punt 6, demanam que es revisin aquests
programes, precisament perquè aquests puguin ser consolidats
i millorats a través de més mitjans o millorar protocols, si
escau. Precisament perquè entenem que s’ha de donar a
conèixer tot allò que fem, en això coincidim amb el que
plantejava la Sra. Durán.

Pel que fa al punt 7, nosaltres pensam que aquest pla ha de
ser de caràcter transversal perquè no únicament estàs a l’àmbit
educatiu, sinó que també hi ha temes de salut, hi ha temes de
serveis socials, hi ha temes que també implicarien forces i
cossos de seguretat de l’Estat, no?, i és evident, que, com no
pot ser d’una altra manera, també ha de comptar amb tota la
implicació de la comunitat educativa.

I pel que fa al punt 8, entenem que aquests recurs existeix,
existeixen eines, en aquest cas hi ha el telèfon d’atenció que és
de dilluns a divendres de les nou a les tres per part del Servei
de Família. Pensam que, en tot cas, i per això hem posat
aquesta esmena, s’hauria de fer una major difusió i s’hauria de
divulgar millor aquests eines amb les quals ja comptam.
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Per la qual cosa, demanam que es considerin les nostres
esmenes i, si no era el cas, doncs demanaríem la votació
separada, amb la finalitat d’arribar a un ampli consens en un
tema molt sensible i que ens interpel·la a tots de manera
necessària i urgent.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. 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. En aquesta proposició no de
llei som davant d’un problema greu que tenim com a societat,
un dels meus greus, per mor de la pandèmia i del confinament
hem vist, la societat ha vist com s’ha vist agreujada amb coses
i actituds, com pot ser una violència cap als infants, els abusos
també cap als infants i la violència també filioparental en què
han crescut les xifres en aquest cas.

Podríem parlar també que hi ha més violència filiomarental
i sobretot passa a les famílies monoparentals, tenim un
problema greu com a societat, perquè fins i tot els afectats, les
persones afectades ho amaguen, no ho diuen i hi ha un
problema aquí a l’hora de comunicar. Per tant, nosaltres com a
institució hem de posar totes les eines a l’abast perquè
precisament aquesta problemàtica refloti.

Estam molt d’acord amb el que s’ha dit aquí, fan falta
moltes campanyes de sensibilització i conscienciació també cap
a la societat perquè denunciï i assenyali i també fan falta més
mitjans, en aquest cas per donar suport a les persones afectades.

Tot i això, el relat, en aquest cas, que fa el Partit Popular,
que ens dóna aquí com a unes eines per fer-ho, tot això ja es fa.
Sí que és ver que tal vegada no es coneix suficient, perquè si no
ho coneixem nosaltres, doncs llavors no es coneix. I cal revisar
tots els protocols i totes les actuacions però cal revisar-los des
de tots els àmbits i més és en la pandèmia i hi ha moltes coses,
com he dit abans, com els abusos, les violències cap als infants,
en aquest cas també els filioparental, fins i tot de la gent gran,
perquè hi ha molta violència també de cara a la gent gran, o
sigui, s’han de revisar tots els protocols, tots els actes i
s’haurien de fer.

Per tant, hem presentat aquestes esmenes en positiu, per
intentar en aquest cas vehicular, on ja sí que s’està actuant
doncs que ho revisin i ho moderin i que es faci més visual,
també de cara a la societat, si no es coneixen les eines que hi ha
actualment, doncs fer difusió i, si no és així, doncs mirar i
estudiar doncs de quina manera poder fer.

Així que espero que siguin acceptades, no entraré a detallar
perquè la Sra. Gamundí ho ha explicat molt bé, per tant, només
que demanem per favor que siguin acceptades per poder votar
tota la proposició a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, jo crec que primer d’alguna
manera felicit la proponent d’aquesta proposició no de llei pel
fet que l’hagi portada aquí, crec que és important que en parlem
i li donem visibilitat política a aquesta problema, perquè si no
n’hi donam nosaltres mateixos probablement tampoc no podem
pretendre que en tengui en el carrer i, per tant, aquesta feina de
conscienciació ha de començar per nosaltres. I per aquest motiu
crec que és merescut que la feliciti.

Nosaltres estam d’acord, en general, amb totes aquelles
qüestions que es plantegen en aquesta iniciativa, també és cert,
però, que d’alguna manera en llegir la iniciativa, i no crec que
sigui la voluntat del Partit Popular en aquest cas, però, llegint
la iniciativa d’alguna manera es podria percebre que no es fa
res a Balears en aquest sentit, i jo crec que no és així i potser,
després d’escoltar també la portaveu que ha defensat aquesta
iniciativa, el que pot ser és que no hagin indagat tal vegada
suficientment en la feina que fa el Govern per abordar aquest
problema.

No obstant, o aquesta és la sensació que he tengut després
d’escoltar-la; no obstant, i tot i que és cert que hi ha feina feta.
També creo que queda constatat i especialment després d’haver
escoltat aquestes intervencions que m’han precedit, on
s’explica com aquest problema de violència filioparental creix,
també és cert que probablement s’han de reforçar els serveis
que existeixen actualment. I el Programa de prevenció i
tractament de la violència intrafamiliar ascendent s’ha de
revisar, segurament amb l’esperit d’ampliar l’abast d’aquest
programa i d’ampliar la capacitat de resposta cap a aquelles
situacions que presenten una major vulnerabilitat.

Per això crec que és bo que en parlem i crec que les
iniciatives que es plantegen, en general, i en el seu conjunt, i
sense entrar una a una estan ben plantejades. Ara bé, crec que
també igualment és bo matisar alguns aspectes que crec que
s’ajusten més a la realitat a partir de les esmenes que hem
presentat. I que, per tant, podrien permetre que votem a favor
entre tots segurament una iniciativa d’alguna manera un poc
més realista o un poc més detallada respecte de la situació
actual.

Però bé, ja li dic, no vull tampoc fer una gran qüestió ni un
gran debat d’aquest tema perquè el problema és greu i per a
aquelles famílies que ho pateixen és molt dolorós i ocasiona o
causa una impotència tremenda, tremenda i un estrès immens.
Per tant, crec que mans a la feina i sobretot si d’aquí
aconseguim aprovar aquesta iniciativa i surt el missatge cap a
la conselleria que aquest programa, així com d’altres
actuacions, doncs s’ha de sotmetre a examen amb celeritat i
amb la cura necessàries perquè es pugui donar una millor
resposta.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part, en torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, president. Penjaré un poc de la intervenció que ha
fet la Sra. Tur, perquè em sembla un poc en la línia del que es
proposa, hi ha serveis que evidentment funcionen, però en el
context en què funcionaven, i el context del qual vostès fan la
proposta no és el mateix, estam en pandèmia i una
postpandèmia que ve que no la tenim definida, ni l’itinerari ni
molt manco els recursos, perquè no s’han pogut adaptar a les
necessitats que es produeixen.

Per tant crec que, independentment, nosaltres li donarem
suport tal i com està aquí redactat, si vostès no accepten les
esmenes, i n’hi donarem si les accepten, n’hi donarem si
transaccionen algunes esmenes que li plantegen, perquè el que
deia la Sra. Tur abans, evidentment el que es constata són les
necessitats, el que es constata és el que va dir l’altre dia en
compareixença el director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència, recordem les intervencions, que són prou
importants i, malgrat hi hagi serveis que funcionen, la
transversalitat i la coordinació no és eficaç a moltes
institucions, i menys en aquest context on tenim
sobredimensionats molts recursos i molts serveis.

Per tant, i també l’altaveu, i no menysprear -perdó, no
menysprear-, no oblidar, ni molt manco, l’activitat que fa el
voluntariat i que fan les entitats que estan sobre aquest tema
especialitzades, com és per exemple l’Institut Balear de la
Família o com és, per exemple, l’Associació de Pares i Família
Separats, en tots els nivells d’àmbit familiar, de tot el model de
família, es produeix un augment de l’agressivitat, un augment
de les conductes violentes de tots els seus àmbits, des del
verbal, per aquesta situació que ha patit un perfil molt concret
de la societat, que són els adolescents, fins i tot els infants, és
a dir, nins i nines, i els adolescents, en general els joves.

Per tant, es constata en els punts que és una proposició no
de llei que insta moltes actuacions, aquelles que preocupen el
nostre grup parlamentari, concretament la necessitat de
coordinació de transversalitat i de dotar més recursos,
augmentar-los tant econòmics com humans, però sobretot la
coordinació, és una resposta que ens demana la societat.

L’altre dia vàrem tenir una reunió també en el nostre grup
parlamentari i ens consta que d’altres fins i tot amb entitats que
ja treballen conductes de risc, conductes suïcides per dir-ho
d’alguna manera, que afecta els que no tenen recursos
suficients ni saben trobar on ajudar-les, per desconeixement
dels recursos, la qual cosa ja és una mancança per part de les
administracions públiques i entre altres coses es troba en una
situació desesperada també per aquesta fatiga pandèmica, per
aquests problemes també que afecten l’angoixa i les
depressions.

Ho dic amb tot per complementar les intervencions d’alguns
diputats i diputades en aquest sentit i reiterar el motiu, i jo crec

que prou argumentades perquè el nostre grup parlamentari
donarà suport. Hem de ser en aquesta comissió altaveu
d’aquesta demanda que ens fa la societat en un tema tan
important com la convivència, tan necessària ara mateix dins la
llar familiar, independentment del model de família i
independentment que sigui entre germans o d’infants cap als
seus tutors, cap als seus pares i mares.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Desde nuestro grupo siempre se ha
insistido en la importancia de no ocultar gran parte del
problema de la violencia intrafamiliar porque estamos
centrados, parece ser, por parte de las instituciones y por parte
de quienes han gobernado hasta ahora, mucho más en un solo
tipo de esta violencia intrafamiliar, en unos solos supuestos,
que es cuando un hombre heterosexual ejerce violencia contra
su pareja, también heterosexual, mujer. En el resto de casos
echamos en falta un mayor control, una mayor implicación por
parte de los poderes públicos, hasta el punto de que cuando
observamos que hay casos de violencia conocidos que, por
algún casual, están en los medios de comunicación, en
violencia intrafamiliar, que no responden al patrón de hombre
heterosexual contra mujer heterosexual, pues eso es silenciado
o simplemente no es atendido o es ignorado por parte de las
instituciones públicas, que ahí nadie convoca ningún minuto de
silencio, nadie hace ninguna declaración y se ignora
completamente el problema.

Y este problema existe, porque, como nosotros siempre
decimos, no es un problema ni de machismo, ni de querer
cargar contra solamente una parte concreta de la población, la
violencia intrafamiliar puede darse de un hombre hacia un
hombre, de una mujer hacia un hombre, de los hijos hacia sus
padres, de los padres hacía sus hijos o hacia los abuelos o hacia
cualquier persona que conviva en la unidad familiar.

Por eso, nosotros, precisamente, en el Congreso de los
Diputados presentamos una proposición no de ley, relativa al
pacto de Estado contra la violencia de género por la instábamos
a su modificación y la elaboración de una nueva ley de
violencia intrafamiliar, para proteger de forma inequívoca la
integridad de la familia y de todos sus miembros. Hijos ,
abuelos, parejas, sean heterosexuales u homosexuales y
hermanos, poniendo coto a las agresiones que puedan
producirse. Porque nosotros creemos que no es tolerable que
por consignas ideológicas el esfuerzo y los recursos de todos
los ciudadanos se centre únicamente en proteger a una parte de
las personas agredidas y en perseguir solamente una parte de
los agresores.

Por tanto, yo creo que esto es un problema que ha acusado
el femenino más radical, que es quien ha promovido estas leyes
de género que dejan fuera a una parte importante del problema,
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y nosotros, como creo que ya ha quedado clara nuestra postura,
vamos a votar a favor de esta iniciativa, que agradecemos que
se haya traído aquí.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres pensam que la pandèmia no és la causa de tot, pot ser
que s’hagi agreujat, però el tema de la violència intrafamiliar és
tan antic com raça humana, fins i tot a la prehistòria, se n’han
fet fins i tot vinyetes i TBO de com tractaven els troglodites les
seves dones.

Sí, hem de parlar de violència de gènere i hem de parlar
també d’aquesta violència intrafamiliar i d’aquesta violència
filioparental, que, a més a més, té moltes causes, segons els
sociòlegs, segons els psicòlegs i segons els especialistes. Què
passa aquí? Que als joves avui o a molts dels joves els ho hem
posat tot tan bé i tan fàcil, fins fa poc, per cert, que el llindar de
la frustració el tenen molt baix, que la cultura de l’esforç no
l’acaben d’entendre, que els ho hem volgut donar tot tan i tan
bé que arriba un moment que hem canviat les tornes.

Els pares no denuncien no només perquè no puguin, no
denuncien perquè, a més a més, el mal comportament dels fills
és el fracàs seu com a pares i perquè estan empegueïts i perquè
se senten culpables i perquè hi ha situacions en què com un
pare pot denunciar un fill, això encara ara no ho entenem ni ho
assimilam, quan tal vegada ens hem de començar a plantejar
que això no és així.

Estam totalment d’acord que és una problemàtica que també
a El Pi ens preocupa, ens preocupa molt, és cert que la
pandèmia aquest tipus de violència, com la resta, s’ha
incrementat; hi ha una dada que apareix en aquesta proposició
no de llei que apunta a un instrument que ens sembla
importantíssim per fer front a aquesta i a d’altres
problemàtiques; que es fermi en curt, o es vigili en curt o es
mirin en curt totes les actuacions que puguin tenir; que
comencem a veure que el tema de la violència intrafamilliar no
és un tema privat, no la maté porque era mía, ni al meu fill jo
l’educaré a galtades, perquè això no va així.

Crec que és l’hora de comprendre i d’assimilar tots i totes
nosaltres que el tema de la violència, sigui quin sigui dins una
família, no és un tema privat, és un tema de tots. Fins que no
entenguem això és molt difícil que això es pugui solucionar.

Ens agrada per tant el que hem llegit en aquesta proposició
no de llei quan diu que un de cada dos pares enquestats
assenyalaven que, en cas d’un nou confinament, sol·licitarien
ajuda psicològica més del 80% dels enquestats. La pregunta
que jo faig aquí és: ajuda psicològica on, a la privada? No hi ha
mitjans públics per demanar ajuda psicològica, acaben anant al
metge de capçalera el qual amb la millor de les voluntats els

acaba receptant qualque antidepressiu, però el problema d’arrel
no se soluciona així.

Nosaltres pensam que l’assistència psicològica no és un
caprici, com saben, si no ho saben ho sabran quan entri a
l’ordre del dia, dia 12 d’abril vàrem enregistrar una proposició
no de llei en la qual instàvem el Govern a augmentar el
pressupost destinat a salut mental, per implementar de forma
efectiva el Pla estratègic de salut mental. Què, per cert, és
meravellós, però si no es desenvolupa i no s’aplica no serveix
de res, és paper banyat.

També a impulsar un pla oficial de suport psicològic, dirigit
al personal sanitari, ara aquest no és el tema del dia, però
pensam que també serà necessari.

I incrementar les plantilles d’especialistes als centres
d’atenció primària. Ens comentava el president del Col·legi de
Psicòlegs que n’hi ha 53 i que, com a mínim, aquesta xifra de
psicòlegs als centres d’Atenció Primària, s’han de multiplicar
per quatre, per poder arribar a la mitjana europea.

Els casos d’afectació psicològica varen augmentar entre un
30 i un 40% a Balears i nosaltres creiem que hem d’anar per
aquí, amb una conscienciació col·lectiva, amb un tema públic
i no privat i amb ajudar aquells pateixen i fer més i més
pedagogia, més prevenció i no fer silenci per resposta quan
coneixem qualque cas en el veïnat o en el del portal de davant
o a la nostra feina, tot això també és responsabilitat de tots.

Així és que nosaltres donarem suport a aquesta proposició
no de llei. Només diria que hi ha qualque esmena que s’ha
presentat, vostè ja dirà quina accepta i quina no, i la que ens
sembla una mica bona, però irrealitzable, és la número 8, és a
dir, l’OBIA no dóna per fer els informes que fa, són el Sr.
Carballo i dos més, i jo crec que si a sobre els posam un telèfon
per poder donar informació a totes les famílies, crec que, de
moment, tal i com està establerta aquesta Oficina Balear de la
Infància i de l’Adolescència és impossible que ho puguin fer,
per tant, ens va bé, però crec que amb l’esmena que s’ha
presentat és millor.

Així que res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de deu minuts, si així ho proposa el
grup proposant. No?

Torn ara, per tant, d’intervenció per part del grup
proposant, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Primer de tot, com no pot ser
d’altra manera, vull agrair a tots els grups parlamentaris primer
el suport a aquesta proposició no de llei, fins i tot vull agrair les
esmenes que s’han presentades, perquè crec i, a més, no tenc
cap dubte, Sra. Gamundí, que s’han presentat amb caràcter
positiu. I vull agrair també segons quines apreciacions que
s’han fet per part dels diputats que m’han precedit.
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A més, vull dir que nosaltres, abans de presentar aquesta
proposta ens hem assegut amb diferents persones, amb diferents
famílies, ens han explicat els seus problemes, sí que hem
indagat en la feina que es fa des del Govern, però el que ens
deien és que era insuficient, ens deien que no arribava el
coneixement, ens passa moltes vegades, no només ens passa
amb la violència intrafamiliar, ens passa moltes vegades que,
encara que hi hagi eines, les eines no s’han donat a conèixer, no
hi ha visibilitat, no hi ha una campanya que les promocioni, per
tant, no es coneixen i no s’empren.

És una problemàtica molt greu per a les famílies haver de
denunciar, ja ho deixa abans, a qui més estimes, ho deia abans
la Sra. Lina Pons, és terrible haver de denunciar, haver de
cridar la policia perquè tens un fill teu que pega a una porta, no
vols arribar aquí, per això nosaltres dèiem, perquè ens havien
dit que seria important, arribar a un telèfon permanent, que
tenguessis una ajuda psicològica, com tens en altres casos, en
el cas de la violència de gènere i que tenguessis qualcú amb qui
parlar perquè et donàs unes eines per poder aturar aquest tipus
d’agressions o de violència i no haver de recórrer a les
denúncies, fins aquí arriben els pares, fins aquí arriba dins la
família aquesta problemàtica que tens de voler cercar una
solució, però no saber com, i si el com passa per una denúncia
a la policia ho troben com a un problema.

Nosaltres no tenim cap problema en separar la violència
intrafamiliar, la violència filioparental amb la violència de
gènere, mai no hem tengut cap problema amb la violència de
gènere, nosaltres reconeixem la violència de gènere; el Partit
Popular va promoure el Pla Nacional en contra de la Violència
de Gènere, el qual, a més, es va aprovar i gràcies a aquest pacte
que es va aprovar amb una àmplia majoria, no per unanimitat,
Podem, per exemple, es va abstenir, el PSOE li va donar
suport, però gràcies a aquest pacte nacional que hi va haver en
contra de la violència de gènere, en aquesta comunitat
autònoma arriben cada any, enguany encara no han arribat,
però esperam que arribin, 4 milions d’euros els quals donen per
fer moltes teràpies, cursos i moltíssima feina en aquest sentit.

Ara, què és una realitat que existeix la violència dins les
llars? Sí. Què també existeix cap als nostres pares, cap als
padrins, cap a la gent més gran? Sí que és vera, i és un
problema greu. Nosaltres no ens declaram feministes radicals,
ni molt manco, jo sempre he estat feminista, però radical crec
que no, no crec en les radicalitats, sortim de la radicalitat,
nosaltres som un partit de centre i crec que ara a Madrid s’ha
vist, un partit de centre i, a més, d’ampli espectre. Per tant, hem
presentat aquesta proposició no de llei amb una bona intenció,
cregui’m que s’ha fet amb una bona intenció, de la mateixa
manera recollim les esmenes.

De les esmenes que s’han presentat, l’esmena al punt quart,
el que es vol és acotar les eines de detecció precoç d’aquests
casos doncs volen que siguin d’acord amb el Servei de
Prevenció i Tractament de Psicologia, no ens hi oposarem,
aquesta esmena l’acceptarem, que és l’esmena 4667/21;
nosaltres ho dirigim al Govern, si es vol acotar a qui es
dirigeixen aquestes eines no tenim cap problema, per tant
l’acceptaríem.

A l’esmena 4668 es fa el mateix, es vol acotar, es volen
implementar mesures i accions dins el programa de prevenció
i tractament de la violència intrafamiliar. No tenim cap
problema, també l’acceptarem.

A l’esmena que va al punt 6, aquí és allà on sempre
nosaltres tenim el problema, amb “revisar”, nosaltres posam
“implementar i revisar”, jo si “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a revisar i reforçar els
programes específics de recuperació de la convivència familiar
amb mesures d’atenció psicològica”, no tenc cap problema,
seria “revisar i reforçar”, és l’esmena 4669, si s’acceptàs la
transacció de “revisar i reforçar”, no hi tendríem cap problema.

L’esmena que anava al punt 7, ja li hem dit que hi estàvem
a favor, que és l’esmena 4670, que és d’una manera transversal,
per tant, nosaltres estam a favor de la 4670.

I de l’esmena 4671, pot ser que sigui massa agosarat
demanar un servei d’atenció telefònica permanent, i, a més,
nosaltres és vera que hem dit que ho podia fer l’OBIA. Tal
vegada no és l’OBIA qui l’ha de fer, tal vegada hem de llevar
l’OBIA, però sí que creiem que hi ha d’haver un servei
permanent, no en tenim prou amb divulgar les eines d’atenció
que hi ha actualment, no en tenim prou amb divulgar les eines,
és que era molt concret, el punt 8 era concret, era un telèfon. I
ja els ho dic, de veres que ens surt de les mateixes famílies,
volen saber a qui han de cridar.

L’IB Dona té un telèfon que tothom sap que les dones que
tenen un problema saben a qui han de cridar, tenen un servei
psicològic, tenen unes eines per poder-les traslladar, que no
passen just per una denúncia, sinó que hi ha molt més darrera.
Per tant, nosaltres parlàvem d’això, d’un telèfon d’atenció
permanent. És vera que hem posat aquí, entre cometes, des de
l’OBIA, i tal vegada s’hauria de llevar, però creiem que és
important que aquest telèfon, 24 hores o de manera permanent,
diria jo, existeixi. “A divulgar les eines” ens sembla bé, però
ens sembla que seria un altre punt, no aquest, ens sembla bé
divulgar les eines, però que no hi hagi un telèfon..., permanent
no, a no ser que existeixi, i la veritat és que les persones amb
les quals ens vàrem reunir ni el coneixien el telèfon permanent.

Per tant, si agrairia al president que ens deixi un minut per
parlar d’aquest punt 8, perquè la resta de punts crec que estan
clars.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fem una aturada, per tant.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Si la Sra. Durán ens pot dir
públicament com ha quedat la cosa. Sra. Durán, si, per favor,
de cara al Diari de Sessions, sobretot, ens pot indicar com ha
quedat la cosa i què és el que...
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, perdoni. Acceptam l’esmena 4667,
acceptam l’esmena 4668, acceptam i l’esmena 4669 queda de
la manera següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a revisar i a reforçar els programes
específics de recuperació de la convivència familiar amb
mesures d’atenció social i psicològica”, seria “a revisar i a
reforçar”.

L’esmena 4670 queda talment com estava i l’esmena 4671
és: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a divulgar les eines d’atenció que hi ha actualment
i a estudiar la posada en funcionament d’un telèfon d’atenció
permanent, per a assessorament i informació de pares, tutors i
familiars que pateixen violència per part dels seus fills o
menors i joves amb els quals conviuen”.

És a dir, del nostre punt i de l’esmena es fa un mix, s'agafa
la primera part de l’esmena, que és “a divulgar les eines
d’atenció que hi ha actualment” i posaria “i a estudiar la posada
en funcionament d’un telèfon d’atenció permanent”, aquesta
seria la modificació.

Moltes gràcies. Ah!, perdó, i una cosa, important, que en el
punt 8 desapareix des de “l’OBIA”, hi havia, entre comes, “des
de l’OBIA” i desapareix, això sí, que és un punt que no havíem
dit.

(Remor de veus)

És a dir, perquè s’entengui, a l’actualitat hi ha un telèfon
que es desconeix o es coneix molt poc, he de dir, i que és de
dilluns a divendres, de nou a tres. Per tant, volem que es doni
a conèixer aquest telèfon i, a més, que s’estudiï posar en marxa
que aquest telèfon sigui de manera permanent, això és el que
volem.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I en lloc d’"estudiar posar en funcionament" seria "estudiar,
ampliar el funcionament d’aquest telèfon de manera
permanent".

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Tothom hi està d’acord, tots els grups
parlamentaris, no es ver? I, per tant, ho podem donar aprovat
per assentiment i per unanimitat, si us sembla bé.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

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


	I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió, atesa la renúncia de la Sra. Irantzu Fernández i Prieto.
	II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2072/21, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa al suport a l’Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina.
	II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4076/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per lluitar contra la violència intrafamiliar.

