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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, senyors diputats i diputades, començam la
sessió d’avui i correspon, en primer lloc, demanar si es
produeixen substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Irantzu
Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat de l’ordre del dia relatiu al debat i
votació de les proposicions no de llei RGE núm. 2374/21 i
4717/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2374/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al suport a la
campanya SOS Esports.

En primer lloc, procedim al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 2374/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al suport a la campanya SOS Esports. Per a la
seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari Popular el
Sr. Fuster per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, president. Molt bones tardes, senyors
diputats, primer de tot vull dir-los que som plenament cons...

(Mal funcionament del so)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Toni, que no se sent em sembla.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Hola, sí...

(Remor de veus)

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fuster, endavant.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Quan vostè vulgui, moltes gràcies. Primer de tot, el que els
vull dir és que som plenament conscient que aquesta proposició
no de llei es va presentar a principis de març, que han passat
tres mesos des de la seva presentació i que pot ser que molts de
vostès pensin que està desfasada o que no procedeix avui la
seva tramitació.

Els he de dir també que som conscient que la situació d’ara
no és la mateixa de fa tres mesos, però crec també que és bo i
positiu que el Parlament es posicioni davant aquesta iniciativa,

i ho crec perquè el teixit esportiu de les nostres illes sense cap
dubte representa un valor molt important per a la nostra
societat. Ells, els esportistes i els clubs esportius de la nostra
terra des del primer moment d’aquesta pandèmia varen tenir,
han tengut un comportament exemplar, varen adaptar tots els
seus entrenaments, varen adaptar totes les seves competicions
i concretament els clubs varen fer un esforç per adequar-se a
tots els protocols sanitaris amb tots els esforços econòmics que
això suposa, que sincerament jo supòs que vostès són
conscients que no són pocs, tot el contrari, són prou.

I el que varen veure per part del Govern és que literalment
passaven d’ells, així ho varen manifestar ells, no és una opinió
del Partit Popular, és una opinió manifestada per tot un
col·lectiu. Veien com, per exemple, els teatres, el món de la
cultura, en general, podien estar oberts amb el 50%
d’aforament i ells no. A més, tenint en compte, que no és un
detall menor, que moltes de les competicions esportives es fan
a l’aire lliure, no a recintes tancats i era una cosa realment
incomprensible.

Per això, des de l’àmbit esportiu va sorgir un moviment
social, SOS Esports, encapçalat pels principals clubs dels
diferents esports que reclamaven una revisió de les restriccions
d’acord amb la situació sanitària actual d’aquell moment o
d’ara, en aquell moment d’ara, i una equiparació de les mesures
respecte d’altres sectors socials o culturals als quals es permet
l’activitat amb aforaments limitats.

Supòs, senyors diputats, que vostès són conscients que tant
el club d’elit com l’esport base suposen un gran benefici per a
la salut i per al desenvolupament personal dels nostres joves i
que, a dia d’avui, aquest es troba en perill, ja que la
desconnexió que ha provocat la pandèmia i les restriccions
poden fer perillar la viabilitat econòmica de molts d’ells, de
molts de clubs, de molts esportistes de la nostra terra.

Per això creiem que les institucions han d’escoltar les
reivindicacions d’aquests moviments ciutadans, en aquest cas
d’aquest moviment esportiu, i donar suport amb mesures
efectives aquests sectors afectats per aconseguir que les
polítiques que es duguin a terme siguin polítiques eficaces i que
no quedin només en intents de recuperació, però sense resultats
reals.

Per això, simplement presentam aquest punt, aquesta PNL
amb un punt, que és que el Parlament de les Illes Balears
s’adhereixi i manifesti el seu suport a la campanya SOS Esports
i instar el Govern de les Illes Balears i la resta de totes les
institucions públiques de les Illes Balears a prendre totes les
mesures necessàries al seu abast per protegir les entitats i els
clubs esportius de la nostra comunitat.

Res més i moltes gràcies, Sr. President i senyores i senyors
diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per part dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’ha presentat
l’esmena RGE núm. 5356/21 i, per a la seva defensa, per part
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del Grup Parlamentari Socialista intervé el Sr. Mascaró, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, president. Debatem aquesta proposició que, com
ha dit el diputat que m’ha precedit, és del mes de març, que no
du molt de retard pel que fa al temps de registre respecte del
debat d’aquesta PNL, però sí que crec que -com també ha
avançat el diputat del Partit Popular- sí du un cert retard quant
al debat de fons i motiu de la PNL, que no és més que el de
suport als objectius de la plataforma SOS Esports. Per açò diem
que ve una miqueta desfasada en el temps quant a aquests
objectius i reivindicacions del sector ja que a hores d’ara ja
s’ha acomplert bona mesura del que s’ha pogut fer per part del
Govern de les Illes Balears.

Ho dic perquè ens trobam al mes de març, on veníem d’una
situació ben delicada de la pandèmia, una pandèmia que no ha
donat descans i el món de l’esport no ha pogut tampoc ser una
excepció. 

Des del nostre grup parlamentari sempre hem defensat la
pràctica de l’esport i de l’exercici físic com a una forma
d’aconseguir salut, de prevenció de malalties, també a nivell
anímic i mental, de patologies, com les vinculades al
sedentarisme, també per a les vasculars o les respiratòries.
Personalment, crec que quan va acabar el confinament del 2020
i la gent es va tirar al carrer a fer esport pel seu compte va ser
tota una demostració de com l’esport se’ns va contagiar ja no
com a una voluntat sinó que es va evidenciar com a una
necessitat personal i vital.

Com deia, però, l’esport no s’ha pogut desvincular de la
COVID-19, tot i ser beneficiós per a la salut, ens hem de situar
també en un entorn en què la pandèmia pot contagiar
seriosament també les persones amb un bon estat físic. En
aquest sentit, el món de l’esport té unes particularitats que
s’han hagut de protegir amb mesures, sigui per a la pràctica
d’espais en interiors, en esports de contacte, en menors que
tenen els seus grups a l’escola, competicions insulars,
autonòmiques o estatals que necessiten d’un transport de
persones que van a altres territoris amb altres incidències, per
exemple, o en activitats que necessiten una forta respiració.

Dic tot açò per posar en situació ja que ens trobàvem amb
un sector, el de l’esport, que fruit del seu esforç necessitava
també d’unes reivindicacions i que, per tant, ho enteníem i ho
seguim entenent, així com també entenem la part del Govern de
les Illes Balears en haver de restringir certes activitats i
situacions així com se’ls ha donat suport econòmic al sector
esportiu.

Pens, però, que aquestes reivindicacions són i varen ser
l’origen de la plataforma SOS Esports i han acabat sent
temporals, han acabat sent temporals primer perquè crec que
amb els contactes entre el sector i govern que han estat
permanents s’ha fet una anàlisi molt semblant de la situació que
teníem en aquell moment, d’oferir espais i situacions segures,
de veure i reivindicar l’esport com a una pràctica de prevenció
de la salut i important per a les Illes Balears.

També, en segon terme, ha estat temporal perquè el temps
ha demostrat que... açò que deia, que al marge d’aquest...
s’havia d’alleujar en un o altre moment, s’han acabat duent a
terme accions amb més seguretat així com els índexs de
contagis ho han pogut permetre i ara més que mai amb l’índex
de creixement de la vacunació.

És per aquest motiu que presentam una esmena amb un
matís, que creiem que és important substituir la paraula
“s’adhereix” per “comparteix els objectius de la plataforma”. 

Amb tot, i per acabar, m’agradaria també agrair el
comportament exemplar d’esportistes, clubs, federacions, fillets
i filletes, des d’aquí vull agrair aquest comportament exemplar
que han tingut, perquè no només han protegit la seva salut, sinó
que amb aquest esforç sempre han posat la salut i el missatge
de l’esport com a benefici, també en protegir la resta dels
ciutadans han fet que aquesta evolució en aquestes illes hagi
estat molt millor de la que tenim en aquest moment. I açò pens
que ens ha d’omplir d’orgull a tots i a totes.

Moltes gràcies, president, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. 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. Des d’Unidas Podemos ens
sumem a la reivindicació i al suport que ha assenyalat el Sr.
Mascaró, de comportament exemplar que ha tingut el món de
l’esport en aquesta pandèmia. Cal recordar que la Sra.
Consellera ja ho va dir en seu parlamentària, que l’esport ha
estat una de les activitats que no ha cessat en tota la pandèmia
L’esport individual en aquest cas ha funcionat amb normalitat
i l’esport en equip també, ara, això sí, sense contacte, les
restriccions de la COVID no ens han permès fer moltes coses
i entre les quals també n’hi hagudes també a l’esport.

Dos dies abans de presentar la proposició no de llei del
Grup Parlamentari del Partit Popular, la conselleria es va reunir
també amb aquest col·lectiu SOS Esports, i repeteixo també el
que va dir novament la Sra. Consellera en seu parlamentària,
allà vam veure com estàvem d’acord absolutament amb totes
les reivindicacions i amb totes les propostes que feien, l’únic
problema i on sempre hi ha hagut el debat ha estat en el tema
del calendari; les federacions en aquest cas volien obrir com
més aviat millor tot el tema de públic i aquí és on sempre hi ha
hagut un poc més de diàleg i de debat en aquest sentit. La resta
de reivindicacions que indicava aquest col·lectiu, doncs eren ja
previsibles per solucionar i a mesura que s’ha fet la desescalada
aquestes propostes que ells feien han minvat.

Així que des d’Unidas Podem donarem suport a aquesta
iniciativa, sempre que s’acceptin les esmenes i esperem que en
aquest cas l’associació de SOS Esports no només es quedi amb
aquestes reivindicacions, sinó que comenci també a sumar més
reivindicacions al món de l’esport. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, bona tarda a tothom. És cert que la
proposició no de llei té un contingut de la iniciativa breu, però
molt conegut per tots, no necessita molt de desenvolupament de
relat. Però crec que és important tenir en compte que quan es
valora l’actitud i l’exemplaritat que han tengut els clubs, i
darrera els clubs hi ha federacions, darrera els clubs hi ha
instal·lacions, darrera els clubs hi ha tot un equip que no només
són els jugadors els que actuen, també hem de reconèixer la
indignació que han manifestat, i això també ho han manifestat
davant les restriccions que s’han plantejat. 

I també s’ha manifestat la falta de diàleg i de planificar, i ho
venim denunciant des de diferents àmbits i sectorials des del
nostre Grup Parlamentari Ciutadans, la manca de planificar
juntament amb ells, amb diferents col·lectius, les mesures a
prendre. Perquè, és clar, hi ha evidència científica la qual no
qüestionam, hi ha experts que ho diuen, però si dins aquest
triangle no es fica els afectats, difícilment coneixen els experts
i l’evidència científica la diversificació d’activitats i de
col·lectius afectats, i això no s’ha fet. I, a més a més, el nostre
grup parlamentari ha demanat sempre que es publiquessin les
evidències científiques i els informes, precisament perquè la
ciutadania entengués perfectament les raons i la ciutadania no
entén les raons. Tot i que nosaltres no hem caigut mai en el
comparatiu, i aquí ho esmenta l’argumentació, de perquè es
deixava a uns i a uns altres, perquè crec que cadascú té raó i té
el seu discurs i té la seva demanda; però qui no ho entenia,
perquè ni s’ha explicat, ni hi ha hagut raons prou solvents, és
l’opinió pública, la gent, la ciutadania.

Per tant, quan surten col·lectius que foten un cartell que diu
SOS, no és SOS Turisme, ha estat SOS Esports, ha estat SOS
Cultura, ha estat SOS Comerç, etc., és a dir, desemparament
per manca d’aquesta informació i per manca d’aquesta
coordinació juntament amb els col·lectius afectats.

Vostè sap, Sr. Fuster, que nosaltres vàrem presentar una
proposició no de llei, no té a veure concretament amb el tema
dels clubs, però sí amb el tema de l’esport, en general, que va
sortir aprovada per aquesta comissió i anava en la línia de
reconèixer la necessitat precisament de l’activitat física en
espais oberts i que es pogués materialitzar i que es prenguessin
les mesures. Els més exemplars han estat precisament les
instal·lacions esportives, perquè hi ha una Direcció General
d’Esports darrera, perquè hi ha unes federacions, i que hi ha
gerents i gestors de les instal·lacions, i hi ha inspecció, a més.
És a dir, sí que hi ha hagut, era una entitat que tenia... i, a més,
és un col·lectiu catalogat, concretament n’hi ha tants, a tants
llocs i amb tant de calendari; no és tan difícil fins i tot fer-los
un seguiment, i no s’ha fet, directament s’han pres restriccions
que els han afectat.

I han afectat no tan sols al públic, que ha afectat el públic,
ha afectat el calendari d’activitats, ha afectat les competicions,
els ha afectat greument.

Tot i que això es va presentar el mes de març, aquí del que
vostès demanen una constatació d’una adhesió a una
reivindicació, entre altres perquè es pot... no ho volem ni
esperem que es pugui produir, per tant, nosaltres creiem que no
és atemporal i que mereix la consideració d’aquesta comissió
i que, per tant, nosaltres com a grup parlamentari en aquesta
línia del que hem manifestat i de la nostra coherència en la
trajectòria discursiva, li donarem suport.

I aprofitam aquestes intervencions que he fet com a diputat
del meu grup parlamentari, per constatar tots aquests fets que
també paral·lelament s’han donat i que han arribat a aquesta
incomprensió i de vegades aquesta indignació que quan un
col·lectiu important, com una federació i un club, reivindica
sobre una plataforma un SOS alguna cosa, és per qualque cosa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara al grup proposant
si vol una interrupció de deu minuts o si podem continuar. Té
la paraula, per tant, el Sr. Fuster, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí moltes gràcies, Sr. President, seré breu. Primer de tot,
agrair als grups, he entès que es votaria a favor si s’acceptava
l’esmena, ara hi faré referència, i també a Ciutadans que també
ha dit que votaria a favor, m’agradaria fer dues
puntualitzacions.

Ho ha dit el Sr. Mascaró i també contest a la representant de
Podemos, perquè més o manco ha estat en la mateixa línia, ja
ho he dit a la meva primera intervenció, potser que tal vegada
pensi algú que aquesta PNL està desfasada, però crec que era
important mantenir-la, més que res pel suport als clubs i als
esportistes de les nostres illes, perquè ara més que mai
necessiten sense cap dubte l’ajuda de les institucions públiques.

Ho deia el representant de Ciudadanos en aquests moments,
però també parlava de calendaris, etc., però també molt més,
els clubs han tengut, a causa d’una sèrie de decisions que es
varen prendre, una repercussió negativa econòmica a les seves
arques, i evidentment això és el que reivindicaven.

I jo, el Sr. Mascaró ha dit que les reivindicacions eren
temporals, que no eren una cosa que es mantengués. Miri, li
vull dir una cosa, Sr. Mascaró, i li dic sincerament, quan les
coses no van bé és quan els clubs i els esportistes necessiten
especialment l’ajuda del Govern de les Illes Balears i aquest
manifest que varen fer és precisament quan les coses no anaven
bé. Quan les coses van bé, doncs evidentment un no necessita
tal vegada tant l’ajuda del Govern de les Illes Balears, i jo crec
que aquí han fallat vostès, que quan les coses no anaven bé, els
clubs, segons ells, i nosaltres, i jo faig trasllat d’aquesta
reivindicació, ells deien que el Govern no era al seu costat i no
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se’ls escoltava. És vera que, després, tot d’una que va sortir
aquest manifest, la consellera, o la Direcció General d’Esports
els va cridar per parlar amb ells, però ja era tard. Más vale
tarde que nunca, ho reconec, però el que posa de manifest
aquest manifest, valgui la redundància, és que el Govern de les
Illes Balears en els moments difícils i durs no va estar a
l’alçada ni devora els clubs i esportistes de la nostra terra.

Dit això, PSOE, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han
presentat una esmena, una esmena que diu substituir
“s’adhereix” per “compartir els objectius”, i li vull dir que
acceptaré l’esmena perquè consider que no modifica o altera el
sentit d’aquesta PNL.

Res més president. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Entenem, per tant, que es pot
donar aprovada per unanimitat de tots els grups polítics, no és
així?

Molt bé, en conseqüència, idò, queda aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 2374/21, relativa
a suport a la campanya SOS Esports.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4717/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a reclamació de l’alliberament
de la cooperant espanyola Juana Ruiz Sánchez.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4717/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la reclamació
de l’alliberament de la cooperant espanyola Juana Ruiz
Sánchez. I per a la seva defensa i 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. Juana Ruíz Sánchez, com a ciutadana
espanyola, treballa des de fa molts d’anys com a coordinadora
del projecte amb l’organització sanitària Palestina Health Work
Committees. Ella va ser detinguda ja fa uns mesos i des de
llavors ençà roman privada de llibertat, sense que s’hagin
definit clarament uns càrrecs contra la seva persona. 

En el moment de la seva detenció, se’n varen emportar per
part de l’exèrcit israelià, que va irrompre a la seu de l’HWC,
se’n portaren diversos equips informàtics i documentació
relacionada amb el treball humanitari que desenvolupa aquesta
ONG i que, a més, desenvolupa en col·laboració amb altres
organitzacions internacionals, entre les quals diverses ONG de
l’Estat espanyol, o que també funcionen amb fons que han estat
sufragats per part de l’Estat espanyol.

Aquesta detenció, no només de la ciutadana espanyola, sinó
d’altres membres de l’organització, va venir a demostrar que
existia alguna mena de tipus de delicte vinculat amb el
finançament de projectes que realitza l’HWC i que pretenien
involucrar la Sra. Ruíz en aquesta acusació.

La detenció de Juana Ruíz, per part diversos experts en dret,
ha estat considerada arbitrària, tal i com es defineix detencions
arbitràries per part del Comitè de Drets Humans de les Nacions
Unides, ja que no existeix una motivació raonable perquè hagi
estat detinguda i que dugui tant de temps justament sense poder
tenir una assistència legal, o sense que pugui ser portada a
judici.

Aquestes garanties bàsiques que es presumeix que han estat
conculcades, són entre d’elles el dret del detingut a ser informat
sobre els delictes que hagi pogut cometre, el dret a rebre sense
dilació assistència legal independent i el dret a rebre assistència
mèdica independent i el dret a poder contactar amb els seus
familiars. Tots aquests drets han estat conculcats a la ciutadana
espanyola, repetesc que va ser detinguda per les autoritats
israelianes. Tot plegat podia suposar una vulneració, tal com
hem posat a l’exposició de motius, de l’article 9.2 del pacte
internacional de drets cívics i polítics per part de les persones
detingudes i també podria arribar a conculcar tot un seguit de
convencions i tractats que té subscrits el mateix estat d’Israel.

HWC és una organització que ha treballat durant moltíssims
d’anys finançada per la cooperació per al desenvolupament de
moltíssims països de la Unió Europea, Dinamarca, Suïssa,
Irlanda, Noruega, Suïssa, Alemanya, Regne Unit, i també ha
col·laborat amb moltíssims organismes multilaterals, com pugui
ser MRUA, una entitat a la qual nosaltres donarem suport en
aquesta mateixa Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans
fa unes setmanes, UNICEF, OMS, etc.

La ministra d’Afers Exteriors del Govern d’Espanya, la Sra.
González Laya, manifestava, el 27 d’abril, que “hemos exigido
la mejora de las condiciones de la detenida, en especial la
atención, la higiene y el cuidado, insisto, de esta ciudadana
española. Y hemos también pedido plenas garantías para ella
en esta fase de investigación que deseamos concluya pronto
para que esta ciudadana pueda saber exactamente de qué se
le acusa, si es que se le acusa de algo”.

També diverses organitzacions de l’Estat espanyol, com
també 31 diputats del Congrés espanyol, varen subscriure un
manifest, un escrit adreçat a l’Ambaixada d’Israel a Espanya,
exigint l’alliberament de la Sra. Juana Ruíz. Igualment també
es va prendre un acord en aquest mateix sentit, el 29 d’abril, en
el Parlament de Navarra, i després en el moment de signar
aquesta proposició no de llei que tractam avui, han estat
moltíssimes més les entitats i persones que s’han sumat a
l’exigència que es pugui processar amb degudes garanties la
Sra. Ruíz.

La notícia que vàrem tenir ahir va ser justament que
informava la lletrada de Juana Ruíz, la lletrada israeliana Gaby
Lasky, que havia hagut de demanar un retard en l’inici del
judici, perquè la fiscalia militar que pretén jutjar la Sra. Juana
Ruíz no li havia donat fins en el dia d’abans d’ahir, tota la
documentació per poder afrontar un judici amb completes
garanties. És evident que un judici que s’ha de celebrar un dia
no es pot donar el dia previ a l’advocada i a l’acusada tota la
documentació sobre la qual se suposa que se l’acusa. Per aquest
motiu, la lletrada, la Sra. Lasky, va haver de demanar un retard
en la celebració de l’acte del judici, perquè aquest es pugui
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preparar amb totes les garanties i pugui tenir una defensa
completa.

Per tant, a partir d’aquesta darrera notícia nosaltres
consideram que hem de reiterar la necessitat d’exigir a l’Estat
d’Israel, tal com exposen els tres punts de la part propositiva
d’aquesta proposició, d’exigir al Govern d’Israel que es pugui
a dur a terme l’abans possible el judici de la Sra. Juana Ruíz,
que es faci amb totes les garanties i d’acord amb tots els
tractats que record té subscrits l’Estat israelià.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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. Juana Ruíz Sánchez, 62 anys,
nacionalitat espanyola i resident a Palestina des de 1984,
treballa des de fa anys en el camp de cooperació humanitària i
representant de diferents ONG espanyoles, que ajuden als
palestins especialment a l’àrea de la sanitat en garantir el dret
a la salut de la població palestina més desfavorida i incidir en
la prevenció sanitària de dones i nens, així com la vacunació
infantil.

Cal recordar que aquesta és una labor imprescindible que
han de suplir les organitzacions, com la de Juana, per la falta
d’atenció i col·laboració de les autoritats israelianes per atendre
el poble palestí en territoris que manté ocupats, especialment a
les poblacions més petites. La matinada del 13 d’abril, les
autoritats israelianes varen irrompre amb força a la casa de la
família de Juana Ruíz, amb un dispositiu militar de més de 20
soldats, per interrogar-la i retenir-la sense proves, ni càrrecs
contra ella. Els militars van confiscar els equips informàtics i
documentació relacionada amb el treball humanitari que
desenvolupa a l’ONG en el territori, en l’auxili del poble
palestí.

Aquestes detencions es realitzen de forma planificada i amb
total impunitat, vulnerant les mínimes normes internacionals de
respecte als drets civils i polítics. És una pràctica habitual de
l’Estat d’Israel, que ja va ser denunciada reiteradament per
l’ONU, que és contrària al dret internacional. A principis de
maig vàrem conèixer les acusacions d’Israel cap a Juana,
l’acusaven de desviar diners procedents de donacions
estrangeres per finançar les activitats del Front Popular per
l’Alliberament de Palestina. El sumari l’acusa de participar en
activitats d’una organització il·legal, de formar part de la junta
directiva d’una organització il·legal i de rebre i introduir diners
fraudulents en els territoris palestins i de rebre diners amb els
fals propòsits de diversos països donants d’Europa.

L’ONG en la que treballa actualment és una organització
que ha treballat durant anys finançada per la cooperació
espanyola i descentralitzada de comunitats autònomes,
ajuntaments i així com en col·laboració amb nombroses ONG
del nostre país durant molts d’anys. A més, aquesta

organització ha estat finançada també per altres països de la
Unió Europea, com Dinamarca, Suïssa, Irlanda i organismes
multilaterals com MRUA, UNICEF i així com organitzacions
no governamentals com Oxfam o Save the Children.

Tots aquests donants exigeixen els més estàndards de
justificació pública del destí de finançament. Des d’Unidas
Podem donem total suport a la família de Juana, tant a Palestina
com aquí a Espanya, a més dels seus companys de treball i les
seves persones més pròximes. Cal recordar que amb la detenció
de la Juana també van detenir a dos companys més també de
l’ONG.

Coneixem la labor que realitzen, una labor responsable,
solidària i el compromís amb el dret a la salut de la població
palestina, que no podrà ser entelat per la seva impresentable
detenció. Juana Ruiz i els seus dos companys han de ser posats
en llibertat el més aviat possible, el nostre Govern ha
d’assegurar que l’Estat d’Israel respecte els drets humans de la
població palestina. Per això demanem el vot favorable a
aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 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, molt bones tardes, diputades i diputats.
Avui som davant d’una proposició no de llei en defensa dels
drets humans i en aquest cas en defensa de la Sra. Juana Ruiz
Sánchez i la resta de persones que varen ser detingudes el mes
d’abril. Hem de dir que nosaltres en aquests casos sempre hem
considerat que hem de donar total suport i confiança a les
negociacions que es fan per part del Govern d’Espanya.
Evidentment, parlam d’una ciutadana espanyola, el primer que
va fer la ministra va ser reclamar la seva atenció, la cura
d’aquesta ciutadana espanyola, reclamar informació sobre
l’estat de la detenció i per què se l’havia detinguda. I després
hem sabut -com bé deien abans els diputats que m’han precedit,
que no vull tornar repetir tots els arguments que s’han donat
aquí ara-, que ja l’hi imputen una sèrie de càrrecs, en concret
cinc càrrecs.

Això va ser al mes de maig, l’acusava el Govern d’Israel,
entre d’altres, de pertinença a organització il·legal i d’introduir
fons al Front Popular per a l’Alliberament de Palestina que, si
bé hem de dir que és una organització que també ajuda de
manera humanitària i té diferents ING que fan feina amb ella,
que, a més té representació dins l’Assemblea de Palestina a
través de diputats, encara per la Unió Europea està considerada
una organització terrorista.

Nosaltres no volem entrar al fons perquè evidentment el que
està clar és que estam en contra de qualsevol detenció que
s’hagi fet sense respectar els drets humans i sempre ho hem dit,
sí que és veritat que tenim una sèrie de problemes amb el text,
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no tant de la part expositiva, sinó dels punts que es pretenem
avui aquí aprovar.

Nosaltres tornam repetir que creiem que hem de donar total
confiança al Govern d’Espanya perquè segueixi fent feina. Hem
de dir que al dia d’ahir estava previst que es fes la primera vista
contra la Sra. Juana Sánchez i, a més, és una vista que s’ha
posat per al proper dia 7 de juliol. Crec que nosaltres no ens
hem d’immiscir com a parlament autonòmic, però sí que al
mateix temps hem de dir-li des d’aquí que estam al seu costat,
tant d’ella com de qualsevol ciutadà espanyol que hagi estat
detingut sense que se li hagin considerat els seus drets i sense
saber per què se’l detenia, de què se l’acusava i d’altres
qüestions.

Per tant, consideram que hem de seguir deixant fent feina al
Govern d’Espanya. Sentim, evidentment, la detenció que es va
fer i les circumstàncies amb les quals es va fer, com no pot ser
d’altra manera. I nosaltres proposaríem una esmena in voce al
segon punt per poder-lo aprovar amb els altres dos punts, al
primer i al tercer nosaltres ens abstindríem. 

Al segon punt, nosaltres afegiríem per assolir... en lloc de
posar que donam suport en totes les bases del primer punt, sinó
que seria “per assolir un procés just que no vulneri la seva
presumpció d’innocència”. Si fos d’aquesta manera nosaltres
donaríem suport al segon punt, als altres dos ens abstendrem.

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. Se succeeixen notícies des de la
presentació d’aquesta proposició no de llei, amb uns fets que es
recullen almanco fins dia 7 de maig, una de les evidències que
es denuncien aquí, i dic denuncien perquè això és una denúncia,
és la detenció d’una persona la qual encara no coneixia, o
almanco els seus representants, els motius..., els motius tal
volta sí, però els càrrecs que se li imputaven segons la fiscalia
israeliana. 

Per tant, segons es plantejava aquí... evidentment
l’exposició de motius dóna raons per exigir certes actuacions;
el cert és que jo..., i no som coneixedors, aquí no se n’ha parlat
a cap moment de l’ordenament jurídic d’un estat democràtic
com és l’estat d’Israel, tot i que el context de confrontació
palestina-israeliana i la causa que es dóna la coneixem tots, i és
un tema que també és transversal i domina aquesta situació.

Per tant, és un ordenament jurídic, independentment de la
valoració que puguem fer o no, és l’ordenament jurídic d’un
estat democràtic, d’un estat reconegut com a tal i, per tant,
nosaltres no entrarem a valorar el seu ordenament jurídic, no
ens queda altra cosa que simplement cenyir-nos als fets.

I els fets són que el que ens pertoca tutelar i demanar és que
les nostres institucions vetllin pels drets de qualsevol ciutadà de
nacionalitat espanyola i en aquest cas la feina que ha fet o que
desenvolupa -insistesc- del que diu la proposició no de llei i del
que s’ha publicat en mitjans de comunicació, és que el consolat
s’hi troba a sobre i donam tot el suport al Consolat d’Espanya
i el Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació dona suport
a la ciutadana espanyola allà empresonada.

Per tant, en garantir aquesta assistència jurídica i en desitjar
que evidentment el desenvolupament del procés sigui el just i
d’acord amb els tractats internacionals, a més a més, del que
correspon a la legislació israeliana, nosaltres, tal com estan
proposats aquests tres punts, no hi podem donar suport, ho
anunciï, i ens hi abstindríem, per les raons que he dit. Hauríem
d’exigir al ministeri que doni la seguretat jurídica i doni el
suport jurídic, però ho fa, per tant, el que faríem és reconèixer
la tasca que fa i, en tot cas, que fossin més intenses les
relacions bilaterals que tenen tots els estats, entre ells l’Estat
espanyol i l’Estat israelià.

Nosaltres també volíem fer una esmena in voce, però va en
la línia que ha plantejat la diputada Durán del Grup
Parlamentari Popular. Per tant, és absurd que facem una
similitud o que en facem una que pugui ser semblant i, per tant,
donaríem, si s’accepta pels grups proposants d’aquesta
proposició no de llei, nosaltres al punt 2 -tal i com ha plantejat
l’esmena in voce- li votaríem a favor i ens abstindríem als punts
1 i 3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn ara per a contradiccions.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sr. President, cinc minuts per acabar de tancar l’esmena in
voce.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, suspenem cinc minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Ferrer, té la paraula per un màxim de cinc
minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Moltes gràcies. Vull agrair els matisos que s’han fet perquè
al cap i a la fi crec que hi ha un acord prou similar.

Nosaltres al punt 1 de la nostra proposició no de llei
demanam l’alliberament, mentre no s’hagi produït aquest
procés just que reclamam. Nosaltres entenem que en aquest cas
que a la Sra. Juana Ruiz se li apliqui la jurisprudència militar
no és d’aplicació en aquest cas, perquè bàsicament es tracta
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d’una ciutadana espanyola i, a més, nosaltres consideram que
s’han conculcat tots els drets que es troben a l’exposició de
motius. Per tant, nosaltres no demanàvem en cap cas
l’absolució, sinó que demanàvem l’alliberament mentre que no
es produeixi aquest procés just.

Nosaltres, evidentment, també donarem suport a totes les
accions diplomàtiques que sabem que són intenses i amb molt
d’encert i seny per part del Ministeri d’Afers Exteriors per
poder aconseguir que els drets de la Sra. Ruiz no es vegin
vulnerats i que pugui tenir accés a un procés judicial just i, en
aquest sentit, nosaltres acceptaríem l’esmena in voce que ha
introduït la diputada Durán del Partit Popular. Per tant, al punt
2 de la PNL eliminaríem l’expressió “l’establert al punt 1"  i
quedaria substituïda per l’expressió “assolir un procés just que
no vulneri la seva presumpció d’innocència”.

En tot cas ara ho passaríem al lletrat perquè pugui tenir més
clar exactament el que acceptam per poder arribar a un acord
en aquest punt.

I res més, vull agrair totes les intervencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies als grups
parlamentaris que donen suport a aquesta iniciativa. Des
d’Unidas Podem entenem que les autoritats israelianes porten
anys intentant aïllar el poble palestí de la solidaritat
internacional i aquestes exageracions en algunes organitzacions
formen part d’aquest objectiu.

Entenem que cal redoblar tots els esforços a l’hora de
reclamar a les autoritats d’Israel la ràpida posada en llibertat de
la ciutadana espanyola Juana Ruiz igual que dels seus dos
companys.

També s’ha d’instar la Unió Europea perquè exigeixi a
Israel el compliment del dret internacional per evitar que es
repeteixin detencions sense càrrecs ni judici com la de Juana.
Diferents mitjans... quan era l’hora de fer el debat d’aquesta
iniciativa parlamentària, he pogut llegir que diferents mitjans
ja apuntaven que hi ha més de 4.500 persones empresonades
per seguretat a Israel amb aquest objectiu, o sigui, sense càrrecs
ni judici.

Així que esperem que amb aquesta iniciativa i amb la força
de tota la resta d’administracions Juana Ruiz i els seus
companys puguin trobar-se en llibertat prest.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Entenc que s’accepta votació
separada, podem votar d’una banda el punt 1..., el primer i el
tercer, és així? Juanma, va bé?

Vots a favor dels punts 1 i 3?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vots a favor del punt 2.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

No, som onze persones...

(Remor de veus)

Ah, som 10? No, jo compt la Mesa també, tres, quatre, cinc,
sis, set, vuit, nou, deu i onze.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

10.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Bé, idò així serien 6 vots a favor, cap en contra i 4
abstencions.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor del punt 2?

(Remor de veus)

Unanimitat..., transaccionat exactament.

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