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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda diputats i diputades. Correspon en primer
lloc demanar si es produeixen substitucions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí Sr. President, gràcies. Miquel Vidal substitueix Antoni
Fuster.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, Patrícia Font substitueix Sílvia Tur.

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Irantzu Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, vist que el primer punt de l’ordre del dia el
defensava El Pi Proposta per les Illes i encara no han arribat, si
us sembla bé farem una alteració de l’ordre del dia i
començarem pel segon punt. Va bé a tothom? 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2756/21,
presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reduir la
desigualtat i la pobresa en temps postCOVID a través dels
fons europeus.

Per tant, el segon punt de l’ordre del dia correspon a la
proposició no de llei RGE núm. 2756/21, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a reduir la desigualtat i la pobresa en temps
postCOVID a través dels fons europeus. I per a la seva defensa
té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades.
Avui presentam una proposició no de llei que es resumeix en
què les propostes que es presentin al fons europeus acullin
projectes per reduir la pobresa. L’impacte de la COVID-19 a
les Illes Balears ens podria retornar a índexs de desigualtats
similars als ja experimentats en crisis anteriors, com a resultat
de la pèrdua de feina de les persones vulnerables, com són les
dones, persones joves i persones migrants, segons diversos
informes, com seria el d’Oxfam Intermón i també el presentat
per l’Observatori Social de les Illes Balears.

Crec que tots els partits presents són conscients de la gran
oportunitat que suposen els fons europeus com a palanca de
reactivació i transformació de les nostres illes per combatre
també les conseqüències socials de la pandèmia. La resposta
donada a aquesta crisi ha estat diferent per part de totes les
institucions, s’ha donat una resposta totalment diferent, amb un
sistema de protecció de treballadors i treballadores, amb els
ERTO, i la prestació dels fixos discontinus amb l’Ingrés Mínim
Vital, que ja hem debatut àmpliament, i també reconeixent que
s’ha de millorar, amb la Renda Social Garantida. Igualment que

es necessiten polítiques adequades en l’àmbit del mercat de
treball i un increment de la despesa social, una fiscalitat més
justa i un ús adequat dels fons europeus, perquè la nostra
comunitat autònoma és la regió de l’Estat més perjudicada per
les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

Els fons europeus han de servir per donar resposta a la crisi,
però també com a millora o per a la millora d’aquest model
productiu. De fet, aquesta és una crida que fan moltes entitats,
entre les quals la xarxa de lluita contra la pobresa, EAPN a
nivell estatal, fa poc, dia 9 de maig, el Dia d’Europa, va fer una
crida a les institucions comunitàries i als estats membres perquè
els diversos fons es destinin amb aquesta finalitat. 

Demanam al Govern de les Illes Balears que, de manera
coordinada amb els consells insulars, ajuntaments i els agents
implicats, integrin dins les propostes que es presenten als fons
europeus projectes que tenguin per objecte reduir la pobresa i
les desigualtats, amb objectius específics i indicadors d’impacte
per aconseguir millorar les condicions de vida de les persones
que es troben en situació de vulnerabilitat per pal·liar aquesta
situació. Ho demanam perquè pensam que els fons europeus
són una oportunitat per generar més equitat, dels quals a
Balears de moment ja s’han assignat 300 milions d’euros dels
fons React-EU, per sobre de la mitjana espanyola i 153 milions
inicials del mecanisme de recuperació i resilència, que han de
servir per superar l’impacte que ha tengut la pandèmia i per
enfortir el nostre estat del benestar.

Per tant, com deia a l’inici d ela meva intervenció, davant
aquesta oportunitat important que suposen els fons europeus
com a palanca de reactivació i transformació de les nostres
illes, demanam el vostre suport perquè els projectes que es
presentin per obtenir aquests fons davant el Govern d’Espanya,
incloguin aquest vessant social, amb l’objectiu de combatre la
desigualtat i la pobresa postCOVID-19.

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. La pandèmia provoca
probresa sobrevinguda a moltes persone si famílies que durant
anys han vist com els seus drets han estat retallats. És
inacceptable la taxa de pobresa i desigualtat que existeix a
Espanya. Segons l’EUROSTAT, dels 28 països de la Unió
Europea, Espanya és el segon país amb major augment del
nombre de persones amb risc de pobresa des de l’any 2008. Un
13% de les persones ocupades viuen en risc de pobresa.

La Unió Europea ja havia advertit durant diversos anys que
l’Estat espanyol havia d’adoptar mesures per pal·liar la pobresa
severa. En aquesta comunitat autònoma en els darrers anys,
hem vist com la taxa de pobresa es reduïa per l’impacte i per
l’aplicació de les polítiques progressistes. En el 2015 el
percentatge d’exclusió social era d’un 26,3%, en el 2019 d’un
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15,1. La taxa de pobresa en el 2015 era de 22,1% i en el 2019
era d’un 12%. La pobresa severa era d’un 15,1% i en el 2019
era d’un 6,8%. Lamentablement, per mor de la pandèmia totes
aquestes xifres s’han augmentat.

Cal dir que la gestió en aquesta crisi, tant el Govern de
l’Estat com el Govern de les Illes Balears han adoptat moltes
mesures per a la protecció, la recuperació i l’ampliació del
sistema de benestar de la població, mitigant l’impacte de la
pobresa, com la posada en marxa de l’Ingrés Mínim Vital, la
paralització dels desnonaments per a persones vulnerables
sense alternativa residencial, la prohibició dels talls de
subministrament, la recuperació de la inversió de la Llei de
dependència, o simplement en sanitat pública. També escuts
com ara els ERTO, prestacions a autònoms, etc.

Tenim el repte de reduir dràsticament la pobresa i la
desigualtat social agreujada per la pandèmia de la COVID-19.
Avui presentem aquesta proposició no de llei per reafirmar en
aquesta cambra el compromís per reduir la desigualtat i la
pobresa en aquesta comunitat autònoma i proposem que d’una
manera coordinada totes les administracions d’aquesta
comunitat autònoma, intregrin dins les propostes que es
presenten en els fons europeus, l’ajuda de la COVID-19,
projecte amb l’objecte de reduir la pobresa i les desigualtats per
aconseguir millorar les condicions de vida de les persones que
estaven en situació de vulnerabilitat.

Esperem que sigui acceptada aquesta proposta per reafirmar
aquest compromís que tenim i ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. En 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, bona tarda diputades i diputats.
A Balears en aquest moment tenim més de 83.000 persones a
l’atur, tenim més de 27.000 en ERTO, tenim més de 40.000
famílies amb tots els seus membres a l’atur, tenim un 40%
d’atur juvenil. Aquestes dades són dades dramàtiques i si bé a
l’any 2009 érem la tercera comunitat autònoma amb més
persones en risc d’exclusió social, ara en aquest moment
Balears és la primera. No només això, sinó que es calcula que
acabarem l’any 2021 amb un nivell de pobresa, tant familiar
com infantil, entre un 33 i un 35%, és a dir, un de cada tres nins
podrem dir que és pobre. I vull que m’entenguin, pobre és que
no té tot el que la resta de nins del seu voltant tenen i que no
pot triar què menjar i que depèn moltes vegades de les seves
famílies anar a una cua de la fam per poder menjar.

Jo trob curiós que es digui que si ara sortim de manera
diferent, fa un any, ara es va posar en marxa, amb el vot a favor
del Partit Popular, l’Ingrés Mínim Vital, Ingrés Mínim Vital
que ahir vàrem veure com la Delegació del Govern intentava
vendre-ho d’una manera exitosa i al final és un gran fracàs, és
un grau frau. Ingrés mínim vital que, de 29.000 sol·licituds que
hi ha hagut a les Balears, just se n’han aprovades 3.200, de

29.000 i busques, repetesc, 3.200; 22.000 s’han denegat i 4.000
encara estan pendents.

Aquest famós Pla de reactivació a mi m’agradaria saber a
qualsevol família d’aquestes que es troba a la cua per anar a
recollir una bossa de menjar, que vostès els demanin en què els
ha millorat la vida aquest Pla de reactivació econòmica que es
va aprovar aquí. Nosaltres vàrem dir des del principi que no
ajudaria.

L’únic que els podem dir que pal·lia una mica, però no a les
famílies que han tengut rendes dins l’any 2020, és la RESOGA,
però res més, no tenen res més. No és normal que una
comunitat autònoma allà on hi ha un pressupost de 2 milions
per a beques de menjador, que sobrin 1.200.000 euros de
beques menjador i que només arribem a molt poques famílies
i que quedin moltes famílies que no ho demanen perquè han
posat tal tipus de requisits que no hi arriben. Això és en realitat
el que ens passa en aquesta comunitat autònoma.

Nosaltres, donarem suport a aquesta proposta, hi donarem
suport, però ens sembla curiós i, a més, ens sembla un poc
hipòcrita que a la Junta de Portaveus d’aquest parlament
s’aprovi que es faci una comissió parlamentària per decidir
entre tots i per mirar amb transparència on han d’anar destinats
aquests fons, que els partits polítics que donen suport al Govern
-especialment el PSOE- digui que el Parlament no té res a dir
en la distribució dels fons europeus, i que ara aquí el PSOE
vulgui dur una proposta per a, precisament des del Parlament,
dir-li al Govern el que ha de fer amb els fons europeus.

Escolti’m, si li volem dir al Govern el que hem fer amb els
fons europeus, per què no voten per la creació d’una comissió?
Que, a més, a més... ahir va passar, per a mi, un escàndol mai
vist en aquest parlament, que és que s’aprova per Junta de
Portaveus, allà on hi ha representació de tots els partits polítics,
s’aprova que es durà al Ple del Parlament per a l’aprovació
d’aquesta comissió i la Mesa, allà on no està representada tota
la gran part de partits polítics que som avui aquí, idò bloqueja
aquesta creació de comissió perquè no ho faran arribar al Ple
del Parlament per a la seva aprovació.

Per tant, escolti’m, són una d’aquestes propostes, que els
passen des del Govern per quedar bé, perquè ja arriba un
moment que els partits que donen suport al Govern no saben
què han de presentar, o parlam d’enfora o parlam de passat o
parlam d’altres coses, però de present i d’aquí, molt poquet.

Nosaltres hi donarem suport, com no pot ser d’altra manera,
com esper que vostès ens donin suport a rebaixar els requisits
de les beques menjador o que si a una família d’un col·lectiu
vulnerable li donem una beca menjador dotze mesos de l’any,
perquè els nins d’aquesta comunitat autònoma que ho passen
malament han de menjar també el juny, el juliol i a l’agost. Jo
esper que això, que també ho demana EAPN, la Sra. Gamundí,
EAPN també demana que els nins mengin dotze mesos de
l’any, i demana que les beques menjador hi siguin dotze mesos
a l’any.

Per tant, a mi també m’agradaria que vostès donassin suport
a les coses que nosaltres presentam des d’aquí. Com m’hagués
agradat que haguessin donat suport a moltes altres coses que
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demanam nosaltres per pal·liar la pobresa a les Illes Balears.
Així i tot, nosaltres donarem suport a aquesta proposta. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president, molt bona tarda de bell nou.
Començarem pel que sembla interessant perquè de vegades a
les intervencions no queda clar. Sí, que donarem suport, no en
queda una altra, però no és que no en quedi una altra perquè la
redacció vagi forçant votar a favor, la redacció força a fer una
reflexió, entre d’altres coses perquè els membres d’aquesta
comissió demà tenim una reunió amb la plataforma, amb la
comissió de seguiment, del pacte pel tema de la pobresa, amb
EAPN, i no entendria que no donéssim suport a una
reivindicació del teixit social, del teixit associatiu, que du aquí
un grup parlamentari dins la seva legítima actuació de presentar
iniciatives en aquesta línia i compromís; compromís amb
erradicar la pobresa que nosaltres subscrivim i que evidentment
acompanyam. 

El que passa és que quan es duu una proposta aquí, relatada
d’aquesta manera i que el context és COVID i post COVID
sembla que la pobresa ha començat -amb tots els respectes-
sembla que el problema ha començat amb la COVID, és a dir,
a l’any 2020, i ni molt manco. I a això és important fer-ho
també a l’exposició de motius i això és important fer-ho a les
intervencions. Per què? I ens n’anam al 2017, per no anar-nos-
en ni al 2019 ni al 2020, ni tampoc anar-nos-en al 15-14, que
després vostès es barallen entre el que feien vostès o no feien.

El 2017, concretament, dades importants dels indicadors
AROPE: severa, 8%, la nostra comunitat autònoma, de les més
riques, en el sentit d’indicadors econòmics, socioeconomics, el
8%; no severa, el 14, no severa, no risc, sinó no severa, per tant
en pobresa, són importants, són molt elevats, són lamentables.

Aquí es planteja que s’integrin dins les propostes que es
presenten en els fons europeus. Els fons europeus sabem, Sra.
Gamundí, Sra. Durán, companys, que té uns indicadors i que
s’han tret des de la comissió i aprovats pel Parlament, amb uns
indicadors i amb uns barems establerts de quins objectius,
quins fins i qui hi entra o qui no. Per tant, que la nostra
comunitat autònoma, les entitats d’aquí, les institucions d’aquí
instin que es dugui a terme almanco que s’integrin aquí plans
em sembla necessari i, per tant, és quasi una proposta que ens
indueix a dir sí o sí, i nosaltres diem sí o sí, perquè s’ha de fer
i perquè és necessari.

Perquè si no ho fem i no prioritzam aquests projectes, com
toca haver-ho fet amb el pressupost de la comunitat autònoma,
per prioritzar això mateix, però no a través dels fons europeus
sinó amb el pressupost propi, i tornar a racionalitzar, i dic
racionalitzar, per no tocar la paraula “retalls”, que a qualcú
l’espanta, o l’empra per a uns altres fins, jo parl de racionalitzar

els pressuposts de la comunitat autònoma, els que tenim ara
d’ingressos propis, que seran reduïts, no hi arribarem ni tan sols
amb els fons europeus. 

Per tant, no és una qüestió del 2021, és una qüestió del
2022, del 2023 i esper que acabi aquí i que es pugui emprar el
pressupost a no haver de treure gent de la pobresa sinó a
garantir la igualtat d’oportunitats de la gent que ja ha sortit de
la pobresa que necessitarà unes mesures, també, per a la plena
ciutadania després d’haver sortit d’aquestes borses, de privar-se
de molts de drets, com el dret a l’oci, com el dret a l’activitat,
a la formació, etc. 

I faig aquesta reflexió perquè és important, no és una
qüestió establerta només dins el tema COVID o dins el
pressuposts dels fons europeus, sinó de la política
pressupostària de la comunitat autònoma i del nostre país, de
l’Estat espanyol. 

I no m’estendré més però crec que és important que quan
parlem de pobresa, quan parlem d’actuacions d’aquest caire
tenguem en compte una dimensió molt més ampla, una
elasticitat major i un poquet més de generositat, a més a més de
la confrontació la qual, evidentment, és legítima, però, com
s’ha dit aquí abans, el que esperen les persones, el que esperen
les famílies, sobretot és una unitat d’actuació i el major consens
possible dins aquesta lluita que és una lluita de tots, no una
lluita d’uns o d’uns altres, això és el que espera EAPN demà,
això és el que espera sentir la ciutadania d’aquesta comissió i
d’aquesta institució. 

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 los miembros de esta
comisión. A mí esta proposición, esta iniciativa presentada hoy
por los mismos que han vetado la creación de una comisión en
este parlamento que controle la distribución de los fondos
europeos, me parece directamente una tomadura de pelo, tal
cual. 

En cuanto a la pobreza en Baleares, tampoco cuela que se
culpe íntegramente a la pandemia, la pandemia la ha
incrementado, por supuesto, pero venía de atrás. En el 2018
teníamos menos población en riesgo de pobreza que en 2019 y
en 2020, esto lo dicen los informes del estado de la pobreza. 

Por tanto, a mí también me gustaría saber cuál es la fuente
de la Sra. Mayor, de Unidas Podemos, que ha explicado que es
todo lo contrario, que la pobreza estaba disminuyendo en
Baleares. Yo, los informes que he leído, era que iba en
aumento.

Por tanto, creo que es un tema estructural, es un problema
que es mucho más de fondo que hablar de esta coyuntura que
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tenemos por la pandemia y en cualquier caso, bueno, yo voy a
apoyar esta iniciativa porque... es que... o sea, no dice nada, no
introduce nada nuevo, ni obliga realmente a nada novedoso al
Gobierno de Baleares, evidentemente; que la distribución de
los fondos europeos de ayuda a la COVID-19 pues va a reducir
la pobreza y las desigualdades, evidentemente, para eso están,
es que no entiendo de verdad la finalidad de esta proposición,
me parece de verdad..., ya lo digo, una tomadura de pelo y no
sé qué es lo que pretenden con este tipo de iniciativas, me
gustaría que hubiese sido algo más novedoso, más concreto, no
sé.

En fin, lo dicho, votaré a favor, pero, vamos, me parece
absurdo. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, president. Vagi per endavant el nostre suport a
aquesta proposició no de llei i la nostra crítica també a la gestió
que en alguns casos s’ha fet envers, per exemple, de l’Ingrés
Mínim Vital, que aquí s’ha anomenat avui capvespre. 

He de recordar, entre altres coses que, bé, que aquest Ingrés
Mínim Vital, com bé s’ha recordat avui horabaixa aquí, s’ha
denegat en moltíssimes ocasions, i això què ha suposat? Ha
suposat que el Govern de les Illes Balears ha hagut de fer més
esforços per poder arribar a més gent que ho necessitava,
perquè aquest Ingrés Mínim Vital té uns requisits que no els
superaríem molts de nosaltres ni la immensa majoria d’aquells
que veritablement ho necessiten.

Per tant, bé, fer una crítica, una vegada més, que no ens
cansam ni ens cansarem, i tant de bo ja no fos necessari, a com
gestiona el Govern central les coses que tenen a veure amb la
pobresa i amb aquesta comunitat autònoma.

Dir també que nosaltres, com saben, vàrem demanar una
compareixença -la de la presidenta- perquè el director general
de Fons Europeus té darrere ell una ombra de sospita -diguem-
ho així- almanco el seu expedient no està intacte, tot i que no
hi hagi hagut ni càstig penal ni sancions ni res de tot això,
nosaltres creim en l’ètica i en l’estètica i pensam que això a la
llarga farà mal a la gestió i a la publicitat d’aquests fons
europeus.

Què s’han de destinar a pobresa? Faltaria més, també s’han
de destinar a pobresa, està clar, i estic d’acord que tal vegada
seria necessària aquesta proposició no de llei si no és perquè
aquí cadascú conti el que suposa per a ell la política i perquè
cadascú vengui el seu llibre de la millor manera possible o com
li sembli.

Vagi per endavant, com deia, aquest sí a aquesta iniciativa.
Sabem que les dimensions d’aquesta recessió provocada per la
COVID-19 i les conseqüències socials són molt preocupants i
si no es fa res per revertir la situació podríem assolir nivells de

pobresa inèdits, perquè estic d’acord que les xifres de pobresa
creixen i creixen i creixen, de decréixer res. Què es fan coses?
Sí. Què són suficients? No. 

I per altra banda, no ens abasten ni els ERTO ni ens abasten
les ajudes que arribin de fons europeus ni abasta absolutament
res, simplement justícia per a aquesta comunitat autònoma que
fa massa anys que pateix. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. 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. Seré molt breu, nosaltres votarem a
favor d’aquesta iniciativa i ho farem perquè la coordinació
entre els diferents nivells de l’administració, com són els
consells i ajuntaments, que reclama aquesta proposta ens
sembla més que necessària ja que sobretot els ajuntaments són
les institucions més properes a la ciutadania i les que moltes
vegades han de recollir tot aquest malestar i aquestes
preocupacions, per la qual cosa votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tenen ara la paraula per contradiccions els
grups proposants. Per part del Grup Parlamentari Socialista la
Sra. Gamundí, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies a tots els grups que donen suport a la proposta. Som
conscients que la nostra comunitat autònoma ha de continuar
pel camí del progrés i la millora de la qualitat de vida tenint en
compte els Acords de Bellver, tenint en compte també
l’Agenda Balear 2030 i també el Pacte de reactivació, malgrat
que tant el Partit Popular i VOX no l’hagin volgut signar, i la
diversificació econòmica i social per tal d’aconseguir una
veritable inclusió social. 

Per això, evidentment, el Govern ha fet una estratègia
balear per a, com deia abans, aprofitar aquesta oportunitat
històrica per avançar en aquest model econòmic i que sigui més
inclusiu; per això a la remodelació del Govern es crea la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura que
treballa per poder aglutinar tots aquests projectes i per
assessorar i acompanyar iniciatives susceptibles de rebre
finançament europeu; per això, la Direcció General de Fons
Europeus, que és la responsable de fer la gestió i aquest
seguiment; per això l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques per impulsar aquestes inversions
necessàries, prioritzar els projectes tractors i perquè la seva
execució es dugui d’acord amb els resultats esperats i els
terminis prevists; per això també el Decret Llei de mesures
extraordinàries urgents, on les mesures no només afecten els
projectes que siguin finançats per programes europeus
extraordinaris, com Next Generation, sinó que s’amplien a totes
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aquelles iniciatives, vengui d’on vengui el finançament, que
siguin estratègiques per a les Illes Balears, per la seva capacitat
de generació de feina i la millora del model productiu i, a més,
es fan amb simplificació administrativa escurçant els terminis
que siguin ineludibles i es contempla la declaració de projecte
estratègic, que accelera la gestió. 

Aquí res de PNL perquè el Govern ens hagi dit que les
hàgim fetes, aquesta PNL està feta del meu puny i de la meva
lletra, entre altres qüestions fruit de reivindicacions, com vostès
fan, que parlen amb entitats que ens demanen que facem aquest
exercici perquè plenament creiem entre la separació de
l’executiu i el legislau.

Entre altres qüestions, també es preveu en diferents de vies
participació, que ja he dit el Pacte de reactivació, aquells que
han volgut sumar-s’hi s’shi han sumat, i en comissions amb els
consells i ajuntaments. La Sra. Font havia explicat la
coordinació necessària que hauria d’haver també amb aquestes
institucions. Per això, nosaltres hem trobat oportú també fer-ho
present.

Llavors, respecte del suposat vet de la Comissió dels Fons
Europeus dir que, sincerament, escoltar la Sra. Durán que, a
més, es coneix el reglament pel càrrec pel qual ella va ser
presidenta d’aquest parlament, i a la Junta evidentment aquesta
proposta que passava de la Comissió de Fons Europeus era,
oïda la Junta de Portaveus, per tant, res a vetar, per favor,
siguem seriosos. I entre altres qüestions, hi va haver diferents
portaveus que varen manifestar el seu suport i n’hi va haver que
no perquè entre altres qüestions es va fer una remodelació del
Govern i en aquesta remodelació de Govern quan es va fer
també es va fer una remodelació de les comissions a la qual
nosaltres, a dia d’avui, tenim una comissió que parla de..., per
poder parlar, per poder plantejar iniciatives, per poder controlar
aquests fons europeus.

Per tant, no sembla que sigui defensar els interessos de les
Illes Balears, el Partit Popular ara que exigeix tantes mesures
en qüestió de pobresa, votar en contra dels 1.000 milions
d’euros que arriben a aquestes illes. 

Simplement, segons quines determinades acusacions que
posen en qüestió els fons dir que evidentment l’únic que vull
dir és que les Illes Balears han arribat a nivells de justificació 
i aprofitament dels fons com havíem tengut. De fet, Europa ha
felicitat el Govern per l’aprofitament òptim del finançament
europeu del 2014 al 2020, durant aquest període s’ha executat
més d’un 80% de l’ajuda programada, de les millors xifres de
l’Estat, i s’han reconegut també com a bones pràctiques i
projectes.

Per tant, crec que poca cosa més a afegir, reiterar el meu
agraïment, com no pot ser d’una altra manera, a tots els grups
i desitjar que evidentment tots aquests projectes es puguin
consensuar amb totes les institucions i que, a més, s’hi
presentin per combatre una qüestió que ens uneix a tots que és
la lluita contra la pobresa i evidentment estar a prop de les
persones més vulnerables.

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. Primer de tot, donar les
gràcies pel suport a aquesta iniciativa parlamentària que
simplement és la reafirmació per voler, en aquest cas, erradicar
o minvar tots els efectes de la pobresa i millorar les condicions
de la vida en situació de pobresa.

Faré un parell de comentaris del debat que hi ha hagut aquí
a la representant del Partit Popular, la Sra. Durán en aquest cas.
Jo som nova en política i entenc tota aquesta..., bé, diguem
costums parlamentaris que es pugui dir o no, però de veritat la
convido, totes les mesures que vostès proposen aquí de pobresa
de veritat la convido que també ho diguin allà on vostès
governen, perquè només que s’apliqui el 50% de tot el que aquí
que proposen la ciutadania de la comunitat autònoma on
governa també ho agrairia. Entenc que on governen es diu una
cosa i aquí on són a l’oposició es diu tot el contrari. I això de
veritat, que per molt que estiguem en política, no acab
d’entendre aquesta diferència de discursos.

Al Sr. Gómez, del partit Ciutadans, estam totalment d’acord
amb vostè, la pobresa no ve d’ara, ni tampoc ve del 2017 ni
tampoc ve del 2012, ja ho he dit a la meva primera intervenció,
des del 2008 hem ens avisa Europa que Espanya és el segon
país on hi ha la pobresa més severa i això és per falta, en aquest
cas, de les reformes laborals que s’han fet. La gent és pobre i
tots els informes ens indiquen que és pobre perquè els lloguers
són caríssims, les prestacions hipotecàries, és car l’accés a
l’habitatge, la gent treballadora és pobre i tot això el que fa
encara és minvar la pobresa. Calen moltes més mesures per
minvar la pobresa que no només tots els ajuts que es puguin
donar. 

En aquest cas, ja he dit a la meva primera intervenció tota
una sèrie de mesures que s’han intentant fer tant des del Govern
estatal com des d’aquí, de la comunitat autònoma, per pal·liar
la situació de la pandèmia i intentar minvar en aquest cas..., bé,
les desigualtats que existeixen en la població. Tot i així calen
reformes profundes per minvar la pobresa. No és d’ara, ve de
temps i el que s’ha de fer és treballar. 

Llavors, sí que faig una crida novament, com acostumo a fer
a totes les intervencions quan parlam d’aquest tema, a tots els
partits on tenim representació sobretot a nivell estatal que
treballem tots junts, perquè és allà,  amb la reforma laboral,
amb la reforma de les pensions, amb tot el tipus de legislació
que és per pal·liar la pobresa.

I ja està, només vull reiterar... i donar les gràcies pel suport
a aquesta iniciativa. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Entenc, per tant, que la
proposta, la proposició no de llei pot ser aprovada per
unanimitat de tots els grups, no és així? Molt bé.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4282/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
MÉS per Mallorca i Mixt, pel procediment d’urgència,
relativa a suport a la Sra. Helena Maleno.

Passam a debatre la Proposició no de llei RGE núm.
4282/21, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, pel procediment
d’urgència, i de suport a Helena Maleno. Per a la seva defensa
intervé 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. Aquest dimarts els membres
d’aquesta comissió, la Comissió de Drets Humans, vàrem tenir
el privilegi de rebre Helena Maleno en aquest parlament,
conèixer el seu testimoni de primera mà i compartir la
preocupació del passa actualment a Ceuta.

La iniciativa que avui portem a debat és un manifest del
col·lectiu Caminant Fronteres. Des d’Unidas Podemos veiem
necessari que el Parlament de les Illes Balears doni suport a
aquest manifest i condemni les polítiques de qualsevol país que
suposi una violació dels drets humans, la persecució i repressió
dels defensors i defensores dels drets humans.

El 23 de gener de 2021 la defensora de drets humans
Helena Maleno i Garzón va ser deportada i expulsada d’El
Marroc quan tornava del breu viatge de treball a Espanya. El
Marroc ha estat el país de residència d’Helena i la seva família
durant els últims 20 anys. Després de ser objecte d’una violenta
i sobtada deportació, Helena es va veure obligada a romandre
unes quantes setmanes separada de la seva filla de 14 anys,
tement per a la seguretat de la menor mentre romania al país
que l’havia expulsada. Helena Maleno és defensora dels drets
humans i fundadora del Col·lectiu Caminant Fronteres, és
experta en migració i tràfic d’éssers humans, centrada en drets
de dones i infància.

La seva labor de defensa ha permès salvar la vida de milers
de persones migrants de les nostres fronteres tal com registra
Caminant Fronteres. Compta amb el reconeixement de l’ONU
i les principals organitzacions internacionals de drets humans,
destaca el suport de la Relatora Especial de l’ONU sobre
execucions extrajudicials, sumàries o arbitràries i la Relatora
Especial de l’ONU sobre la situació dels defensors i defensores
de drets humans.

Ha estat distingida amb més de vint premis de drets humans
nacionals i internacionals i recentment ha estat nomenada
Doctora Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears.

No obstant això, la seva defensa dels drets dels migrants
que volen arribar al territori espanyol per terra o pastera sovint
criden les forces de salvament d’Espanya per obtenir el seu

rescat, ha provocat el recel i malbolença d’alguns càrrecs i
funcionaris del Ministeri d’Interior particularment a l’entorn de
la Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedat
Documental de la Policia Nacional d’Espanya.

Al 2012 la Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal
i Falsedat Documental va iniciar una investigació que cercava
relacionar les trucades d’Helena Maleno als serveis de
salvament marítim amb les quals alertava del naufragi de
pasteres en el Mediterrani Occidental i del seu enfonsament,
amb l’únic objectiu de salvar vides, amb les màfies de tràfic de
persones i va remetre el mateix informe o atestat per un
presumpte delicte de tràfic d’éssers humans i afavorir la
immigració il·legal a la Fiscalia de l’Audiència Nacional i a la
justícia marroquí.

L’abril del 2017 la Fiscalia va arxivar l’expedient, afirmava
que de l’investigat no es dedueix la comissió de cap delicte,
però al Marroc, el novembre del 2017 Helena va rebre la
primera citació per comparèixer davant el tribunal d’apel·lació
de Tànger i va patir un llarg procés judicial en el curs del qual
va comptar amb el suport d’entitats com la Fundació de
l’Advocacia Espanyola, entre d’altres.

Cal recordar que al procés d’investigació al qual ens referim
el Ministeri de l’Interior durant el Govern de Mariano Rajoy va
col·laborar activament.

No obstant això, després d’anys de criminalització i
arxivament de les causes judicials tant a Espanya com al
Marroc les violències contra ella i la seva família no han cessat.

Els intents de fer-la callar i que posès fi al seu treball en
defensa dels drets humans s’han traduït en un assetjament
continu. Segons manifesta, des de l’abril del 2020 ha sofert un
total d’uns 37 atacs, amenaces de mort, lesions, seguiment,
vigilància policial, escoltes telefòniques i dos assalts a
l’habitatge de la família fins arribar a la seva deportació.
Després de la deportació, tot i les gestions realitzades per ser
restituïda a la seva residència al Marroc on ha deixat la casa
amb totes les seves pertinences i per obtenir la protecció per a
ella i als seus fills han estat sistemàticament rebutjades.

Aquestes actuacions s’emmarquen en un context europeu
d’assetjament generalitzat i de criminalització de defensors de
drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, que
s’ha traduït també en denegacions de desembarcament de
migrants i actuacions judicials contra Open Arms o altres
organitzacions no governamentals similars a diversos països.

Dimarts, Helena Maleno, amb el seu testimoni ens va
explicar amb detall tot el calvari que viu i com l’actual govern,
concretament el Ministeri d’Exterior i el Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030 l’estan acompanyant en tot el procés;
així com també va manifestar el seu malestar amb el Ministeri
d’Interior per la manca de comunicació que té amb la resta de
ministeris el que agreuja la situació lamentable que pateix
Helena Maleno.

És per aquest motiu que ja anuncio que acceptem les
esmenes presentades pel Partit Socialista, perquè completen
tots els punts proposats en aquesta proposició no de llei,
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després d’escoltar el testimoni real d’Helena Maleno, però
m’agradaria escoltar el debat que tendrem avui per proposar
alguna transacció en alguna esmena. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 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 i gràcies. L’activista Helena Maleno
va denunciar, a través d’un vídeo, i també ens ho va explicar
aquest dimarts, quan ens va visitar que -i llegiré literalment el
que va dir al vídeo: “Des de l’abril del 2020 he sofert un total
de 37 atacs, amenaces de mort, agressions, seguiments,
vigilància policial, escoltes telefòniques i dos assalts a
l’habitatge de la família. El Ministeri de l’Interior, en concret
la UCRIF, Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal i
Falsedats Documentals de la Policia Nacional, en col·laboració
amb la polícia marroquina, són els responsables d’aquesta
fustigació que ha arribat a posar en perill la meva vida i la de
la meva filla”.

A la Sra. Helena Maleno l’han deportada i ha estat una
deportació de la qual el personal del Ministeri de l’Interior
estava al corrent i que curiosament Exteriors no en tenia
constància.

Helena Maleno ens va destacar els esforços tant del
Ministeri d’Exteriors i de la ministra de Drets Socials Ione
Belarra per protegir-la a ella i a la seva família, però és clar ens
preocupa, i molt, aquesta manca de comunicació entre aquests
ministeris, així com aquesta persecució a persones que
defensen els drets humans, que defensen en definitiva la vida.

Tot i que dos procediments judicials a Espanya i al Marroc
han reconegut que la seva feina en defensa dels drets de les
persones migrants no és un delicte, ha hagut de patir anys de
criminalització, violència i amenaces, tant ella com la seva
família.

És molt necessari investigar qui són els responsables
d’aquesta persecució tot i que el mal ja està fet, però no podem
permetre una altra impunitat més de les clavegueres de l’estat.

Vull acabar la meva intervenció amb unes reflexions de
Xavier Aldekoa, periodista que coneix les rutes migratòries
africanes, sobre el concepte de víctima que necessita el discurs
de l’odi i que té a veure amb Helena Maleno i molt amb el que
vivim en aquests temps convulsos.

Ho llegiré tal i com està, que es en castellà: “Estamos en
una época de miedo, estamos cada vez más encerrados en
nuestro mundo, intentamos poner muros y defender nuestros
privilegios. Hay un aspecto curiosamente obsceno que está
ocurriendo, que es el colocar en un punto estratégico el
concepto de víctima. Queremos definirnos como víctimas en la
situación actual, por eso los que se ahogan en el mar, los que

se mueren en el desierto, esas familias que vienen con niños
pequeños empapadas son los agresores, los que nos quieren
quitar el trabajo, nos quieren quitar la cultura, y nosotros
somos víctimas, intentamos o nos intentan hacer ver, sobre
todo desde los poderes de extrema derecha, que el papel de
víctima además nos da identidad porque la víctima se merece
un respeto, merece que la escuchen, además garantiza
inocencia, la víctima no ha hecho nada, se lo han hecho, y al
no tener que justificarse, que es el dueño, que es el sueño del
poder. Con lo cual todo ese no escuchar al otro mundo no me
parece inocente, los poderes los partidos los quieren
encerrados porque así es mucho más fácil que ese miedo se
convierta rápidamente en odio”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat les esmenes RGE núm. 5043, 5044,
5045, 5046 i 5047/21 i, per a la seva defensa, intervé el Sr.
Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Abans de defensar les esmenes que
hem presentat, m’agradaria apuntar dues dades sobre la figura
d’Helena Maleno. La primera de totes és recordar aquí la
compareixença que va tenir lloc el passat 22 d’abril de la
ministra d’Afers Exteriors i Unió Europea i Cooperació,
González Laya, on va retre comptes en el Congrés dels
Diputats de quin era el paper de l’Estat espanyol respecte de
l’activista Helena Maleno, ella, la ministra, va dir textualment
que “el Govern d’Espanya respecta la tasca de Maleno com a
defensora dels drets humans i mereixedora a més de nombrosos
premis, i dit això ho diu perquè una de les prioritats de la
política exterior espanyola és la protecció de totes aquelles
persones o entitats que protegeixen els drets humans.”

També va explicar que el Ministeri d’Afers Exteriors a
través de l’ambaixada d’Espanya a Rabat i del Consolat general
a Tànger, presta una assistència consular i facilita la mobilitat
de la Sra. Maleno des de fa més de dos anys, qüestió que, a
més, va ser confirmada per la mateixa Maleno el dia que ens va
visitar aquí en el Parlament. 

A més, la ministra va acabar dient que el ministeri ha posat
tot el que està al seu abast perquè la Sra. Maleno pugui seguir
exercint la tasca que desenvolupa al front de totes les seves
funcions com a activista i que pugui a més moure’s amb
llibertat entre Espanya i el Marroc.

Per altra banda, vull recordar també que la Universitat de
les Illes Balears aquest mes de març d’enguany ha nomenat
doctora Honoris Causa la Sra. Maleno, en el recull de mèrits
que exposa la Universitat ens recorda -i també com exposava
la diputada d’Unidas Podemos- que la Sra. Maleno ha treballat
amb diverses oenegés i institucions i que destaca especialment
la seva participació a les Nacions Unides a la consulta regional
sobre l’avantprojecte de declaració dels drets dels pobles i de
les persones a la solidaritat internacional.
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També ens recorda la Universitat que Maleno és autora -per
petició del Defensor del Poble- d’un informe monogràfic
nacional sobre la tracta d’ésser humans. És autora, a més,
Maleno, de diversos guions i diversos documentals i també ha
estat receptora de més de devuit premis nacionals i
internacionals, és una persona que el que fan és premiar la seva
tasca que desenvolupa des de l’any 2001 amb un suport
permanent en la vida de les persones i els migrants a la frontera
sud espanyola.

S’ha esmentat, ja també, la qüestió litigiosa que es va
desenvolupar al voltant de la seva persona per la qual Maleno
fou absolta per part de l’Audiència Nacional espanyola al 2017
i per part del Tribunal de Tànger a l’any 2019, una sentència
que a més generà jurisprudència per a altres persones
defensores dels drets humans a les fronteres i que va ser citada
aquesta sentència especialment a l’informe del relator especial
sobre la situació del Defensor dels Drets Humans de les
Nacions Unides. 

Vull recordar, també, que aquest parlament va aprovar, fa
qüestió d’uns mesos, una iniciativa que va impulsar el nostre
mateix grup parlamentari, una iniciativa específica per evitar la
criminalització de les persones o entitats dedicades a prestar
ajuda humanitària.

Tot això ho faig per emmarcar el recull d’esmenes que hem
presentat, que tenen diverses intencionalitats, la primera de
totes, és perfeccionar el text de la PNL original i a més incloure
alguna referència que consideram que han de ser tengudes en
compte. Però, sobretot, després d’haver escoltat el testimoni de
la Sra. Maleno a la seu del Parlament de les Illes, aquest mateix
dimarts, convidada per la Secció de Cooperació de la
Universitat i per membres del Departament d’Infermeria, i a la
qual nosaltres vàrem assistir amb tres diputats, vàrem entendre
que calia, a més, introduir tres conceptes.

Primer de tot, contextualitzar millor els fets ocorreguts,
especialment pel que fa a les investigacions que s’hagin pogut
desenvolupar sobre o contra la persona d’Helena Maleno, la
seva família o els seus interessos i que hagin pogut ser aquests
desenvolupats fora d’algun ordenament o procediment establert
i que si s’han produït, i és així, es puguin depurar
responsabilitats i es reparin els drets vulnerats o els danys que
s’han efectuat. 

La segona qüestió que volem introduir és justament apel·lar,
amb aquestes modificacions que hem presentat, al mateix
esperit de consens que va imperar a l’aprovació d’una anterior
proposició no de llei a l’any 2018, en aquest mateix parlament,
i que va gaudir de la unanimitat de tots els grups polítics. Per
tant, nosaltres consideram que era important matisar algunes
apreciacions que es feien a la part propositiva de la proposició
perquè pugui ser aprovada amb el màxim suport possible dels
grups, de la mateixa manera que es féu a l’any 2018. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, president. Som davant d’una proposició no de llei
que parlam aquí com molts de dies de drets humans. Nosaltres,
el nostre grup parlamentari, sempre ha estat al costat de la
defensa dels drets humans i amb això hem estat clars i
meridians sempre, aquí també ho serem.

Hem de dir que en aquesta proposició nosaltres consideram
un encert que s’acceptin les esmenes perquè consideram que les
esmenes amb els cinc punts allà on s’esmenen milloren la
proposició, i així i tot, nosaltres en segons quines qüestions
avui no hi voldrem entrar i demanarem votació separada,
perquè votarem separadament els diferents punts que es
presenten.

Evidentment que ens sembla malament que s’hagi deportat
la Sra. Helena Maleno de la manera com s’ha fet. Nosaltres no
volem entrar en la qüestió de la crítica al Govern espanyol i en
concret al Ministeri d’Interior i a la unitat de Policia, en
concret, que és la UCRIF, que ella reiteradament ataca i diu
que s’ha sentit que li han vulnerat els seus drets. 

Jo crec que a Espanya no cap -o almanco a nosaltres no ens
cap, no sé si aquí qualque diputat pensa diferent de nosaltres-
nosaltres creiem que a Espanya estan garantits els drets
humans, creiem que a Espanya quan qualcú creu que hi ha una
vulneració dels seus drets va al jutjat. I potser tarda, i potser
tarda massa, i potser de vegades creiem que la justícia no
arriba. Però nosaltres creiem en la justícia espanyola, creiem
que Espanya és un estat de dret, creiem en les actuacions que
fan els cossos i forces de seguretat d’Espanya, espanyols, i a
aquestes actuacions nosaltres no les qüestionam. Si qualcú les
qüestiona -a priori, no les qüestionam-, si qualcú les qüestiona,
com no pot ser d’altra manera, té el dret d’acudir a la Justícia. 

La Sra. Helena Maleno diu que quan veu a la policia
espanyola, quan veu aquesta unitat, els membres de la unitat de
la policia que depenen directament del Ministeri de l’Interior
diu: “Siento más miedo que protección”. A nosaltres això no
ens passa, nosaltres creiem que la policia espanyola, qualssevol
de les unitats espanyoles, no ha de crear miedo, creiem que
s’han de sentir protegits. Això és el que nosaltres pensam.

Per tant, estant a favor del fons en segons quines qüestions
i, evidentment, sempre al costat dels drets humans com
nosaltres creiem que estan garantits a Espanya i garantits per
les lleis espanyoles, demanarem votació separada i votarem
diferent en els punts d’aquesta proposició. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Un poc per deixar molt clar que..., per
alguna al·lusió implícita, i per deixar clara la posició:
evidentment el nostre grup parlamentari, creu no, afirma que no
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es vulneren els drets fonamentals, no només els drets humans,
sinó els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes des del
nostre estat de dret, com a actuació de l’Estat. Evidentment, hi
ha les garanties que així ho interpreta que ha estat així, les
garanties jurídiques i constitucionals en diferents instàncies
d’apel·lació. I sobretot de suport d’institucions públiques i
privades en aquest sentit.

El que sí s’han produït i és coneixedor a aquest país en la
seva història d’alguna vulneració de drets que han estat
evidentment per part d’institucions públiques i d’organismes
que han estat evidentment perseguits o sigui, declarats,
investigats, declarats i condemnats. I si la Sra. Maleno
considera que s’han vulnerat, evidentment, hi ha una via, la via
social i nosaltres hem estat testimonis en aquest parlament, com
ho han estat altres parlaments i a altres institucions, de conèixer
la seva manifestació i la seva situació. 

Per cert, vull fer un parèntesi. La compareixença en aquest
parlament dels membres de la Comissió de Serveis Socials,
Drets Humans i Esports, per iniciativa de l’Oficina de
Cooperació de la Universitat de les Illes Balears, l’objecte, no
era venir a denunciar la seva situació, sinó com a activista, com
a periodista i com a defensora dels drets humans donar a
conèixer una realitat en la qual ella treballa envers el que passa
a la migració a la Mediterrània i concretament en el flux
migratori que es produeix entre el nord africà, concretament la
seva activitat al Marroc, entre d’altres llocs, a Espanya. 

I, evidentment, denunciar que no són suficients les
polítiques i que s’han de replantejar, s’ha de fer un estudi i
reformular la cooperació, és a dir, la seva intervenció va ser
molt més àmplia, crec que va ser molt important o almanco des
del nostre grup parlamentari molt important per donar
informació i plantejar iniciatives conjuntes en aquest sentit. I
dins la seva intervenció se li varen demanar situacions i va fer
testimoni de la seva experiència. Això per una banda.

Per una altra banda, nosaltres no estam d’acord, així com
estan plantejats, amb els punts 3 i 5, però em sembla que, pel
que afecta la intervenció d’un dels grups proposants, que
s’accepten les esmenes plantejades pel Grup Parlamentari
Socialista, i en aquesta línia, aquesta de la presumpció de
l’actuació legal, de la legalitat de tot un estat, que tot un estat
no és una unitat específica de l’administració, sinó que un estat
entre altres coses és aquesta mateixa institució on estam avui,
evidentment la presumpció d’innocència i sobretot de..., no la
presumpció d’innocència, sinó la presumpció d’execució de la
legalitat. 

Per tant, entenem que les esmenes sí van en la línia del que
es planteja, dins la denúncia de la Sra. Helena Maleno, de la
constatació que han fet institucions amb reconeixement de
premis i reconeixement de guardons, com ha estat el Premio de
Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía
Española, no d’una associació, sinó el Consejo General de la
Abogacía Española, o el Premi a l’Oficina Internacional Peace
Bureau, és a dir, hi ha una rellevància d’investigació que no la
donen precisament per venir a una conferència, sinó per
estudiar la seva trajectòria.

Per tant, les esmenes que es plantejen aquí ens semblen al
nostre grup parlamentari adients perquè ens posicionem, en
l’àmbit de les nostres competències, per instar a un aclariment
i sobretot perquè crec que millora encara molt més les
institucions i l’estructura i l’arquitectura democràtica del nostre
país i de totes les seves institucions, que és el que sí ens pertoca
i del que tenim competències com a diputats i diputades
d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, per si no ha quedat prou clar, als grups proposants,
tant a Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca
i al Grup Mixt, sí que els instaria que acceptin les cinc esmenes
tal com estan plantejades perquè crec que s’ajusten... no només
a una qüestió dels punts 1, 2 i 4 en el tema de redacció, que la
milloren, sinó sobretot l’essència dels punts 3 i 5 als quals, si
és així, nosaltres hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Yo no sé cuantas veces he repetido ya
en esta comisión de Asuntos Sociales de este parlamento
autonómico que no nos corresponde a los diputados
autonómicos adoptar resoluciones sobre materias que inciden
directamente en la política internacional y que pueden afectar
a las relaciones diplomáticas de nuestro país con terceros
países, y ustedes, erre que erre, se empeñan en traer aquí
semana sí semana también, sesión tras sesión, iniciativas que
pretenden posicionar a una comunidad autónoma del Reino de
España en materias que exceden de sus competencias.

Porque si quieren ustedes influir en la dirección de la
política internacional de nuestro país lo que tienen que hacer es
solicitar a sus partidos políticos que les incluyan en las listas
para las elecciones generales y conseguir una acta de diputado
o de senador en el Congreso o en Senado de España, pero si no
tienen ese acta ni ostentan ustedes ningún cargo público en el
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, lo que tendrían
que hacer es asumir la realidad y dedicarse a promover las
iniciativas que crean convenientes para mejorar la vida de los
ciudadanos de estas islas en todos aquellos temas sobre los que
sí tiene competencia la comunidad autónoma.

Para más inri, por si no se han dado cuenta aún, resulta que
estamos inmersos ahora mismo en una crisis diplomática con el
reino de Marruecos, que ha estallado a consecuencia de que
nuestro país, dirigido por un gobierno socialcomunista,
capitaneado por el Dr. Sánchez, ha acogido al líder del Frente
Polisario, que es una organización terrorista que ejerció el
terrorismo contra los españoles durante años y llevó a cabo 289
atentados terroristas entre 1973 i 1986 con más de 300
víctimas, entre ellas víctimas mortales, hasta el punto que el
mismísimo Felipe González, supuestamente del mismo partido
político que el Sr. Sánchez, ordenó la expulsión fulminante de
todo el territorio nacional de todas las personas identificadas
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como miembros del Frente Polisario y el cierre de sus oficinas
en España, como bien recordaron 14 asociaciones de víctimas
del terrorismo en un comunicado emitido hace menos de dos
semanas.

Pues bien, no contentos con la grave crisis migratoria que
está viviendo hoy nuestro país, que ha sido invadido por cerca
de 10.000 marroquíes que han saltado nuestras fronteras, con
la complicidad del Gobierno marroquí, que les ha abierto las
puertas sin ningún tipo de control para que saliesen de
Marruecos, como represalia contra España por haber acogido
al jefe del Frente Polisario, no contentos con haber conseguido
que este hecho lamentable y sin precedentes en la historia
reciente de nuestro país, haya sido portada en los medios de
comunicación tanto a nivel nacional como internacional y haya
puesto en peligro la vida de niños que han sido utilizados para
blanquear la invasión y que, además, han alterado la vida y la
seguridad de miles de españoles que se encuentran en los
territorios invadidos resulta que hoy quieren jugar ustedes a
hacer de jefes de estado, en vez de ejercer de políticos
autonómicos y pretenden mostrar su apoyo a una activista que
promoueve el tráfico de personas en el Mediterráneo,
colaborando con las mafias que le avisan de dónde se
encuentran los barcos cargados de personas con las que trafican
para introducirlas en España a fin de que sean rescatadas, en un
rescate a la carta, forzado y provocado por unas mafias que
publican las solicitudes de rescate en la página de Faceboock
de esta señora, para que acudan a rescatar a quienes han llegado
allí y han sido soltados deliberadamente por las mafias.

Porque la invasión por cerca de 10.000 marroquís que
hemos vivido estos días no ha empezado hoy, lleva años
perpetrándose, gracias precisamente a la actividad de estos
activistas que colaboran con las mafias para que los
inmigrantes ilegales entren en España disfrazándolo de rescate
y también gracias a las políticas permisivas y a los gestos de los
gobiernos irresponsables que se transforman en noticias que
llegan a otros países y avivan el efecto llamada, alojando a
inmigrantes ilegales en hoteles de cuatro estrellas o
transfiriéndolos a embarcaciones de lujo.

Precisamente la Sra. Maleno contribuye también a este
efecto llamada comunicando llegadas a España de inmigrantes
ilegales que son luego compartidas con optimismo en mensajes
de las redes sociales por los traficantes de personas.

Por tanto, cada vez que se habla a favor de la inmigración
ilegal estamos favoreciendo la actividad de los grupos de
delincuentes que trafican con las personas y ponen en riesgo
sus vidas, miles de las cuales se han perdido ya en el mar.

Por todo lo que he dicho, yo votaré en contra de esta
iniciativa. Desconozco cuándo van a comprender que el mundo
se divide en estados y no en comunidades autónomas y que las
decisiones que se adoptan aquí en materia internacional no
tienen ninguna validez jurídica, pero, jugando a la política
internacional, lo cierto es que ustedes, además de exceder las
competencias por las que han sido elegidos por los ciudadanos,
lo que pueden conseguir es crear un conflicto diplomático que
-como han podido comprobar- tiene consecuencias para el
conjunto de los españoles que no les han votado a ustedes, y
por estas razones no son ustedes competentes para adoptar

acuerdo alguno sobre estas materias y ocupando la agenda de
este parlamento con asuntos que no son de competencia de este
parlamento están ustedes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... -acabo presidente-, están ustedes dilapidando además
recursos públicos que proceden de los bolsillos de todos los
ciudadanos porque -como muy bien sabrán- las reuniones de
esta comisión no salen gratis a los contribuyentes.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres sempre estarem a favor
dels drets humans, sempre diem sí a aquestes coses, el que
passa és que la proposta que avui ens presenten els grups que
ara s’han posat al front d’aquesta iniciativa, crec que hi ha
alguns dels punts que..., bé, per no dit tots, que estan
infinitament millors al nostre parer, i segons el nostre punt de
vista, que a la proposta inicial.

Què hem de dir? Que nosaltres donarem suport a Helena
Maleno que solicita el reconeixement públic del seu treball com
a defensora de drets humans, la finalització de la
criminalització derivada de la seva tasca, la seva protecció, la
de la seva família i la reparació dels danys ocasionats.

Estam absolutament d’acord, hi donam suport des del cor i
des del raonament perquè, mentre les polítiques europees sobre
immigració no canviïn radicalment, mentre no s’humanitzi la
política de migracions, fins que no es vegi que les polítiques de
migracions s’han de veure des del punt de vista global i no
només des d’aquelles zones que reben més bé o pitjor les
persones que han d’escapar desesperades, en molts casos amb
un banyador -com hem vist els darrers dies- i res més, que
encara duen la sal de l’arena i de l’aigua pels peus, fins que no
vegem que és una cosa comuna i que ens hi hem de posar tots
i que hem de tenir molt en compte els drets humans i la
humanitat, la humanitat i la bonhomia, aquesta civilització anirà
malament, i crec, malauradament, que de cada vegada anam
pitjor.

Per tant, la Mediterrània és una fossa comuna. Quina pena,
quina pena d’aquesta mar Mediterrània nostra!, i són
necessàries persones com Helena Maleno, per salvar vides i
defensar els drets humans.

Ara bé, nosaltres creiem que som a un estat de dret, pensam
que Espanya és un estat de dret, que tenim les garanties
jurídiques salvaguardades, pensam que tenim les garanties
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democràtiques salvaguardades, és a dir, arribar a incitar el
Ministeri de l’Interior, instar el Ministeri de l’Interior perquè
faci les coses bé, jo crec que si no es fa bé hi ha mecanismes
per poder denunciar i per poder establir els mecanismes que
tenim en aquesta societat nostra.

Per tant mesclar ous amb caragols i denunciar coses, ens
sembla que anam una mica enfora.

Per tant, si s’accepten les esmenes que ha presentat el Partit
Socialista nosaltres votarem a tot a favor; si no s’acceptassin,
especialment en els punts 3 i 5, nosaltres demanaríem també
votació separada.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara a la suspensió en
deu minuts si els grups proposants així ho demanen o... podem
continuar. I per tant donam la paraula, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, a la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President, com ja he dit a la meva
intervenció, sí que acceptarem les esmenes que ha presentat el
Partit Socialista perquè és ver que milloren el redactat de la
proposta inicial i més després que s’ha complementat amb el
testimoni real que ha vingut Helena Maleno.

Només farem una esmena, una transacció, si se’m permet,
al punt número 3, al Partit Socialista, allà on diu “eliminar”, on
diu “fora dels procediments legals establerts” i en aquest cas
afegir també a final de la frase on diu “vulnerar dels seus drets
i, en cas afirmatiu, condemnar i a no repetir aquest tipus
d’accions en el futur”. Entenem que no canvia absolutament en
res tota la intenció d’aquesta esmena. Insisteixo a dir que també
millora el redactat original, però sí que trobem necessari que
s’hagi de condemnar en el cas que així sigui en cas afirmatiu.

Per la resta, donar les gràcies pel suport a aquesta iniciativa.
Aquesta iniciativa, com som aquí en la Comissió dels drets
humans és una iniciativa en defensa i en suport a totes aquelles
activistes en defensa dels drets humans, tal i com s’ha dit també
aquí en el debat parlamentari, tenim una problemàtica molt
gran amb tots els fluxos migratoris i és ver que dimarts vam
tenir aquí el testimoni en aquest cas d’Helena Maleno, no per
explicar el seu testimoni, que va coincidir que avui a més
teníem aquest debat, i per això se li va demanar, sinó també per
denunciar absolutament tots els fluxos migratoris.

A la representant de VOX, Sra. Idoia, de verdad, estamos
en la Comisión de Derechos Humanos, ¿si no podemos debatir
aquí de derechos humanos, dónde lo vamos a debatir? Y,
sinceramente, con todo su discurso, dudo mucho que su
partido sepa qué son los derechos humanos. Usted, lo
denunciamos cada vez que tenemos una intervención con
usted: utiliza las instituciones para su discurso de odio,
desinformación a la gente, y utiliza todo el tema de la
migración para todo el discurso de odio i de xenofòbia. 

Deman per favor un poquet de lectura i de respecte i
sobretot en aquesta cambra parlamentària i en aquesta
comissió. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 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. Primer de tot, agrair el suport dels
grups parlamentaris a aquesta iniciativa. Com ja ha dit la Sra.
Mayor, també acceptam les esmenes i la votació separada,
sense cap problema. 

El que no podem acceptar és que cap grup parlamentari ens
renyi i posi en dubte contínuament les iniciatives que duim a
aquesta cambra. En aquesta comissió que, com ja ha dit la Sra.
Mayor, sí, és la Comissió de Drets Humans, doncs entenc que
és aquí on hem de debatre les qüestions de drets humans i que
cada grup té tot el dret del món a dur aquelles iniciatives de les
quals vol parlar. 

I tampoc no podem acceptar les manques de respecte que
s’han convertit en habituals en aquesta cambra i que, a més a
més, atien l’odi. Perquè, de fet, el que lamentam profundament
és aquesta manca d’empatia i la seva estretor de mires, jo ja no
ho puc suportar, sincerament, comença a ser massa, massa
cansat tot aquest discurs, aquesta musiqueta i aquest
contínuament renyar i renyar i renyar, i posar en dubte tothom.
No, no ens trobaran aquí. 

Bé, gràcies pel suport a la iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Font. De cara a ordenar el debat, m’ha
semblat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Punt 3 sí, per favor. Pot... N’hi ha prou que ho llegeixi, si
no li sap greu, sobretot de cara al Diari de Sessions. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Sí, Sr. President. Doncs l’esmena quedaria de la següent
manera, el punt 3 quedaria redactat: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d'Espanya i del Marroc a reconèixer,
amb els mateixos termes que en el punt 2 d'aquesta proposició,
la tasca de la Sra. Helena Maleno Garzón, i a detectar si s'ha
produït des de l'any 2012 una investigació o persecució contra
la seva persona o família, i que hagi pogut vulnerar els seus
drets. En cas afirmatiu, condemnar-ho i no repetir aquest tipus
d'accions en el futur”. Així és com quedaria l’esmena número
3.
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EL SR. PRESIDENT: 

Tothom hi estaria d’acord? I de cara a ordenar el debat, si
els sembla bé, m’ha semblat que podríem votar de manera
conjunta els punts 1, 2 i 4, i, per altra part, els punts 3 i 5, per
un altre, és així?

Passam a votar els punts 1, 2 i 4. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor, 1 vot en contra, 2 abstencions, 3
abstencions, perdó.

És que a favor, és clar... és que a favor, com que no he
tengut temps, he hagut de comptar per descart. Són 8 vots a
favor, 1 vot en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, sí...

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI: 

9! 9 vots a favor, 1 vot en contra, 3 abstencions. Suma 13.

EL SR. PRESIDENT: 

No, és així. Tornam a votar, si us sembla. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a votar el punt 3 i el punt 5.

Vots a favor?

LA SRA. PONS I SALOM: 

Perdó, president. És que si l’esmena queda així a mi
m’agradaria separar 3 i 5. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Vots a favor del punt número 3, amb la transacció.

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

7 vots a favor, 4 vots en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a votar el punt número 5. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions? No n’hi ha, és així?

EL SR. SECRETARI: 

9 vots a favor, 4 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 4282/21, presentada pels
Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i
Mixt, pel procediment d’urgència, de suport d’Helena Maleno. 

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1509/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears (article 46.4), mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença de la Sra. Marta Lliteras,
coordinadora de la delegació a Balears de l’Asociación
Para Mujeres en el Deporte Profesional. 

 Passam ara al primer punt de l’ordre del dia, que és la
proposta amb RGE núm. 1509/21, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, mitjançant la qual se
sol·licita la compareixença de la Sra. Marta Lliteras,
coordinadora de la delegació a Balears de l’Associació Para
Mujeres en el Deporte Profesional.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari 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, president. Les raons són òbvies per fer aquesta
petició de compareixença. Volem una diagnosi clara, un
testimoni en primera persona i per suposat unes peticions
concretes que venguin d’aquells que en saben, en aquest cas,
d’aquelles que en saben de la seva professió i del que han fet
una vocació i també una manera de vida.

Així és, nosaltres demanam aquesta compareixença,
esperam que ens hi donin suport, de la coordinadora de la
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delegació a Balears de l’Asociación Para Mujeres en el Deporte
Profesional, fa anys que a nivell nacional es va implantar i el
mes de juny de l’any passat també va arribar la delegació aquí
a la nostra comunitat. Volem, així, que expliqui la tasca que es
fa des de l’associació per impulsar l’esport femení i lluitar
contra les desigualtats.

És jugadora internacional de rugbi a la selecció espanyola,
al 2018 va ser entrenadora de tres quarts de l’equip masculí
sènior del Club de Rugby de Majadahonda i és experta en
innovació esportiva. Marta Lliteras es dedica de manera
autònoma a augmentar la visibilitat de la dona a l’àmbit
esportiu amb la finalitat de sumar en la igualtat d’oportunitats
efectiva entre homes i dones en l’àmbit esportiu i trencar
estereotips en l’esport. És una de les dones que lideren la
comissió de tècniques d’aquesta associació que hem esmentat.
També imparteix formació en empreses i entitats esportives
sobre treball en equip i igualtat.

Per què, impulsar l’esport femení? Perquè és necessari,
perquè ha de ser més visible, perquè ha de tenir igualtat amb
l’esport masculí, perquè ha de tenir equiparació econòmica,
hem d’evitar la discriminació que també es produeix i perquè
creiem que la situació de la dona dins l’esport també és
masclisme el que es pateix. 

Així és que per això demanaria el suport de tots, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Hi ha qualque grup que vulgui
manifestar el seu vot en contra? Ho podem donar aprovat per
unanimitat de tots els grups polítics? Molt bé. Queda aprovada,
idò, la proposta de compareixença per unanimitat. 

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