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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors, diputades. Començam la
sessió d'avui i, en primer lloc, correspon demanar si es
produeixen substitucions. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Ares Fernández substitueix Joan Ferrer. 

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1044/22, presentat pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca (article 46.4), pel
procediment d’urgència, pel qual se sol·licita la
compareixença d’un representant del Consell de la
Joventut de les Illes Balears per informar sobre la posició
del consell en relació al projecte de llei de polítiques de
joventut de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la deliberació del primer punt de l'ordre
del dia relatiu a l'adopció d'acord respecte l'escrit RGE núm.
1044/22, presentat pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, pel
qual se sol·licita la compareixença d’un representant del
Consell de la Joventut de les Illes Balears per informar sobre la
posició del Consell en relació al projecte de llei de polítiques
de joventut de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, 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, bona tarda a tothom. Vàrem
enregistrar aquesta compareixença amb motiu de la tramitació
de la Llei de joventut, que ja es troba en tràmit parlamentari en
el Parlament. Just abans de la tramitació de la llei ja va venir
aquí el Consell de la Joventut a compareixences per
explicar-nos una mica en línies generals les seves observacions
sobre la llei. I ja que és una llei que els afecta totalment de ple,
trobem en consideració que vinguin aquí abans de la tramitació
parlamentària i de tot el debat que nosaltres hem de tenir a
aquesta cambra, perquè ells ens donin també la seva visió i les
seves observacions. Aquest és el motiu pel qual vàrem
enregistrar aquesta compareixença. 

Gràcies

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Fernández, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO: 

Sí, gràcies, president. Com ha dit la meva companya,
Cristina Mayor, evidentment, no reiterarem els arguments, crec
que el Consell de la Joventut, com a màxim òrgan de
representació del jovent associat i no associat d’aquestes illes,
doncs, és lògic que pugui comparèixer a aquest parlament per
donar el seu punt de vista sobre la llei que tracta de forma
transversal les polítiques de joventut perquè, a més a més,
estableix l'estructura del Consell de la Joventut de les Illes
Balears i el seu propi funcionament. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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. Dado que el Govern entró el
proyecto de ley de juventud antes de que acabara el año, dado
que también a principios de febrero se reunió la Comisión de
Consells, donde diferentes representantes de los Consells de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, tanto de gobierno
como de la oposición, vinieron a explicar en el Parlamento la
visión que tenían sobre la Ley de juventud, ya que es una
competencia transferida y les afectaba a ellos, pues
consideramos oportuno que venga también un representante del
Consell de la Juventud, en este caso, que les afecta,
evidentemente, de pleno a explicar cuál es su visión o
posicionamiento político sobre esta ley.

Votaremos a favor. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Vostè sap que..., vostès saben que
nosaltres, des del nostre grup parlamentari, la participació del
Consell de Joventut de les Illes Balears aquí a la comissió ha
estat una qüestió a la qual hem donat suport sempre, perquè
entenem que és un interlocutor, és l’interlocutor vàlid en
representació del col·lectiu jove i del teixit associatiu que el
representa, i som davant d’una tramitació d’una llei que l’afecta
troncalment, entre altres coses perquè regularà objecte,
finalitats i regulació també del seu funcionament, el seu estatus
jurídic, per la qual cosa, evidentment, l’afecta. I per a aquest
grup parlamentari a l’hora de tramitar la llei és una
compareixença que consideram necessària i imprescindible i
que tant de bo la Mesa pugui qualificar-la el més aviat possible
perquè sigui abans de la reunió de la ponència o almanco de la
comissió. Això, per una banda. 

Per una altra banda, el Consell de la Joventut, per les
reunions que el nostre grup parlamentari ha tengut i pel
coneixement que tenim de quin és el seu plantejament sobre les
polítiques públiques de joventut envers actuacions dels
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beneficiaris per qüestió de l'edat, té uns criteris aleshores
diferents del que entenem a l'avantprojecte de llei plantejat. Per
tant, serà una oportunitat perquè els grups parlamentaris, que
som els qui hem de fer les esmenes, si escau, evidentment,
tenguem l'argumentari d'una manera més interactiva amb els
representants que puguin comparèixer, l'equip del Consell de
Joventut, per parlar d’aquest tema.

Per la qual cosa, com no pot ser d'una altra manera, però ho
volia manifestar i donar més contingut i més solvència al motiu
d'aquesta compareixença, evidentment nosaltres li donarem
suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX el Sr.
Rodríguez, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Salvo en circunstancias
excepcionales, todos ustedes saben que siempre damos apoyo
a cualquier solicitud de comparecencia ante este parlamento y
no vamos a romper esta norma. Votaremos a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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: 

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres també hem mantingut
reunions amb el Consell de la Joventut i també amb Joves per
les Illes que, com saben, té..., bé, interessos i il·lusions
comunes amb aquest grup parlamentari, perquè pensam que els
joves tenen molt a dir. De fet, algunes de les esmenes que
nosaltres hem registrat varen arribar a bon port gràcies a la
feina que varen fer Joves per a les Illes. Per tant, nosaltres
veiem bé que aquests joves venguin, es presentin i ens diguin
què és imprescindible per al seu futur.

Així és que nosaltres votarem que sí. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Votarem a favor. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies En conseqüència, i oïts els diferents diputats,
podem entendre que s'aprova la proposta per assentiment de
tots els grups presents.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 14366/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a reforçar la
lluita contra la violència de gènere en dones majors.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és la Proposició
no de llei RGE núm. 14366/21, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a reforçar la lluita contra la violència de gènere
en dones majors.

Per a la seva defensa, i per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
A la setmana de la commemoració del Dia de la Dona
presentam aquesta PNL que té per objecte impulsar la lluita
contra la violència de gènere de manera específica a les dones
grans.

Com podeu veure, al llarg de l'exposició de motius, hi ha
diversos estudis, tant a l'àmbit estatal com a l'àmbit autonòmic,
que demostren que les dones majors experimenten
discriminació de gènere amb major mesura que les dones joves
i en la seva mateixa franja d'edat més que els homes. Parlam de
dos factors de discriminació que fan que hi hagi una major
invisibilitat de la violència de gènere contra les dones majors.

El 17,5% de les dones assassinades de les Illes Balears des
del 2003 tenen 60 anys o més, una dada cruenta i que
fonamenta la necessitat d'aprofundir en aquesta mirada. Parlam
de dones molt vulnerables, dones que han passat per la seva
segona o tercera relació, i en el moment que són més grans i
que volen donar la passa es troben amb una incomprensió molt
gran per l'entorn familiar i per la societat. 

Molts dels diputats i diputades aquí presents assistírem a
l'acte de presentació de l’Anuari de l'Envelliment del 2021, que
va ser fet per l'equip de investigació del grup GIFES, de la
Universitat de les Illes Balears, i es feren ressò d'aquesta
realitat i de la necessitat d'actuar des de tots els àmbits. 

En el nostre cas, ens interpel·la des de l'àmbit de la política
i per això demanam que el Govern de l'Estat, de manera
conjunta amb el Govern de les Illes Balears, promogui accions
de difusió, prevenció i sensibilització sobre la violència de
gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el
coneixement dels seus drets i dels serveis disponibles per
atendre-les, així com la confiança en aquesta adequant els
materials, llenguatge i continguts a les seves percepcions i
enfocaments de les persones majors, de manera que aquestes
poguessin sentir-se identificades; impulsar programes de
prevenció de la violència de gènere i l’abús en els recursos
públics d’habitatge, centres de dia, centres d'esbarjo destinats
a les persones grans, a desenvolupar programes orientats a la
reparació emocional de les supervivents, a garantir un recurs
d’habitatge residencial o habitatge a totes les dones grans,
víctimes de violència masclista que no tenguin l'ús d'un
habitatge, a garantir el seguiment i suport de les dones grans
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víctimes de violència masclista, tant si han denunciat com si no
ho han fet i a fer una campanya específica per als familiars
propers fills i filles, néts i nétes i persones properes de les
dones grans víctimes de violència masclista, perquè donin
suport a la mare, o padrina, o amiga, per poder sortir de la
situació de violència i poder envellir en pau.

Per tots aquests arguments esgrimits al llarg de la meva
exposició, demanaria el suport a tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. 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, seré breu. La violència de
gènere en persones majors i de més de 65 anys és una violència
de gènere silenciosa i està totalment invisibilitzada a la nostra
societat. Fent una miqueta d'història, hem de recordar que aquí
a Espanya, precisament no fa gaire temps, parlam de dècades
només, que el paper de la dona era totalment secundari, o sigui
els drets que hem adquirit, el dret al vot va ser en el 30, abans,
o sigui, a l’època del franquisme l’educació que tenien les
dones anava molt enfocada cap a ser una bona esposa i una
bona mare, tots coneixem les infografies que es donaven en
aquella època, on el paper de la dona era només la figura de la
mare i d’una bona dona; estaven tutelades les dones, si volíem
anar a l'estranger necessitàvem permís del nostre pare o del
nostre marit, si volíem obrir un compte corrent; no fa gaires
dècades d’això i en aquests anys de lluita hem conquerit tots
aquests drets. 

Però sí que és vera que totes les dones majors viuen part de
tota aquesta època i per això els costa molt sortir. També s’ha
de saber que les dones majors a l'època anterior, els costava
molt tenir feina, moltes no són autònomes, per tant, els és molt
difícil trencar aquest tabú i sobretot moltes no són ni conscients
que són maltractades per les seves parelles i que tenen una
violència dintre de les famílies. Ja ho diu l'exposició de motius,
més del 40% dels casos de denúncies de violència de gènere
són de persones majors i un 15 o un 20% són de persones de
més de 65 anys. No vol dir que no hi hagi, sinó que denuncien
menys, però hi ha molta més violència de gènere. 

Per això cal promoure accions, com diu aquesta PNL. Sí
que és cert que hi ha moltes de les accions que es fan que ja
estan en marxa, però s'ha de reforçar i s'ha de seguir a
promoure i sobretot s’ha de visibilitzar la violència de gènere
en les persones majors que, com ja he dit al principi de la meva
intervenció, és una violència de gènere silenciosa i
invisibilitzada.

Per això vam trobar oportú presentar aquesta proposició no
de llei, també en aquest Parlament de les Illes Balears. I per
això ens vam unir a la proposta que va fer el Partit Socialista,
i demanam el suport de tota la cambra. 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:

Edatisme i ser dona... -perdonau, bon dia una altra vegada
i gràcies, Sr. President-, l’edatisme i ser dona fan un combo
perfecte per a aquestes situacions de violència masclista. I és
que, com ja han dit les portaveus que m’han precedit, són
situacions que queden invisibilitzades, perquè, és clar, aquestes
dones van ser educades durant el franquisme i van ser educades
per acceptar unes normes tradicionals de gènere. Per tant, tot
açò va desembocar amb una naturalització de la violència,
perquè, com ja també s'ha dit, no hi ha conscienciació del
fenomen violent que pateixen. I com que no n'estan
conscienciades, no se saben enfrontar i tampoc no saben quins
recursos tenen.

Les variables associades a l'edat, com són situacions de
dependència per la pèrdua de suports familiars, moltes vegades
també l'entorn familiar suposa una barrera per a aquestes dones,
l’escassetat de recursos d'ajuda, fan augmentar la seva
vulnerabilitat.

Per tant, pensam que aquesta iniciativa que presentam avui
és més que necessària i cal, sobretot, visibilitzar, ajudar
aquestes dones que entenguin el que viuen i, sobretot, que
poden sortir-se 'n. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. 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:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. Davant aquesta proposició no de llei, ja vull avançar
que nosaltres li donarem suport, és més, vull pensar que la gran
majoria de grups parlamentaris que venim a aquesta comissió
l’haguéssim poguda signar, estic convençuda que l’haguessin
poguda signar. 

De la mateixa manera que avui veiem la violència de gènere
i les dones majors, la gent gran, en vàrem veure una també no
fa molt i també, si no vaig equivocada, presentada per la
mateixa diputada del Partit Socialista, de violència de gènere i
discapacitat. Hem de dir que si ha violència de gènere és una i
que no entén ni d'edats ni de condicions, si parlàvem de
discapacitat i violència de gènere, que teníem una doble
condició, també aquí hi ha una doble condició, hi ha una doble
condició per ser dona gran, dona major, i la violència que s'hi
exerceix. Hem de dir que totes aquestes mesures que vénen
aquí reflectides en aquesta proposició no de llei, es poden dur
a terme i es poden dur a terme a més perquè tenim els recursos
suficients per fer-ho.
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S'ha de dir que, per mor del Pacte nacional contra la
violència de gènere, signat per una gran majoria de la cambra
del Congrés, en el moment que es va signar, però promogut pel
Partit Popular, amb el president Mariano Rajoy, es va renovar
el passat mes de novembre, i hem de dir que, si bé en el seu
moment, quan es va signar amb el Govern del Partit Popular, el
Partit de Podemos no li va donar suport, sí que és vera que
aquesta vegada, la ministra Irene Montero sí que va voler
signar-lo, ser-hi, fer-se la fotografia pertinent i va comptar una
vegada més amb el Partit Popular, amb el Partit Popular i he de
dir amb la presidenta del Partit Popular de les Illes Balears,
Margalida Prohens, que era allà també a la signatura d’aquest
pacte; pacte que fa molta falta que es desenvolupi i fa molta
falta que s'apliquin totes les mesures que són en el mateix
pacte, i m’explic.

És necessari que tots ens hi impliquem, però els primers que
ho han de fer, i m'han sentit parlar moltes vegades, és el
Govern, i si tenim una comissió de seguiment del pacte en el
Congrés dels Diputats, la ministra no pot estar més d'un any a
no anar a aquesta comissió de seguiment, perquè s'ha de fer
aquest seguiment de les mesures, i si fan falta moltes mesures
a aplicar per part del Govern de l'Estat i desenvolupar, perquè
ens arribin més recursos a les comunitats autònomes, també s'ha
de fer. 

Ara, estic convençuda que en aquest moment la Sra.
Diputada del PSOE no em dirà que som com la faula de
l’escorpí i el granot, perquè encara m’en record que es va dir,
per un diputat que avui no és aquí, del PSOE, quan jo ja no
tenia torn de paraula, perquè jo intent sempre fer crítiques
polítiques, de polítiques determinades o de determinats partits
polítics si mai intent fer crítiques personals, almanco sempre ho
he intentat d'aquesta manera.

Repetesc creiem, que és molt adequada aquesta proposta,
l’haguéssim poguda signar perfectament, donam l'enhorabona
a la diputada que l'ha proposada i hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Per constatar i fer encara més d’altaveu
de qüestions que subscrivim i que s'han esmentat aquí per part
d’intervencions d’altres diputats i diputades, és claríssim que el
maltractament, la invisibilitat social que suposa en un col·lectiu
molt específic, en aquest cas la dona gran, aquesta invisibilitat
social suposa vulnerabilitat, suposa exclusió, suposa
desigualtat, suposa injustícia, suposa retrocés a una societat
moderna, de progrés, democràtica com la nostra, i suposa
evidentment un fracàs institucional. 

Entenc jo i entenguin vostès també, que la meva línia no és
de crítica a la gran feina que fa l’Institut Balear de la Dona,
però, evidentment, no necessitam instar el Govern d'Espanya,
ni cap altra administració, perquè l'Institut Balear de la Dona
faci polítiques pròpies de sensibilització; evidentment, no pot
estructurar totes les actuacions en matèria d'habitatge, en

matèria de protecció, com es poden fer, perquè és
multidisciplinar, hi intervenen altres institucions, però si pot fer
campanyes de sensibilització i campanyes d'informació, de
conscienciació, amb el llenguatge, amb els instruments, amb els
perfils adequats per a aquest col·lectiu, que té unes necessitats
específiques, atesa la seva edat i la seva formació. Moltes
dones majors d'aquesta edat, evidentment encara es creuen
culpables de la situació que tenen dins ca seva, amb aquests
tipus d'agressions, i per por precisament a crear un problema,
no de denunciar-ho només i crear un problema als seus fills i
als seus néts, evidentment moltíssimes vegades no denuncien.

Per tant, crec que aquesta proposició no de llei, un pic
aprovada i esper i desig que sigui per unanimitat, perquè no
seria... bé, crec que seria la primera institució que hauria de
rebre aquesta proposició no de llei, l'Institut Balear de la Dona,
que té interlocució directa amb el ministeri en polítiques de
gènere i sobretot de lluita contra el maltractament masclista.

Aleshores, nosaltres evidentment li donarem suport, però
trobàvem interessant fer aquesta reflexió envers un institut que
nosaltres creiem que s'ha de reforçar, que nosaltres creiem que
se li ha de donar el suport necessari per arribar a tota la
població d'homes i dones de les Illes Balears en tots els àmbits
d'actuació per a la prevenció d'aquests tipus de maltractaments
i, sobretot -sobretot- eines de coeducació a tota la població de
les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Lamento echarle el jarro de agua
fría de que no va a haber unanimidad en la aprobación de esta
propuesta. 

Yo adoro sus exposiciones de motivos, de verdad, es que
me encantan, leo textualmente: “En 2019 la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad,
publicó un estudio Mujeres mayores de 65 años víctimas de la
violencia de género, este estudio fue impulsado, financiado y
supervisado por el Ministerio de Igualdad. Esto en mi pueblo
se llama: el cuento de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo
como; es decir, yo lo encargo, yo lo pagó y yo lo superviso, no
vaya a ser que haya alguna desviación sobre lo que yo he
encargado que tiene que dar el supuesto estudio. 

Mire, esta señora a la que ustedes adoran, la Sra. Irene
Montero, que se va a gastar, anunció el otro día, con la que está
cayendo, con cómo está el precio de la luz, con cómo está la
cesta de la compra, con cómo están los hidrocarburos, se va a
gastar 20.000 millones en políticas de igualdad. Yo es que, ¡de
verdad, llega un momento que no sé, no sé adónde vamos a
llegar con toda esta historia de seguir en esta dinámica de crear
problemas, de imaginarlos, de seguir gastando dinero en estas
cosas!
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Nos decía ahora un diputado, el de Ciudadanos, que el
IBDona haga una campaña, pues dele usted idea... anda que no
le gusta al IBDona hacer campañas, ¡si es que es lo único que
hacen, en lo que se gastan los 7 millones de euros que tienen,
lo único, lo único, lo único que hacen es hacer campañas!

Mire, yo sé que a ustedes les va a costar mucho -mucho-
aceptarlo, pero es que la violencia no tiene género, la violencia
es violencia y hay que tratarla como tal. 

El otro día me mandaban un whatsaap, un funcionario,
dice: “Os juro que en el curso sobre fondos europeos que estoy
haciendo me están poniendo un vídeo sobre la problemática de
la limpieza de la nieve sin perspectiva de género”, a esto
estamos llegando. Esto es algo que se ha hecho desde el
Gobierno de las Islas Baleares. Desde luego, en este consenso
progre en el que estáis todos los demás, a VOX no lo vais a
encontrar. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tots. Estic d'acord amb una cosa que ha dit el Sr. Rodríguez:
no sé dónde vamos a llegar, sobre todo no sé dónde están
dispuestos ustedes a llegar, però a mi la cara me cauria de
vergonya!

Dit això, dit això, i perdó perquè m'he dirigit directament a
un diputat i no em toca, nosaltres votarem a favor d'aquesta
iniciativa perquè som filles de mares d'altres generacions,
perquè som dones i hem estat esposes, perquè tenim filles
votarem a favor d'aquesta iniciativa.

L’Anuari d’Envelliment, jo recoman la lectura d'un article
de Joan Serra, que agafa com a titulars allò que només per això
s'ha de votar a favor d'aquesta iniciativa: quan acaba aquest
maltractament a les dones majors de 65 anys? Quan es mor
l’home, abans no, primer motiu per votar a favor. 

Segon motiu per votar a favor, aquestes dones no és que ho
facin per responsabilitat, és que estan alineades, és que no
tenen voluntat, és que estan resignades, és que els han educades
a callar, és que no tenen alternativa. Aquestes dones ni van al
psicòleg, ni denuncien, ni fan absolutament res, ni parlen amb
serveis socials, ni parlen amb els seus amics, és a dir, ho fan
amb una ínfima quantitat devora les dones joves que comencen
a espavilar. 

A més a més, aquest tipus de violència que s'ha dit aquí, es
categoritza com a maltractament a persones grans i no com el
que ha de ser, que és violència de gènere, per aquest segon
motiu també hi votarem a favor. 

I com a tercer motiu, vull dir que quan aquestes dones
moren, gairebé -i ara sí que és una hipèrbole- és un
alliberament perquè duen tota la vida de maltractaments; és a
dir, no és la mort d’aquestes persones, no és que se li mori
l’home després de quaranta anys o cinquanta de matrimoni, és
que elles duen molts d'anys aguantant, aguantant, aguantant, i
això no hi ha qui ho aguanti. 

Per tant, nosaltres hi votarem a favor, i esper que la
bonhomia, la bondat sigui sempre present en aquesta cambra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per contradiccions ara, per part
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Gamundí, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Vull
agrair totes les aportacions que heu fet cada grup i que heu
donat suport a la iniciativa. 

Crec que tenir aquesta aproximació cap al que succeeix amb
la violència de gènere en les dones majors és un encert que ens
ajudarà a visibilitzar aquesta situació i a encoratjar-les.

La negativa de la ultradreta era d'esperar, sabem que no
podem comptar-hi per a res, la prova més evident va ser aquest
mateix dimarts amb la lectura del manifest, on no hi eren
presents. No reconèixer la violència de gènere és negar una
evidència clara. 

Existeix un consens internacional a reconèixer la violència
de gènere i respecte que a les dones se’ns agredeix i se’ns
assassina pel fet de ser dones.

Jo els demanaria si no es cansen de desprestigiar les
institucions públiques que fan feina, malgrat les seves crítiques,
en pro d’aquesta lluita i contra aquesta maleïda xacra! 

Actualment, en el que duim d’any a Espanya han mort 6
dones per violència masclista, de les quals 5 no havien posat
denúncia i 3 morien a mans de la seva parella. Aquestes dones
necessiten sentir tot el nostre suport i reconeixement, perquè la
nostra generació els ho deu tot, ens han obert el camí i moltes
d'aquestes dones necessiten de la nostra ajuda per sortir de
molts d'anys de maltractament i d'una vida d'infern que tenen
absolutament normalitzada. No ens podem resignar davant
aquests fets. 

El passat 8 de març, la ciutadania va tornar sortir al carrer
per commemorar el Dia de la Dona i nosaltres, els i les
socialistes també, perquè entenem que el feminisme és igualtat,
progrés i justícia, malgrat que avui no és un bon dia per la
democràcia perquè la ultradreta, gràcies a aquesta suposada
nova dreta de Feijóo, avança en l'accés a les institucions, i això
suposa una amenaça per a les polítiques d'igualtat i feministes. 
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Jo avui vull recordar que no es pot ser demòcrata sense ser
feminista, sense defensar els drets humans de la meitat de la
població i que una societat més feminista és un país i una
democràcia millor. Recordem-ho sempre tots.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. 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. Bé, només agrair el suport a
aquesta proposició no de llei. Afegir al que ha dit també la Sra.
Lina Pons sobre les dones maltractades, quasi totes les
denúncies que s'han fet han estat arran que, precisament, les
dones maltractades majors han estat a causa dels serveis socials
o de les persones que van a ajudar en temes de dependència o
a metges perquè estan totalment callades, hi ha molts informes
que ho diuen, i per això se sap que és una violència totalment
invisibilitzada.

 I al representant de VOX, yo sé que usted estaría
encantado de que volviéramos a los años setenta, ochenta, en
las películas de hecho españolas ya lo... ya se ve, ¿no?,
perfectament, Pajares, Ozores, le pongo estos ejemplos
solamente, donde una mala palabra de una mujer, pam!, una
cachetada porque se lo merecía, ¿eso esta bien, verdad?

Lo que pasa es que, Sr. Rodríguez, yo no creo, por muchas
respuestas que le demos aquí los parlamentarios o incluso yo
misma, no será suficiente, la respuesta a todo su discurso de
rechazo y de odio sobre la violencia de género se la dieron
millones y millones de mujeres que salieron el martes pasado
a la manifestación del 8M.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Res a afegir, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a la proposició...,
a votar la Proposició no de llei RGE núm. 14366/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor i 1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei referent a la lluita contra la violència de gènere en dones
majors.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 26/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta
per les Illes Balears i Mixt, relativa a garantia dels drets
humans al Sàhara Occidental.

Continua la sessió i passam a debatre la Proposició no de
llei RGE núm. 26/22, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per
Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt,
relativa a garantia dels drets humans al Sàhara Occidental.

I així com ho hem pactat abans de la comissió, ho farem en
una única lectura per part del Sr. Enric Casanova, qui, a més,
és el coordinador del grup inter..., inter..., l’Intergrup del
Sàhara -no em sortia ara, perquè no he dinat-. Sr. Casanova, té
la paraula. Gràcies. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, jo volia dir que avui ens hem
despertat amb unes imatges esgarrifoses del bombardeig de
l'hospital maternoinfantil de Mariupol dintre del conflicte
ucraïnès i la guerra de Putin, però crec que, a més a més, de la
guerra de Putin, que és el que avui en dia tots tenim cada
moment damunt la taula i a les nostres pantalles a les nostres
cases, hi ha al món altres guerres, actualment hi ha uns 12
conflictes armats actius i, per tant, entre aquests conflictes hi ha
conflictes oblidats, com és el conflicte palestí i el conflicte
saharià.

Des de l'Intergrup vam decidir presentar aquesta PNL
perquè al final tots els conflictes saharians, tots els conflictes i
totes les guerres del món van contra els drets humans, i aquesta
PNL el que intenta és, per una banda, posar damunt la taula,
posar negre sobre blanc, que el conflicte saharià hi és, existeix
i genera situacions de vulneració del dret internacional, de
vulneració de drets humans, de vulneració de drets personals i
de manca de democràcia, i avui ho hem de recordar així.

Per tant, l'Intergrup Pau i Llibertat per al poble sahrauí
presenta la següent proposició no de llei: “El territori del
Sàhara, antiga província del Sàhara espanyol, és un territori
autònom i pendent de descolonització, d'acord amb les
resolucions de l'ONU i del Tribunal de La Haya i de la
comunitat internacional. Malgrat això, el territori va ser envaït,
que ocupa dues terceres parts, des de l'any 1975, iniciant-se un
conflicte armat que culmina amb un alto el foc i un pla
d’arranjament que preveia la realització d'un referèndum
d'autodeterminació el 1991.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202200026
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La ineficàcia de la comunitat internacional a fer efectius
aquests acords i el pas del temps, gairebé trenta anys des de la
signatura del Tractat, així com la violació de l’acord de l’alto
el foc per part de l’ocupat marroquí, va conduir a la represa del
conflicte armat el  novembre 2020. Al llarg de tot aquest
període s'han succeït tota una sèrie d'accions de vulneració dels
drets humans per a la població sahrauí que es troba al territori
ocupat sota l’administració il·legal marroquina. 

Desaparicions, tortures, arrestos injustificats, condemnes de
llarg temps de presó amb judicis sense garanties, han estat
denunciades a través de diversos mitjans per diverses
organitzacions i per la mateixa Comissió de Drets Humans a les
Nacions Unides. 

A partir de la represa del conflicte armat, la població civil
sahrauí, i en els territoris ocupats, es troba sotmesa a una
recrudescència de la repressió, convertint-se en hostatge del
Marroc i en el seu objectiu. Entre altres casos, cal destacar el
de Sultana Khaya, sotmesa a un arrestament irregular
domiciliari i a tota mena de pressions, entrades al seu domicili,
agressions físiques i de paraula, fins i tot violacions. 

Són les Nacions Unides, com a instrument internacional,
l'organisme que ha de vetllar pel compliment dels drets
humans, el Comitè Internacional de la Creu Roja, en tractar-se
d'una població civil d'un territori en conflicte armat amb el seu
ocupat, i Espanya, com a potència administradora del territori,
els que haurien d'intervenir per garantir el compliment de la
Carta de Drets Humans i de la Convenció de Ginebra per part
del país ocupat del territori.

La integritat física i mental de les i els activistes sahrauís,
la mateixa vida de Sultana Khaya es troben avui en perill i és
urgent la intervenció internacional. 

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears exigeix l'estricte
compliment de la Carta de Drets Humans i de la Convenció
Internacional de Ginebra, així com tots els instruments legals
signats per part del Marroc. 

2. El Parlament de les Illes Balears exigeix el respecte dels
drets de la població sahrauí resident en el territori ocupat del
Sàhara.

3. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat amb el dret a la llibertat d'expressió i altres drets
fonamentals de Sultana Khaya, així com els de tots i totes les
activistes sahrauís al Sàhara Occidental.

I 4. El Parlament de les Illes Balears insta les Nacions
Unides, el Comitè Internacional de la Creu Roja i el Govern
d'Espanya que es garanteixi el compliment dels drets
fonamentals de la Carta de Drets Humans de les Nacions
Unides i de la Convenció de Ginebra i a garantir la integritat
física i mental de la població sahrauí i resident en els territoris
ocupats del Sàhara Occidental.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sr. Casanova. Tenim ara el grup que
no ha signat la proposta. Si vol fer un torn d'intervenció de cinc
minuts, Sr. Rodríguez? Té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Supongo que hoy, como no
teníamos palestinos, teníamos saharauis. Yo les veo muy
preocupados por los derechos humanos de..., y que incumple
Marruecos, me parece muy bien, pero, sinceramente, a mí lo
que me gustaría es que esta cámara se preocupase por los
derechos humanos, la integridad física y moral de nuestros
guardias civiles que están siendo víctimas constantes de los
asaltos a la valla, permitidos por Marruecos, a punto de ser
degollados, con falta de material constante porque no se lo
suministra su ministro Marlaska, falta de chalecos, falta de
protecciones, falta de cascos, material obsoleto, falta de
dotación. El día que ustedes empiecen a preocuparse por los
derechos humanos de nuestros conciudadanos, de nuestros
guardias civiles y nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a
lo mejor podremos empezar a hablar de los derechos humanos
de otras personas.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Passam a votar la proposició
no de llei.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor i 1 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei relativa a la garantia dels drets humans al Sàhara
Occidental.

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