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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Beatriu Gamundí.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la deliberació de l’ordre del dia relatiu al debat i
votació de les Proposicions no de llei RGE núm. 11792 i
11905/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11792/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a mesures de visibilització i no
discriminació del col·lectiu LGTBI al món rural i esportiu.

Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE núm.
11792/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures de
visibilització i no discriminació del col·lectiu LGTBI al món
rural i esportiu. Per a la seva defensa intervé per part del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. El món esportiu tradicionalment
havia estat lligat, no ara, però havia estat lligat a unes certes
qualitats d’habilitat i d’exercitació gimnàstica que induïen a
pensar que fos un món exclusivament masculinitzat i
heteronormatiu. 

Afortunadament aquesta situació ja no és així des de fa
molts d’anys, sobretot des que moltes dones varen plantar cara
a aquest plantejament i varen començar a ser incloses a totes les
competicions esportives i també les olímpiques. El mateix va
passar també amb les persones de color, amb les persones
racialitzades que a alguns països, com per exemple als Estats
Units no podien participar en els jocs i després varen començar
a poder tenir una certa presència en el món esportiu.

A la història de l’esport el moviment LGTBI podríem dir
que és un dels col·lectius de persones que han quedat un poc
més endarrerides en la seva incorporació o en plenitud a aquest
món. Hem de recordar, per exemple, el cas del famós futbolista
Justin Fashanu que en els anys vuitanta va acabar fins i tot
suïcidant-se perquè no va ser capaç de suportar la pressió que
rebia per part de companys i per moltes persones vinculades al
món de l’esport. Aquí a Espanya tenim el cas de Jesús
Tomillero, un àrbitre de futbol que, pel fet d’haver fet pública
la seva orientació sexual, va patir fins i tot alguns atacs i
agressions verbals.

Afortunadament això comença a quedar enrere i en els
darrers Jocs Olímpics de Tòquio, celebrats aquest estiu, vàrem
poder veure com molts atletes i participants del col·lectiu
LGTBI varen fer pública la seva orientació sexual, precisament
per ajudar a moltíssimes persones i per servir com de referent
i de visibilitat, per servir de referent a moltes persones que
puguin patir algun tipus de discriminació o atacs. 

En el cas de les Illes Balears tenim l’atleta eivissenc Marc
Tur Picó, que també va expressar públicament la seva
orientació sexual en diverses entrevistes i publicacions a les
xarxes socials, i va dir que ho feia bàsicament per diversos
objectius: primer de tot, perquè volia col·laborar amb el seu
testimoni contra les agressions homòfobes i transfobes; també
volia col·laborar amb el seu testimoni contra el bullying que
pateixen moltíssims d’adolescents i joves que en algunes
ocasions pot acabar en suïcidi, i el mateix Marc Tur va dir que
ell precisament n’havia patit en primera persona d’assetjament
a la seva etapa educativa, i també volia explicar-ho públicament
perquè volia ajudar també a moltes persones trans que també
viuen greus dificultats.

Per tant, l’exemple de Marc Tur Picó, al qual volem que
aquest parlament reti la seva gratitud i enhorabona per haver
donat aquesta passa i per haver contribuït a una de les fites que
ha de tenir la nostra societat, que és seguir lluitant per la
igualtat contra la discriminació, per això volem que aquest
parlament es manifesti en aquest sentit de donar suport a les
declaracions de Marc Tur i que vénen acompanyades justament
de moltíssimes altres persones i personalitats del món de
l’esport, que han fet pública també la seva orientació sexual
justament per ajudar a les persones que pateixen discriminació.
Sense anar més lluny fa qüestió d’unes setmanes vèiem com un
futbolista australià, Josh Cavallo, també feia pública la seva
orientació sexual i era dels primers futbolistes que la donaven
a conèixer. 

Si passam a la segona part de la proposició no de llei volem
parlar també de la necessitat que hi hagi una major visibilitat
del col·lectiu LGTBI al món rural, volem que acabi aquesta
mena d’exili rural que pateixen algunes persones que, residint
a nuclis de població, de poca població, o a barris poc poblats,
acaben convertint-se en un referent negatiu de vegades en els
seus propis entorns, ha estat testimoniat per moltíssimes entitats
LGTBI que han donat veu a persones que viuen a zones rurals
i poc poblades la necessitat precisament de gaudir d’una major
visibilitat i la necessitat d’acabar amb determinats prejudicis
que a aquestes poblacions tan poc poblades es fan encara més
durs i més cruels. 

En el cas de Ben Amics, l’Associació LGTBI de les Illes
Balears, a aquesta darrera convocatòria dels premis en positiu
Siurell Rosa, va voler premiar la tasca que s’ha dut per exemple
a l’Ajuntament de Maria i al poble de Pollença, precisament en
aquesta mateixa línia, són pobles petits, de petites dimensions,
però que proposen una estratègia conjunta de tota la població
per lluitar contra l’LGTBIfòbia. Nosaltres també ens fem ressò,
per exemple, d’activitats com les que es desenvolupen al
municipi d’Inca, amb l’”Orgullosament Inca”, que també són
un reflex de la necessitat a zones, no especialment urbanes o a
ciutats molt poblades, fer una tasca també per lluitar contra
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l’LGTBIfòbia i contra la discriminació de les persones del
col·lectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago, que imagín que
ve en substitució de la Sra. Mayor. Molt bé.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Exacto, sustituyo a la Sra. Mayor, sí.

Muchas gracias. Hace unas semanas en esta cámara
compareció la Asociación de Mujeres y Deporte Profesional
que nos explicaba la falta de referentes de mujeres deportistas
y la importancia de éstas. El colectivo LGTBI también carece
de referentes profesionales deportivos, muchos deportistas no
manifiestan su condición sexual por el simple hecho de que no
saben si su carrera profesional como deportista se puede
resentir negativamente.

Los Juegos de Tokio de 2020 han estado marcados por dar
visibilidad al colectivo LGTBI en el deporte de alto nivel. Ha
sido la primera vez que participan deportistas transexuales en
una edición de los Juegos Olímpicos y ha habido más de 160
atletas que abiertamente lo han reconocido, uno de ellos ha sido
el ibicenco Marc Tur que, con su testimonio, ha ayudado
enormemente a visibilizar el colectivo LGTBI en el mundo del
deporte.

Queda mucho camino por recorrer para visibilizar las
diferentes luchas como el feminismo y también la comunidad
LGTBI. Y en esta misma cámara hemos aprobado, hemos
debatido iniciativas, la mayoría de ellas por mayoría en las que
se han adoptado medidas para avanzar en la lucha por el
feminismo.

La proposición no de ley presentada hoy da un
reconocimiento a los deportistas LGTBI que han hecho pública
su orientación sexual y en especial al ibicenco Marc Tur, así
como instamos a las diferentes administraciones y entidades
competentes a desarrollar estrategias de visibilización y
protección del colectivo LGTBI en los entornos rurales o en
núcleos despoblados.

Esperamos que esta proposición no de ley sea apoyada por
todos los partidos presentes. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Fuster, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda, senyors diputats.
Avui els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i

MÉS per Mallorca ens presenten una moció de dos punts
relatius al moviment LGTBI dins l’esport i dins el món rural.

Referent a l’esport, és veritat que en els darrers anys hi ha
hagut un gran avanç en el reconeixement del moviment LGTBI
a tot el món, això és innegable, però també és veritat que queda
feina a fer, malgrat que hi ha països que encara no han fet cap
tipus de passa en aquest sentit, especialment al continent africà,
on es concentra el major nombre de països on està prohibit ser
del moviment LGTBI, fins i tot es castiga amb pena de presó
per a tota la vida, fins i tot amb la mort.

Nosaltres sense cap dubte votarem a favor d’aquest punt.
Vull reconèixer i felicitar la postura de tots aquells esportistes
que han decidit fer pública la seva orientació sexual aquí a
Balears, a la península o a la resta del món, doncs ens sembla
un exercici de llibertat i normalitat que des del Grup
Parlamentari Popular respectam i sobretot aplaudim.

Concretament la PNL, com han dit els dos diputats, es
refereix al Sr. Marc Tur Picó o millor dit, fa un esment especial
d’aquest esportista eivissenc que va estar a punt, a punt
d’aconseguir la medalla a Tòquio i, com els he dit, doncs ens
sembla correcte i ens sembla bé. De fet, la Sra. Durán i jo
mateix, vàrem fer una piulada de suport tant al Sr. Tur, pel seu
gran paper en els Jocs Olímpics i també quan va donar suport
amb les seves declaracions al col·lectiu LGTBI.

Referent al punt de visibilització del moviment LGTBI al
món rural que insta el Govern, en col·laboració amb els
consells insulars, ajuntaments, comunitats educatives, locals,
etc., per desenvolupar estratègies de visibilització i protecció
del col·lectiu LGTBI als entorns rural, idò també hi votarem a
favor perquè ens sembla bé, de fet, un dels exemples que ha
posat tant el Sr. Ferrer, especialment, a la seva exposició de
motius, és l’Ajuntament de Maria que, com saben, és un
ajuntament que en aquests moments està cogovernat pel Partit
Popular i també a l’Ajuntament de Pollença.

Dit això, també els he de dir que votarem a favor d’aquesta
PNL perquè va en la mateixa línia que la PNL que es va
debatre dia 23 de juny de l’any 2020 i evidentment en
coherència, idò també hi votarem a favor.

Però també els vull dir que, malgrat que sé que no és motiu
d’aquesta PNL no estaria malament que amb referència a la
PNL que es va aprovar aquell dia, em referesc a la de dia 23 de
juny, i on s’instava el Govern a tota una sèrie de compromisos,
cinc punts concretament, que va molt en la línia del que es
presenten avui, però avui molt més sectorialitzats, idò saber si
el Govern un any després, un any llarg després ha fet o ha posat
en marxa totes aquestes mesures que es varen aprovar dia 23 de
juny. Ho dic perquè moltes vegades aquí aprovam coses i
moltes vegades són al brindis al sol o fem retxes dins l’aigua,
no estaria malament que sabéssim si el Govern les posa en
marxa, concretament em referesc a la de dia 23 de juny.

Dit això, que sé que no és l’objecte d’aquesta PNL, dir-los
que nosaltres des del Partit Popular tot el que siguin iniciatives
de protecció i visualització del col·lectiu LGTBI per evitar
casos de discriminació doncs ens semblen positives, aquestes
consideram que ho són, però ja siguin al món rural, al món
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urbà, al món de l’esport o a qualsevol altre sector de la nostra
societat.

Res més, president, votarem a favor dels dos punts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. 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 a tothom, vostès saben,
Sr. Ferrer i Sra. Santiago i Sr. Ensenyat, malgrat que no hagi
intervingut, que nosaltres, el posicionament nostre és clar i
explícit sobre el suport a les accions a garantir la igualtat de
drets i d’oportunitats i la llibertat de les persones en la seva
orientació sexual i evidentment de les que estan encara -encara-
estigmatitzades i marginades algunes actuacions i algunes
manifestacions polítiques com és el col·lectiu LGTBI.

 Vostès han dut diferents iniciatives envers accions per
visualitzar, per defensar els drets i sobretot per afavorir la plena
participació del col·lectiu de les persones LGTBI en diferents
àmbits, fins i tot en la cooperació al desenvolupament, és a dir,
no tan sols a la societat de les Illes Balears, la societat
espanyola, la societat europea, sinó més enllà de..., com
pertoca, no?, els drets són drets humans, són drets fonamentals
i, per tant, més enllà del nostre territori també l’acció a la
cooperació al desenvolupament la du la comunitat autònoma i,
per tant, més que legítim, i així hi vàrem donar suport.

Però miri, jo vull fer una reflexió. M’ha sorprès una qüestió,
que aquesta proposició no de llei està registrada al mes
d’octubre i al mes d’abril el Govern de les Illes Balears va
aprovar el segon pla, a través de col·laboració i participació del
Consell LGTBI de les Illes Balears, on nosaltres som membres
juntament amb altres formacions polítiques i entitats, el segon
Pla estratègic de polítiques públiques LGTBI, en matèria de
diversitat sexual, familiar, de gènere del Govern de les Illes
Balears. Per tant, vostès saben que nosaltres entenem que els
plans són les mesures estratègiques per abordar de forma
integral i transversal les actuacions a afavorir tot el que el
mateix consell LGTBI trasllada a aquestes institucions, tant al
Govern de les Illes Balears, als consells que tenen part de la
matèria en tema de drets traspassada i a aquest Parlament en el
seu posicionament.

Aquest pla es va fer el mes d’abril i va tenir un parèntesi del
primer al segon, vull referir-me a la importància del pla, el
2019 acaba un pla i no es va el següent fins al 2021 en què es
va aprovar al mes d’abril. Vull reconèixer la tasca que ha fet el
Consell LGTBI per afavorir i reclamar aquest segon pla, i no
se cita en la proposició no de llei, la qual cosa m’ha sorprès,
perquè és una estratègia del Govern que nosaltres entenem que
s’ha de visualitzar i s’ha de reforçar i és una oportunitat, les
proposicions no de llei, que es fan posteriors als plans de
reforçar-los.

Les mesures que vostès plantegen aquí en aquesta
proposició no de llei, que nosaltres li donarem suport com no

pot ser d’una altra manera, evidentment vénen contemplades al
pla estratègic. És bo que hi hagi proposicions no de llei que
complementin, que reforcin o que reivindiquin qüestions que
no estiguin enregistrades, o sigui, contemplades en el pla.

Entenem que, en aquest sentit, a part del reconeixement que
es va i crec que important i necessari dins l’objectiu de
visualitzar i promocionar les persones que realment lluiten i fan
un pas al front per normalitzar aquestes situacions, els seus
drets i exigir-los, aquest és un i el primer punt va en aquesta
línia.

El segon va en la línia que li comentava, Sr. Ferrer, del pla
estratègic, eh?, no sé si vostè acceptaria una transacció tal com
reconeix el segon pla estratègic per reconèixer la tasca que s’ha
fet, tampoc no és que vagi a descobrir res que no estigui en el
pla, però, bé, trob que és una deferència per a la gent que hi ha
treballat i per al mateix govern que l’ha contemplat i ha estat
aprovat pel Consell de Govern.

Es va modificar, també parla d’un decret que es va
modificar i va establir, el Decret 23/2021, la participació amb
la qual cosa el consell s’està obrint a una participació molt més
diversa, molt més integral i molt més completa.

Finalment, de forma explícita li dic que nosaltres li donarem
suport tal com estan establerts els dos punts, però crec que era
important fer la referència a aquest treball i en aquest segon pla
estratègic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres per suposat votarem a favor d’aquesta iniciativa que
avui se’ns presenta.

He de dir, però, un parell de coses. Aquí, en aquesta
proposició no de llei que presenten PSIB-PSOE, Unidas Podem
i MÉS s’anomena: “el passat 23 de juny de 2020 el Parlament
de les Illes aprovà una proposició no de llei”. No l’hem
trobada, no l’hem trobada, de dia 23 de juny del 2020, no l’hem
trobada, no sé si és que la data aquesta és correcta o no, però
aquell dia en el Diari de Sessions això no hi era, simplement
dir-ho per comentar-ho, és una anècdota. Pot ser que fos un
altre dia o que nosaltres ens haguem traspaperat, però això
nosaltres no ho hem trobat.

Avui s’ha parlat aquí dels jocs olímpics de Tòquio,
simplement dir que la defensa ha de ser individual a banda de
col·lectiva, ha de ser particular a banda d’institucional i em
qued amb un testimoni que ens posa la pell de gallina, ja que
hem parlat d’aquests jocs olímpics, parl de Tom Daley, campió
olímpic, que va sortir entre llàgrimes, vosaltres ho recordareu,
però vull reproduir exactament el que va dir, i va dir això:
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“Esper que qualsevol jove LGTBI pugui veure que no importa
quan tot sol et sentis ara, no estàs tot sol i pots aconseguir tot
allò que vulguis, tens una gran família que tu tries preparada
per donar-te suport, em sent increïblement orgullós de dir que
som un home gai i també campió olímpic. Em sent molt
empoderat per això, perquè quan era més petit pensava que mai
no seria algú o que no podria aconseguir res per qui som, i ser
un campió olímpic ara mateix mostra que pots aconseguir
qualsevol cosa”.

Per tant, creiem en aquesta fe individual, en aquesta força
individual quan es pot, perquè n’hi ha que no poden, perquè
estan absolutament anul·lats per violències de qualsevol tipus,
per discriminacions de qualsevol tipus en la seva manera
d’estimar i de ser.

Així és que a nosaltres sempre ens trobaran en aquestes
iniciatives.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Jo seré molt breu
perquè crec que la PNL està ben fonamentada, és prou extensa.
I vull dir que nosaltres també hi votarem a favor, com no podia
ser d’altra manera, perquè pensam que és una iniciativa
necessària i més ara que hi ha aquest moviment reaccionari
contra tot allò que surti de l’heteronormativitat, llavors
endavant. Tenen el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Torn ara de contradiccions, Sr.
Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Agrair el suport de tots els grups,
avui sortirem amb una unanimitat sobre una proposició no de
llei que parla del col·lectiu LGTBI precisament perquè ens
falta el Partit VOX, segurament si hi fossin..., jo no puc parlar
per boca dels altres, només puc denunciar l’odi que propaguen,
però segurament si fossin aquí no sortiríem amb aquesta
unanimitat.

I parlant de VOX jo agraesc especialment..., bé, de vegades
aquest canvi de postura que observam en el Partit Popular,
perquè avui a més ha donat suport a la iniciativa, de la qual
cosa ens alegram, senyal que és un símptoma més de
civilització que van adquirint i també agrair-li que hagi fet
esment que a l’Ajuntament de Maria de la Salut governa el
Partit Popular, amb una altra força, i que foren els que varen
desenvolupar aquest programa de “Maria de la Salut contra
armaris”, ara no record exactament el nom del programa, que

va merèixer el guardó de Ben Amics, justament per una
iniciativa d’un poblet petit, modest com és Maria de la Salut
per lluitar contra la LGTBIfòbia.

Esperem que el marc municipal de Maria de la Salut, el
marc conceptual que tenen els regidors del Partit Popular a
Maria es pugui traslladar a tantíssimes institucions i puc parlar
de l’Assemblea de Madrid on sembla ser que ara la Sra. Ayuso
claudicarà a les peticions de VOX de derogar les lleis
d’igualtat; o també a l’Assemblea de Múrcia, on també el Partit
Popular claudica, novament, contra els seus antics companys,
no?, sota els seus antics companys, claudicant i acabant amb
mesures a favor de la igualtat i contra l’LGTBIfòbia. 

Vull dir també que la qüestió que ens parlava, de la PNL
que nosaltres havíem dut en aquesta cambra, que es va debatre,
ara ho estava intentant cercar també per a la Sra. Diputada d’El
Pi i no acab de veure si potser ens vàrem equivocar, sí,
efectivament, va ser un error a la transcripció de l’exposició de
motius, perquè la vàrem debatre i aprovar el dia 18 de juny de
l’any 2020, d’aquí ve que la diputada no la pogués trobar,
perquè va ser una errada meva a l’hora de transcriure.

Doncs bé, aqueixes mesures que s’explicitaven aquí i que
vàrem aprovar entre tots, jo l’anim que faci la seva tasca de
control al Govern i demani al Govern a veure com ha
desenvolupat aquestes mesures, ho deia pel diputat del Partit
Popular. 

El que ha explicat el diputat de Ciutadans, nosaltres
demanam accions, evidentment, al primer punt, més que una
acció és un reconeixement públic, nosaltres creiem que el
Parlament, que és la casa de tothom, la casa del poble de les
Illes Balears, havia de fer aquest reconeixement a aquesta tasca
sobre la qual generava molta importància que és la tasca de la
visibilitat d’exemples positius que puguin ajudar a altres
persones que pateixen problemes d’LGTBIfòbia o assetjament
en els seus entorns.

I la segona, evidentment, nosaltres no defugim de l’àmbit
del marc d’actuació, simplement acotam o donam a més, posam
el focus damunt d’una qüestió que és la del món rural, de fet,
per preparar la iniciativa vaig recollir testimonis de diverses
entitats que ens parlen de la invisibilitat que sofreixen moltes
vegades i la discriminació que pateixen moltíssimes vegades les
persones del col·lectiu LGTBI a les zones rurals, i parlaven a
més, específicament, de les dones, de les dones que són les
sigles L, T i B, del col·lectiu que, en moltíssims casos queden
completament invisibilitzades, queden discriminades, perquè en
els entorns rurals ja se sap que en algunes ocasions per ser
comunitats petites, quan hi ha, encara que sigui amb molt poca
mesura, una actitud d’odi o una actitud de rebuig, tot això,
evidentment es magnifica; a les ciutats, a les grans ciutats,
sabem que aquest problema -en tenim d’altres, per desgràcia-
però sabem que a les petites poblacions aquests problemes
moltes vegades es magnifiquen.

I, per exemple, vaig agafar el testimoni d’Asociación
LGTBI Diversas, de Tenerife, que deia que “A las mujeres por
tener una orientación sexual o una identidad de género no
normativa se nos invisibiliza en los pueblos o en las islas no
capitalinas, como sucede en Canarias; sufren miradas,
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comentarios y la exposición permanente a los prejuicios de la
opinión pública.” Vaig considerar que era oportú dur també a
aquesta cambra idò el testimoni de tota aqueixa tasca que s’ha
fet en un context insular, molt similar al nostre, que també és
una illa i que a més té petites poblacions i que creiem que era
interessant poder-ho dur a aquesta cambra.

En qualsevol cas, agrair el suport que hem rebut de tothom
i als que se n’han dut d’aquesta rèplica meva alguna reflexió
esperam que aqueixa reflexió arribi a altres instàncies on el
mateix partit, el Popular, té una representació i té una capacitat
de decisió, i que puguin frenar, a veure si és vera, els avanços
de la ultradreta que vol negar, novament, els drets de les
persones LGTBI.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Dues qüestions que no m’han
quedat clares, per tant, hi hauria transacció que passaria de dia
24 a dia 18 de juny, que és la que toca, per error. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Seria ratificar..., està a l’exposició de motius, seria ratificar
l’exposició de motius, on diu “el passat 23 de juny” seria “el 18
de juny”, és a dir, no? Sí.  

EL SR. PRESIDENT:

I la transacció in voce que ha fet el Sr. Gómez...

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

És que no m’ha quedat clar en quins termes la volia fer,
però, en qualsevol cas nosaltres entenem que el text que
proposam no és contradictori amb el que ja està aprovat al Pla
d’actuació que, si més no, el complementa. No, no..., no hi
veiem motiu, tampoc. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Moltes gràcies. Torn ara del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago, per un temps
màxim de cinc minuts. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Nosotras estamos de acuerdo con las transacciones, las
modificaciones que apoya, que ha comentado el Sr. Ferrer, y no
haremos intervención. 

EL SR. PRESIDENT:  

Moltes gràcies. Passam a votació...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

President... President, només una qüestió, perdoni. El que
es canvia és la data, el que ha introduït el Sr. Gómez, perdó,

entenc que no. És que com... D’acord, només la data. D’acord,
està clar, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Sr. Gómez ha fet referència abans, vist que parla d’un
nom d’un esportista, a comunicar-li..., que imagín que ja deu
anar implícit amb la mateixa proposició, però també es podia
entendre com una transacció...

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Sí... Podríem comunicar-li, no sé com funciona aquest... Sí,
quan es fa en un reconeixement... No sé com funciona, però
jo...

EL SR. PRESIDENT: 

Es podria fer una carta dient...

(Se sent de fons el Sr. Lletrat que diu: “es publicarà en el
butlletí”)

Sí, però, Miquel, la majoria de mortals no llegeixen el
butlletí..

Idò li afegim amb aquests termes, idò...

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Podíem afegir, és a dir, comunicar-li..., amb els termes que
estan exposats aquí...

EL SR. PRESIDENT: 

Comunicar-li mitjançant un escrit...

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

... el reconeixement i la felicitació, sí, idò ho podem incloure.
Si a tothom li va bé. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Ens sembla bé, des del Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Perdoni?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Que ens sembla bé que s’inclogui comunicar-li al Sr. Tur.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. Moltes gràcies. Passam idò..., bé, la podem donar
aprovada per unanimitat de tots els grups polítics. No és així?
Amb aquestes incorporacions que s’han presentades. 

Molt bé, moltes gràcies. 
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2) Proposició no de llei RGE núm. 11905/21, presenta
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a prevenció del maltractament
a les persones grans.

Passam ara a debatre la Proposició no de llei RGE núm.
11905/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció del
maltractament a les persones grans.

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

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, president. Mirin, tant l’OMS com també l’INPEA,
que és la Xarxa Internacional de Prevenció de l'Abús i
Maltractament en la Vellesa, com també l’IMSERSO, que
precisament va explicar, i ho tenim a l’exposició de motius,
molt ben recollit, l’alarmant de la situació, que es pensa que
només 1 de cada 24 casos de maltractament a persones majors
es notifiquen o s’arriben a denunciar. També segons el que diu
l’ONCE, que calcula que aproximadament a Espanya podia
haver 500.000 persones, més de 500.000 persones majors, que
són maltractades en algun tipus de maltractament, que pateixen
de manera gairebé diària. 

Tot plegat ens fa que haguem de conscienciar
necessàriament no només la societat sinó també instar les
institucions perquè treballin per acabar amb aquesta xacra.

A la Conferència Nacional de Consens sobre l’Ancià
Maltractat es va firmar ja fa prou anys, a l’any 1995, la
Declaració d’Almeria, que el que venia era a tipificar quines
són les principals causes de maltractament que pateixen les
persones grans i posar tota una sèrie de possibles solucions per
tal d’acabar amb ella.

Les tipologies de maltractament de persones grans es poden
concretar de moltes maneres: maltractament o abús físic;
maltractament emocional o psicològic; es pot patir també abús
sexual; poden patir les persones grans explotació econòmica,
financera o material; pot haver-hi negligència i també
autonegligència, entesa aquesta com la que es practiquen les
persones grans que ja no es troben en ple ús de les seves
facultats i que són abandonades a la seva sort i que elles,
malauradament, com que no tenen prou recursos propis per
curar-se a elles mateixes, idò acaben fent-se mal; i també les
persones grans poden patir abandonament.

L’OMS també alerta de la poca informació i escassetat de
dades rigoroses sobre aquests casos, una qüestió que ens retreu
una mica al que deia al principi de la intervenció, que ens falta
molta informació per saber exactament on són els problemes i
què es pot fer per solucionar-los. Falta també una estadística
actualitzada i fiable que ens doni informació sobre el
maltractament de les persones grans, el seu abast, les seves
tipologies, i que també ho desglossi pels diferents entorns on
succeeixen, si són a l’entorn domèstic o si són també a les
residències.

El Consell de Mallorca, a l’any 2019, en època molt recent,
va treure protocols d’actuació davant les situacions de
maltractaments domèstics i d’autonegligència. En aquests
protocols s’hi estableixen tota una sèrie d’actuacions que s’han
de fer per detectar, per atendre precoçment, un possible cas de
maltractament d’una persona gran, per protegir la persona gran
i les altres persones adultes vulnerables que puguin estar en el
seu entorn, millorar la seva qualitat de vida i promoure també
un model d’intervenció centrat en el bon tracte i l’atenció de la
persona.

Tot plegat ens dona que hi ha una preocupació
generalitzada per a aquest fenomen, arribam a la conclusió
també que és un fenomen sobre el qual ens falten dades i,
sobretot, que ens falta que s’interconnectin les dades per poder
millorar tots els mecanismes que vulguem implantar per acabar
amb aquesta xacra.

Per tot plegat, nosaltres hem preparat aquesta proposició no
de llei, que té 6 punts en concret. El primer de tot és demanar
al Govern de l’Estat que faci un pla de prevenció i erradicació
del maltractament de les persones grans.

El segon punt, incideix precisament en una cosa que a
nosaltres també ens preocupa molt que és la manca d’un
registre estatal unificat i una estadística també actualitzada i
unificada per poder compartir totes aquestes dades de
maltractament quan es produeixen.

En el tercer punt també volem que el Govern de les Illes
posi tots, juntament amb altres institucions, posi tots els
recursos disponibles per reduir aquests maltractaments físics i
psicològics.

En el quart punt demanam sistemes d’anàlisi de dades, per
poder analitzar el maltractament envers les persones grans.

En el cinquè i en el sisè punt, nosaltres, que són els dos
darrers, demanam que hi hagi a més dues lleis integrals per a
les persones grans: una a nivell estatal i una altra a nivell de les
Illes Balears, que puguin garantir una vida digna, independent
i participativa de les persones grans dins la nostra societat.

Com que encara em queden 40 segons, ja avanç que les
dues esmenes que ens ha presentat el Partit Popular, nosaltres
creiem que van exactament en la mateixa línia, que milloren el
text i ara, quan la Sra. Portaveu del Partit Popular, exposi el seu
contingut, repartiré als assistents una transaccional que
nosaltres proposam, per tal d’acabar de millorar el redactat, per
tal que contempli també l’abast de les mesures que nosaltres
plantejam, que aquest abast sigui extensiu a tots els consells
insulars i a tots els ajuntaments, que evidentment sabem que
tenen també competències en la cura de les persones grans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago, per un temps
màxim de cinc minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. El maltrato a las personas mayores es
un problema importante de salud pública, así lo considera la
OMS. Una de cada 6 personas mayores sufre maltratos en el
mundo, un elevado porcentaje de maltrato a personas mayores
se registra en el ámbito familiar y personas mayores con
dependencia, con un impacto de género clarísimo.

La ponencia Envellir a les Illes Balears. Reptes de futur,
dice que el fenómeno de los maltratos hacía la gente mayor se
ha empezado a estudiar hace unos años y se ha demostrado que
no se conoce bastante, que se sabe que afecta sobre todo a
personas aisladas dentro de la propia familia, o con cuidadores
externos, aunque también se da en las residencias.
Lamentablemente los maltratos a las personas mayores
continúan siendo una de las formas de violencia menos
estudiadas y una de las menos incluidas en los planes de
prevención de la violencia. Es difícil detectar el maltrato a las
personas mayores, por eso es tan importante consolidar unos
servicios sociales de calidad, que garanticen la prevención, la
detección y la actuación de maltrato de las personas mayores,
centrados en la persona, que favorezcan la promoción de la
autonomía personal y que atienda adecuadamente sus
necesidades. 

En Unidas Podemos tenemos claras las prioridades de la
ciudadanía. Por eso en los presupuestos del Estado, el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, destinará 910
millones de euros para el eje de economía de los cuidados y
refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión. Con un
aumento del 23% del presupuesto para la atención a la
dependencia, para mejorar las prestaciones, para ampliar el
número de beneficiarios atendidos y también para dar un
impulso notorio a esa economía de los cuidados. 

Tenemos una deuda intergeneracional con las personas
mayores, les debemos unos cuidados y envejecimiento dignos.
Debemos poner en marcha cualquier medida que permita la
prevención y la erradicación del maltrato hacías las personas
mayores en cualquiera de sus manifestaciones. 

En la proposición no de ley pedimos para ello la puesta en
marcha de planes o instrumentos, un registro unificado así
como el impulso de la Ley integral de protección de los
derechos de las personas mayores, que esperamos que lo
apoyen el resto de formaciones de esta cámara.

Muchas gracias.

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular s’han presentat les esmenes RGE núm.
12260 i 12261/21 i, per a la seva defensa intervé la Sra. Durán,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda diputades i
diputats. Avui som davant d’una PNL amb la qual m’agradaria
pensar que tots hi estam d’acord, de fet nosaltres hi votarem a

favor, i també hem presentat dues esmenes i estam totalment
d’acord amb aquesta transacció que ens han proposat els partits
que han presentat aquesta PNL.

Com deia, qualsevol de nosaltres podria condemnar
qualsevol tipus de maltractament físic, sexual, psicològic,
emocional, qualsevol tipus de violència econòmica, material,
qualsevol tipus d’abandonament, ja sigui feta per uns cuidadors
externs que venguin a una casa particular a tenir cura d’aquest
major, ja sigui per part de qualsevol familiar, o, i també és molt
sagnant, quan està feta dins les pròpies residències, com casos
que a tots ens han trasbalsat que han passat aquí a les Illes
Balears.

Per a la lluita ho hem de fer des de molts de fronts, per la
lluita contra aquest tipus de maltractament s’ha de fer en molts
de fronts. I la veritat és que llegint aquesta PNL i investigant un
poc el sentit de les mesures que es proposen, jo voldria dir que
aquest pla contra el maltractament de les persones majors, que
s’insta a l’Estat perquè faci aquest pla contra aquest
maltractament, va ser fruit d’una PNL que es va aprovar el
desembre del 2018; és a dir, en el desembre de l’any 2018, el
Partit Socialista va presentar una PNL que dins l’exposició de
motius comença de la mateixa manera, exactament igual i gran
part dels punts són exactament iguals, són els mateixos. Una
PNL que va quedar transaccionada amb una transaccional que
vàrem presentar el Partit Popular, el Partit Socialista, Ciutadans
i el Grup Mixt i finalment es va aprovar per 332 vots a favor i
7 abstencions.

Dic això perquè si tots els partits polítics estam d’acord
amb la importància que té aquest pla, perquè des de l’any 2018
els partits que donen suport al Govern, o en aquest cas el
Govern de l’Estat, i hem de recordar que fins i tot vàrem tenir
un vicepresident que era el responsable de l’àrea de serveis
socials, de residències i de persones majors, el famós Sr. Pablo
Iglesias, per què aquest pla contra la lluita del maltractament no
s’ha fet.

És igual, ara volem que es faci i nosaltres estam d’acord,
evidentment votarem a favor. En el primer punt, que ens parla
d’aquest pla, nosaltres hem presentat una esmena perquè aquest
pla vengui dotat de la mateixa manera que el Pla contra la
violència de gènere integral que es va aprovar en el Congrés
dels Diputats, gràcies a..., en què, per cert, es va abstenir
Podemos, arriben a aquestes illes 4 milions d’euros per prendre
mesures en contra de la violència de gènere; creiem que
qualsevol pla que es faci, si a més hem de manar feines i hem
de demanar mesures que les faci el Govern de les Illes Balears,
els consells i els ajuntaments, ha de venir amb la corresponent
dotació econòmica. I estam contents que així ho vulguin
aprovar els partits que han proposat aquesta PNL.

En el segon punt, totalment d’acord, també es demanava en
aquesta PNL que es va aprovar en el Congrés l’any 2018,
també s’instava a elaborar i a mantenir un registre estatal. Per
tant, estic totalment d’acord.

En el tercer punt, allà on diu “posar tots els instruments que
tengui al seu abast, per reduir els maltractaments físics i
psicològics”, nosaltres aquí hem presentat una esmena, dient
que per a aquest objectiu s’haurà de crear un mecanisme
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d’atenció als possibles casos de maltractament a persones
majors, especialment casos allà on tenguin un alt grau de
dependència. Dic això perquè, desgraciadament, les persones
que abusen de les persones majors, fan aquest abús quan
sobretot les persones no es poden defensar, quan som davant
persones majors que no poden parlar, que no es poden
defensar, que no es poden comunicar què els passa, per això és
important tenir aquest mecanisme. Ens sembla bé que inclogui
que també es faci amb els consells i amb els ajuntaments, però
sobretot també amb Atenció Primària. Atenció Primària té una
part determinant i, a més, hauríem d’establir qualque tipus de
control perquè les persones majors no sempre tenen una visita
del metge que els du el control de manera periòdica, diríem
cada mes, cada dos mesos o cada tres mesos. Per tant, s’hauria
d’establir aquest mecanisme, amb unes visites periòdiques ja
fos a través de serveis socials dels ajuntaments, o ja fos a través
d’Atenció Primària.

Amb els altres punts estam totalment d’acord, tant amb el
quart, com amb el cinquè, com amb el sisè.

He de dir que a nivell de l’Estat fa ja molts de mesos, diria
més d’un any, que es parla d’aquesta famosa llei integral de les
persones majors que s’aprovarà a l’Estat i l’esperam, per tant,
està bé que nosaltres ara instem el Govern de l’Estat que la faci.
I també quant a la llei autonòmica per a la defensa de les
persones majors, també hem de dir que no entenem per què no
es posa en marxa i per què no entra en aquest Parlament
aquesta llei, quan aquesta llei va ser anunciada per la consellera
Fina Santiago dia 20 d’octubre de fa un any, és a dir, l’any
2020.

Per tant, si aquesta PNL ha de servir perquè la Sra. Santiago
l’entri d’aquí un parell de mesos, nosaltres estarem encantats.
En tot cas, creiem que la intenció d’aquesta PNL és bona, està
ben intencionada, hi estam totalment d’acord, però nosaltres el
que reclamam és que, a part que s’aprovin iniciatives i
s’aprovin mesures, les mesures s’executin, es posin doblers
damunt la taula i posin en marxa. Això és el que nosaltres
voldríem, com més aviat millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Bé, nosaltres evidentment aquí li
donarem suport, entre altres coses perquè sembla sobretot un
recordatori, un memoràndum, és ver, la Sra. Santiago, la
consellera d’Afers Socials i Esports, va anunciar dins els seus
objectius de l’exercici de l’any 2020, i el que no vàrem veure
després és una materialització ni al projecte de llei ni tampoc
als pressuposts, com a tal, que no fa falta esperar una llei per
dotar pressupostàriament mesures.

Vostès insten a fer una llei a nivell autonòmic i entenc que
recorden a la consellera i al Govern que ha de fer una cosa que

va dir fa un any, però entenc també que el que esperen és que
el Govern central faci la llei estatal i aleshores..., perquè si no,
no entenc com insten el Govern a fer això, no?, sinó..., són
vostès els grups que donen suport al Govern, tal volta qui
hauria de dir en una autointerpel·lació allò de dir: vostè no està
complint amb uns objectius, però hi ha una oportunitat amb les
compareixences la setmana que ve.

L’important, i ho dic als grups que donen suport al Govern,
és que la dotin pressupostàriament, independentment de la llei,
és a dir, aquestes mesures que vénen aquí es poden recollir en
una..., si no li volem dir pla, que hi ha part del Govern a qui no
agrada els plans estratègics, a mi m’agrada molt que vostès
proposin plans estratègics en qualsevol dels àmbits d’actuació
social, però hi ha qualque conseller o consellera a qui no
agrada executar plans, no li agrada el format de pla, diguem-li
estratègies, diguem-li línies d’actuació, diguem-li el que sigui,
però l’important és que vegem materialitzats i localitzats per al
col·lectiu de la gent gran aquestes actuacions al pressupost de
la comunitat autònoma.

La setmana que ve precisament es presenta l’Anuari de
l’Envelliment, es presenta..., és un acte públic, vostès saben que
aquests anuaris, igual que l’anuari de la joventut, el realitza el
departament de la Universitat de les Illes Balears, juntament
amb institucions i l’IMAS al Consell de Mallorca i la
Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes
Balears.

Per tant, crec que recollirà una anàlisi, un estudi de situació
i una memòria de les actuacions i les no actuacions que poden
afavorir molt aquesta orientació del pla.

Malgrat això, li dic que sembla una estirada d’orelles un
poc en propositiu, però una estirada d’orelles al Govern que no
ha complit i per això li demanam que faci aquesta llei que va
anunciar que s’havia de dur, però, en tot cas, malgrat això,
evidentment nosaltres li donam suport perquè entenem que és
prioritari. Entenem que és un col·lectiu que a més a més ha
patit una situació molt, molt, molt dura en tema de la pandèmia,
molt, molt dura a l’àmbit econòmic també, que ha hagut de
donar suport a la resta dels seus familiars que ja no eren a la
llar i evidentment qualsevol actuació que millori la seva
situació i la restauració de la seva normalitat, per dir-ho
d’alguna manera, com no pot ser d’altra manera, hi donarem
suport, però sí que estirem a l’aguait que es vegi visualitzat en
uns pressuposts que facin efectiu des de l’1 de gener aquestes
polítiques que es proposen amb aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. 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, senyores i senyors diputats.
Absolutament d’acord amb aquesta iniciativa que avui se’ns
presenta. És veritat que ens sona que ja n’hem parlat en
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qualque ocasió i ens sona molt un mandat d’aquest parlament
que té el Govern de les Illes Balears, una iniciativa del Grup
Parlamentari El Pi que es va aprovar dia 22 d’abril de l’any
passat i on, entre d’altres punts, es proposava la creació de la
figura del defensor de gent gran, un defensor de gent gran que
no anava de dalt a baix, sinó que era una persona o un defensor
al qual les persones majors poguessin acudir a l’hora de
denunciar qualsevol cosa que poguessin, a banda de la
vigilància i tot això.

Se’ns va fer una esmena en aquell moment i es va
comprometre el Parlament de les Illes Balears a crear aquesta
figura del defensor de gent gran a proposta d’El Pi perquè
estigués inclosa dins aquesta llei de defensa de les persones
majors.

Cal denunciar aquí el mal que ens fa quan qualsevol
persona major pateix, recordam que aquestes persones majors
ens han donat la vida i que hagin de ser víctimes d’abusos
perquè la seva condició física o mental ja no és la que era ens
pareix absolutament repugnant i aquí ho volem dir en veu alta.

Per tant, crec que tolerància zero a qualsevol comportament
que sigui no només d’abús i de violència, sinó també de
negligència, d’abandó o d’ignorància cap a aquestes persones
majors i recordar que tenen un mandat clar de crear la figura
del defensor de gent gran o defensora de gent gran perquè
creiem que és imprescindible que ells puguin no ser només
protegits ni tutelats, sinó que també tenguin la possibilitat de
cridar en veu alta el que no els agrada.

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. Nosaltres també donarem suport a
aquesta iniciativa, una iniciativa que al final del que parlam és
de respecte, respecte cap a la gent gran, i és que tot el tema de
les violències contra aquest sector, contra aquest col·lectiu, no
deixen de ser unes violacions claríssimes dels drets humans.

A mi em sorprèn perquè tots arribarem a ser grans qualque
dia, el que sí que és cert és que necessitam entendre millor
aquest procés d’envelliment, necessitam donar més suport a
totes aquestes persones que tenen cura dels seus familiars a la
seva casa, que és on volen estar perquè no..., la solució, entre
cometes, fàcil, podria ser dur una persona gran a la residència,
però no hem d’oblidar que aquestes persones grans tenen
capacitat de decidir i volen quedar a ca seva i hem de fer el
possible perquè puguin quedar a ca seva, però els hem de donar
tot el màxim suport que puguem donar-los, perquè els
cuidadors..., hem de tenir cura dels cuidadors també.

Jo crec que en aquesta societat ens manca moltíssima
empatia, moltíssima, i potser -potser- si fóssim una societat una

miqueta més empàtica molts de problemes que hem de tractar
en aquesta comissió precisament no els hauríem de tractar.

Per tant, tot el meu suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de deu minuts si els grups
proposants ho demanen.

Torn ara idò d’intervenció per part dels grups proposants
per fixar posició i assenyalar si accepten les esmenes. Per part
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, com he dit al
primer torn d’intervenció acceptam l’esmena.

 En el punt tercer la transaccionaríem de la mateixa manera
que acabam de repartir ara a tots els membres de la comissió,
és a dir, afegint al punt 3 l’esmena que presentava el Partit
Popular, l’esmena RGE núm. 12261/21, i que, a més, nosaltres
completaríem el paràgraf afegint la frase: “on hi participin les
conselleries d’Afers Socials i de Salut”, perquè és necessari
aquest enfocament transversal de maltractament de les persones
grans, perquè són també els Serveis de Salut des d’Atenció
Primària els que fan una detecció primerenca de les
problemàtiques de maltractament quan ve, idò, una persona a
ser atesa per una altra malaltia pugui ser en aquell moment
detectada pels professionals. Per tant, aquesta... -m’he enrotllat
un poc ara-, aquesta frase acabaria, nosaltres proposam la
transacció que digui: “on hi participin les conselleries d’Afers
Socials i de Salut, a més dels consells insulars i els
ajuntaments”. Per tant, si tothom hi està d’acord, podria quedar
redactat d’aquesta manera. 

Per a nosaltres crec que s’ha d’agrair el posicionament
unànime a favor d’aquesta proposició no de llei, evidentment
tant contestant al Partit Popular i a Ciutadans que els plans han
de venir dotats, que els plans han de venir... les lleis han de
complir-se, les lleis han de venir carregades de dotacions
pressupostàries perquè si no són simples declaracions
d’intencions i bé, novament en una segona ocasió en aquesta
mateixa comissió congratular-nos del canvi de postura, no?,
que de vegades observam al Partit Popular, avui convertit en
socialdemòcrata gairebé, no?, perquè recordem que va ser el
mateix partit que pressupostàriament va buidar de contingut la
Llei de dependència, el mateix partit que pressupostàriament va
buidar de contingut gairebé tot el corpus legislatiu de protecció
social del nostre estat i de la nostra comunitat autònoma quan
governava a l’anterior crisi, i fer-los un memoràndum per fer-
los recordar que precisament tot l’escut social que s’ha hagut
de pactar en Consell de Ministres, que s’ha hagut de dur de
manera exprés a les Corts Generals durant aquesta darrera crisi
econòmica, social i sanitària, ha tengut també un reflex
pressupostari en la seva implantació a les nostres illes.
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Per tant, no dubtin tant de nosaltres perquè se cree el ladrón
que todos son de su condición i crec que en aquest cas nosaltres
tenim sobrada experiència a dotar pressupostàriament els
plantejaments polítics que fem, primer, i avui fem un
plantejament polític i m’alegr efectivament que tots coincidim
amb aquest enfocament.

Jo crec que ho deia..., m’ha agradat la intervenció de la
diputada d’El Pi perquè parlava de generacions, que és la
generació que ens ha donat la vida i nosaltres pensam en aquest
enfocament precisament que tenim un deute generacional amb
les persones grans, que hem de mirar que puguin estar ben
ateses durant totes les etapes de la seva vida.

I la qüestió de maltractament que es dona més sovint del
que pensam i fins i tot m’atreviria a dir del que volem pensar
nosaltres èticament i moralment, que és una situació que es
produeix en moltíssimes llars i es produeix en altres entorns, i
no pos en dubte la professionalitat de ningú, però
malauradament són situacions que es produeixen, idò ens
alegram que tothom estigui per aquesta tasca de donar suport
a aquests mecanismes, per un costat un mecanisme de
prevenció i de lluita contra el maltractament, i després, un altre
mecanisme que vull reiterar novament que nosaltres
consideram que és cabdal i que és aquest mecanisme
d’intercanvi de dades, de comunicació i d’informació per poder
detectar on són els problemes, on són les casuístiques sobre les
quals cal actuar de manera més contundent i que en alguns dels
punts que duim a la proposició no de llei queda explicitat.

Res més, president. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Nosotras también aceptaremos la
enmienda del Partido Popular al punto 3, con la transacción que
se ha propuesto y nada, gracias por el apoyo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc, per tant, que podem passar a
votació amb l’esmena transaccionada. És així? Tothom hi està
d’acord, no és veritat? 

Hi ha dues esmenes, les dues s’han acceptat, una s’ha
transaccionada i l’altra s’ha acceptada. La podem donar
aprovada per assentiment, no és així?

Molt bé, idò, queda aprovada per unanimitat.

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