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EL SR. PRESIDENT:

Bé, bones tardes, senyors diputats i diputades. Començam
la sessió d'avui. Correspon demanar en primer lloc si es
produeixen substitucions, que veig que no. 

Passam a l'ordre del dia, relatiu al debat i la votació de les
proposicions no de llei RGE núm. 667/22 i 679/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 667/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures per
lluitar contra el racisme i la xenofòbia. 

Començam amb la 667/22, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a impuls de mesures per lluitar contra el racisme
i la xenofòbia. Per a la seva defensa, 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, president. Senyors diputats, senyores diputades. A
la setmana de la commemoració del Dia Internacional de
l'eliminació de la discriminació racial, avui el nostre grup
presenta, conjuntament amb els grups que donen suport al
pacte, una iniciativa per impulsar mesures per lluitar contra el
racisme i la xenofòbia. 

Al principi de la nostra iniciativa, dèiem que la xenofòbia
i el racisme, malauradament, continuen sent una gran pandèmia
de la nostra humanitat i que ataca directament els fonaments
sobre els quals es constitueixen els estats democràtics. Vivim
a una societat plural i diversa, on el seu progrés depèn del
talent d’homes i dones, sense importar el seu lloc de naixement,
el color de la seva pell, seves creences, les persones que
estimin, ... per la qual cosa la protecció dels drets humans i la
dignitat de les persones, constitueixen elements clau sobre els
quals s'ha de continuar enfortint el nostre sistema jurídic. 

Estam parlant d'un dret constitucional, emparat a la
Declaració dels Drets Humans i la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea i on en matèria de dret penal
hi ha hagut avanços molt importants. Així com la constitució de
diversos organismes públics dins l'Administració General de
l'Estat i l'Administració de la comunitat autònoma, espais on es
treballa mútuament per fomentar i garantir projectes, estudis,
canalitzar denúncies relacionades amb la discriminació, el
racisme i la xenofòbia i que revelen obstacles i desigualtats en
el sistema d’ensenyament, en el mercat laboral i en l'accés a
l'habitatge, fins i tot a causa també de la pandèmia de la
COVID-19 i que es llança amb apel·latius operatius racistes. 

Per altra banda, vàrem veure necessari també a l’informe
anual que es va presentar pel director de Defensa dels Drets de
la Infància i l'Adolescència anual de 2020, la necessitat de
combatre la xenofòbia, que també ens encoratja a prendre
mesures en aquest sentit de manera conjunta amb tots els actors
implicats. 

Per això demanam i resumim en els punts, que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a què de manera
coordinada amb el Govern de les Illes Balears i també amb els
consells insulars, es reforcin mesures per lluitar contra el
racisme, la xenofòbia, així com actuacions que promoguin
aquesta cohesió social i la igualtat de tracte, mitjançant l'impuls
de funcions i capacitats de l'Observatori Espanyol del Racisme
i la Xenofòbia; la major visibilització de la diversitat ètnica,
racial i cultural existents a Espanya, amb especial atenció a
l'àmbit laboral, educatiu i cultural; la promoció de les
campanyes de sensibilització i formació, dirigides al foment de
la solidaritat, la cohesió social i en contra de la proliferació de
discursos xenòfobs i racistes; accions i iniciatives que vagin 
dirigides especialment a col·lectius que pateixen
discriminacions múltiples; accions i iniciatives que vagin
dirigides a col·lectius amb major risc d'exclusió social i amb
especial atenció a dones refugiades, immigrants i menors no
acompanyats; i, finalment, incloure urgentment l'anàlisi
d'impacte sobre la igualtat de tots els processos de presa de
decisions a nivell institucional. 

Per tots aquests motius, el meu grup parlamentari demana
el suport de tots els grups de la cambra. 

Gràcies, Sr. 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. Seré breu, perquè ja la Sra.
Gamundí ha exposat tota la proposició no de llei de la qual som
signants nosaltres. 

Està clar que el racisme i la xenofòbia a dia d'avui, no
podem parlar que siguin un residu, sinó tot el contrari i més; la
proliferació, lamentablement, avui en dia de segons quines
formacions polítiques, amb el seu discurs està fent agreujar,
sobretot en diferents col·lectius, que es veuen seriosament
vulnerats. Això fa que quedin exclosos aquests col·lectius i que
bé, que en aquest cas l'exclusió social també es vagi per a ells
i les administracions han de tenir capacitat, en aquest cas per
pal·liar. 

Nosaltres a la nostra comunitat autònoma, específicament
per abordar el tema de la conscienciació i la sensibilització, ja
en els pressuposts del 2021 vam aprovar a través d’una esmena
del Partit Ciutadans -si no recordo malament-, una esmena de
40.000 euros per a mediadors socioculturals per als municipis.
En el 2022 es va aprovar per unanimitat també d’aquesta
cambra, una partida de 100.000 euros. Així que per part de
nosaltres i d’aquest Parlament, estic convençuda que aquesta
proposició no de llei sortirà amb el vot favorable de tots els
grups parlamentaris, perquè crec que en som tots conscients. 

Bé, aquesta proposició de llei s'ha presentat també, alguns
punts, en el Congrés dels Diputats, que també va ser aprovat i
no entenem que sigui una proposició de llei repetitiva, sinó que
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aquest aspecte, aquest assumpte del racisme i la xenofòbia, s'ha
d'abordar en tots els debats que sigui possible en aquesta seu
parlamentària. 

Així que demanam el vot favorable. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que aquesta iniciativa, a
banda que sigui la setmana del Dia del racisme, arriba un
moment molt precís, perquè estam veient el racisme de primera
mà a la frontera d'Ucraïna amb la guerra. El racisme no deixa
de ser una forma de desigualtat, que es produeix a través d'una
identificació arbitrària i que justifica precisament aquest tracte
desigual. I tot açò es resumeix bàsicament en aquesta por al
canvi i a la diferència. 

Però hem de recordar que ningú no neix odiant ningú. És a
dir, aquesta por s'ensenya, es transmet i es transmet transmetent
aquests prejudicis cap altres persones, pel seu color de pell, pel
seu origen social, per la seva ètnia, per la seva religió, pel que
sigui. Esperam poder tenir els suficients suports necessaris i
que es demostri que realment som antiracistes. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Marí, per un temps
màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyors i senyores
diputats. Des del Partit Popular votarem a favor d'aquesta
proposició no de llei d'impuls de mesures per lluitar contra el
racisme i la xenofòbia. Nosaltres li donarem suport, perquè
estam a favor de la defensa dels drets fonamentals de tots els
ciutadans, independentment de la seva orientació sexual,
independentment de la seva religió, independentment d'on
hagin nascut. 

Per tant, som els primers que a moltes institucions de la
resta de l'Estat i a nivell europeu, hem defensat el mateix que
defensen en aquesta proposició. 

“El racismo no se cura con leyes, el racismo no se cura con
propaganda, el racismo no se cura derribando estatuas, el
racismo no se cura insultando a los policías, el racismo no se
cura cerrando los ojos, el racismo no se cura con racismo, el
racismo se cura con educación y con cultura. El racismo es la
pandemia más antigua que sufre la humanidad, llevamos
siglos sufriendo esta pandemia y aun no ha llegado el día que
hayamos decidido someter a cuarentena a los infectados por

racismo e invertir lo que sea necesario en diseñar una
vacuna”. 

Aquestes paraules les va pronunciar Esteban González
Pons, diputat al Parlament Europeu del Partit Popular el 17 de
juny del 2020, qualsevol forma de racisme, de discriminació,
ja sigui per raó de sexe, de raça o de religió, es cura
evidentment amb cultura i amb educació, però també amb
valors i amb valors tan importants com respecte i empatia. 

Per tant, com he dit a l'inici, votarem a favor d'instar el
Govern de l'Estat de manera coordinada amb el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a reforçar mesures per lluitar
contra el racisme i la xenofòbia, així com actuacions que
promoguin la cohesió social i la igualtat de tracte mitjançant
una major visibilització de la diversitat, promoció de
campanyes de sensibilització i formació dirigides a fomentar la
solidaritat, entre d'altres. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president.  Durant l’any 2021, el Cos Nacional de
Policia va informar que s'havien tramitat seixanta denúncies per
delictes d'odi, de les denunciades evidentment, moltes
evidentment no es denuncien, moltíssimes actituds d'odi i,
precisament, per motius de xenofòbia, de racisme, no es
denuncien perquè es considera que no s'ha de fer i, per tant, no
recullen les dades que manifesta el Cos Nacional de Policia, la
realitat que, evidentment, són més. La meitat d'aquestes eren
per aquests casos, els casos d'odi eren per xenofòbia i per
rebuig a la persona estrangera que ve a la nostra comunitat
autònoma.

Algú dirà que 25 casos no són molts, 25 casos són
moltíssims. Molts són... aquest odi es manifesta amb violència,
amb intimidació i amb vulneració, evidentment, de la dignitat
de les persones, però té un ressò important també a la societat. 

Aleshores, nosaltres entenem que sí, que els poders públics
i la societat en conjunt han de tenir una resposta i han de tenir
una resposta, ho comentava abans evidentment i ho compartim,
des d'educació en valors, no des de l’educació formal només,
sinó des de l’educació en valors d'adults i, evidentment, des de
la infància, però també d'adults.

La majoria d'actuacions -i això sí que és preocupant-
d'aquest odi, d’aquesta actitud de rebuig i de manifestacions
xenòfobes solen ser per manifestacions que fan responsables
públics, responsables polítics moltes vegades. Per tant, té un
ressò molt major i en situacions de crisi encara hi ha el perill
que aquesta tingui un altaveu amb molta més projecció. Per
tant, nosaltres entenem que qualsevol mesura que vagi des de
la col·laboració i cooperació social i institucional s'ha
d'afavorir.
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El Consell Assessor per a la Integració de les Persones
Immigrades, que es recull aquí, es diu per a la integració de
persones immigrades, entenem que és el més immediat a la
nostra comunitat autònoma per coordinar el disseny d'aquestes
campanyes d'informació, conscienciació i comunicació, entre
altres coses perquè està constituït per diferents administracions,
però també pels col·lectius de persones... de persones
estrangeres, de persones migrades ja moltes amb nacional
espanyola i que treballen, precisament, la sensibilització i el
coneixement de la diversitat cultural. 

Però en aquesta legislatura, igual que..., abans fins i tot de
la pandèmia, s'han deixat de fer molts de béns dins l'àmbit de
la sensibilització, de la comunicació i de la convivència, que
afavoreix que aquest mostrador de diversitat cultural és
necessari i crec que ha de ser a tots els indrets de la nostra
comunitat autònoma. Es va reunir aquest consell assessor
únicament un pic a l'any 2018, un pic l'any 2020, no es va
reunir el 2019, i s'ha reunit un pic i a finals de l'any 2021. El
nostre grup parlamentari va fer una pregunta a la consellera
precisament perquè no (...) ni es convocava aquest consell
assessor.

No és l’única eina, evidentment, de coordinació ni de
promoció de tots aquests valors i de rebutjar i, evidentment, de
fer campanyes i definir estratègies per combatre la xenofòbia
i el racisme, però aquest sí que està reconegut
reglamentàriament i, per tant, creim que és un espai necessari. 

Nosaltres li donarem suport, com no pot ser d'una altra
manera, i també vull fer menció especial a un mitjà de
comunicació que sí està treballant molt la difusió de la cultura
de la diversitat, la multiculturalitat i, sobretot, que és un canal
de transmissió entre els natius de les Illes Balears, entenent
natius com a aquelles persones que no han vengut migrades
d'altres països, d'altres societats, que és Baleares Sin Fronteras,
i entenem que també és un canal important per a l'administració
i per al conjunt de la societat per fer aquest canal transmissor.

Recordem també que el Consejo de la Juventud de España,
ho dic perquè a col·lació s’ha parlat de la utilitat del Consejo
de la Juventud de España i el Consell de la Joventut, ja des de
l’any 1985 feia les campanyes “Somos diferentes, somos
iguales”, una campanya que es va dissenyar des de l'experiència
del teixit associatiu i, per tant, nosaltres feim una invocació que
aquest disseny es pugui fer amb i per a ells també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, quiero dejar claro lo primero
de todo que, aunque ustedes no se lo crean, el pueblo español
es un pueblo profundamente no racista o antiracista, lo ha sido
así toda la vida, lo demostró en su etapa imperial con la
conquista de América y así a lo largo de toda su historia,

además por el espíritu cristiano que tiene este país, pero claro,
ahora ustedes nos traen una moción llena de lugares comunes
y de medias verdades y algunas de falsedades íntegras, como
por ejemplo, decir que llamar al COVID “virus chino” es
racismo, y entonces: ¿llamar a la variante británica, “variante
británica” o a la variante sudafricana “variante sudafricana” es
racismo? Ah, pero si se dice “chino” sí, entonces es racismo. 

Su concepto del racismo es bastante traído por los pelos...,
como siempre, eso en la izquierda es un mantra. ¿Cómo lo
solucionamos? Creamos una miríada de chiringuitos, aquí
tenemos..., es que me he perdido, el Consejo para la promoción
de la igualdad del trato y la no discriminación de las personas
por origen racial o étnico, el Observatorio español del racismo
y la xenofobia, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, la Oficina
Nacional de lucha contra los delitos de odio, el Consejo asesor
para las personas inmigrantes de las Baleares, el Comité de
evaluación de las necesidades sociales..., y así una y otra vez,
observatorios, institutos, etc.

Y luego, en lo que es la parte puramente propositiva, nos
encontramos con la mayor visibilización de la diversidad
étnica, racial o cultural, ¿qué mayor visualización quieren
ustedes que señoras vestidas de negro, tapadas de la cabeza
hasta los pies, con un velo tapándoles, bañándose íntegramente
vestidas en la playa? ¿No les parece una suficiente
visibilización?, porque nosotros pensamos que está a veces
excesivamente visibilizada la sumisión de la mujer que ustedes,
por lo visto, apoyan, porque es que luego dicen que la
aportación, que la convivencia de identidades y culturas
diversas supone un enriquecimiento social. Es que negamos la
mayor. 

Es que hay culturas y religiones que no suponen un
enriquecimiento social, suponen una profunda discriminación
de la mujer, un retroceso de nuestras libertades, un retroceso de
nuestra cultura y personas que se niegan a integrarse y a
respetar nuestra forma de ver el mundo, que es la forma de ver
el mundo de Occidente, donde todos somos iguales, hombres
y mujeres independientemente de nuestras ideas religiosas,
raciales, culturales, etc, es a ellos a los que les tendrían que dar
cursillos, charlas, etc. 

Nosotros propusimos en su día en el ayuntamiento que no
se accediera a las ayudas públicas si no se habían hecho cursos
de igualdad entre hombre y mujer y de respeto de nuestra
sociedad y de nuestras costumbres. Evidentemente fue
rechazado. Pero es que a quienes tienen ustedes que educar es
a ellos, porque luego me viene con otra acción propositiva:
acciones, iniciativas que vayan dirigidas a colectivos con mayor
riesgo de exclusión social, con especial atención -¿cómo no?-
a las mujeres, migrantes y menores no acompañados, los
famosos MENA, pues a lo mejor las acciones e iniciativas que
tendrían que tomar ustedes con los MENA es enseñarles a no
acuchillarse entre ellos, robar a nuestras abuelas, arrastrarlas
por el suelo, etc. 

A lo mejor ese dinero estaría mucho mejor empleado en
intentar integrar a estos menores no acompañados que están
constantemente delinquiendo allí donde se encuentran. 
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Evidentemente, nuestro voto para esta proposición no de ley
será absolutamente negativo. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part d’El Pi Proposta per les
Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. D'entrada vull donar l'enhorabona a
PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS i MÉS per Menorca per
aquesta iniciativa i els don l'enhorabona des de la tristor més
profunda, perquè iniciatives com aquestes, en aquestes alçades
de la pel·lícula, a una societat avançada com la nostra, que se
suposa que estam preparats, que estam formats i que són cultes,
resulta que és necessària. Per això dic que els donam
l'enhorabona des de la tristor, perquè iniciatives com aquestes
encara fan falta. És més, fan molta més falta que la feien fa deu
anys perquè, com hem vist, si ens hagués dit qualque visionari
ara fa vuit, deu anys, fins i tot cinc, si m'apuren, que ens
trobaríem en la situació que ens trobam ara en aquesta societat,
segurament no ho haguéssim cregut cap de nosaltres. 

Vull recordar que dia 21 de març és el  Dia internacional de
l'eliminació de la discriminació racial, en commemoració de
l'assassinat de seixanta-nou persones que es varen manifestar de
forma pacífica contra la Llei de l’apartheid a Sud-àfrica, com
bé crec que també és oportuna que aquesta iniciativa es presenti
ara. L’Assemblea General de Nacions Unides va instar redoblar
els esforços per eliminar totes les formes de discriminació
racial que existeixen en el món.

Crec -com deia- que més que mai hi ha molts importants
reptes que haurem de superar. Hem vist com hi ha creixement
de segons quines conductes reaccionàries a nivell internacional,
europeu i nacional; moviments racistes i xenòfobs, ideologies
supremacistes i també ideologies polítiques que donen la volta
a la truita, donen la volta al calcetí, donen la volta a les
informacions tal com són i les tornen a llançar com un
bumerang absolutament distorsionades. 

Així crec que més que mai iniciatives com aquestes són
necessàries. Vull recordar que només una de cada deu persones
que pateixen delictes d'odi ho denuncien i reafirmar que aquest
grup parlamentari El Pi creu absolutament en la igualtat i en
l'equitat, però no en la  uniformitat. Visca la diferència, perquè
creim que el que hem d'aprendre que allò que és diferent a
nosaltres sempre ens pot enriquir. I aquells que volen que tot
sigui igual del que jo dic i del que jo pens i del que jo faig i del
que jo orden, que s’adonin que la vida té molts de colors, molts
de grisos, molts de blancs, molts de colors multicolors com
l'arc de Sant Martí i que precisament d'això ens nodrim. Pens
que aquesta és una de les lliçons que encara hem d'aprendre.

Així que crec que tristament la història és cíclica, que
tristament la història es repeteix i allò que tan sols no havia de
passar mai, torna a passar en aquests moments. Així, que Déu
ens agafi confessats i, per suposat, és un sí absolut a la seva
iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per contradiccions ara, per part
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades,
moltes gràcies pel suport a tots els grups que han mostrat el seu
vot favorable. Evidentment, ja comptàvem amb la negativa del
Grup Parlamentari VOX, no ens ve de nou perquè entenem
que, com que formen part d'aquesta estructura del discurs de
l’odi, al qual ens tenen acostumats setmana rere setmana o dia
rere dia. Les paraules per si soles evidentment no tenen res en
si, són les associacions de les idees amb les paraules i amb el
context el que generen i la perversió d'aquestes. 

Vostès juguen a dir que nosaltres col·lectivitatzam, i això
no és així, tal volta és el que fan vostès i cree el ladrón -i li diré
en castellà perquè així m'entendrà millor-, cree el ladrón que
todos son de su condición. Nosaltres el que feim és tenir sentit
d'estat, sentit de comunitat, creure en els valors de la
democràcia, perquè un dels majors perills és caure en la
invisibilització d'aquestes situacions. 

Per tant, s'ha d'assenyalar el racisme, s'ha d'assenyalar la
xenofòbia, s'ha de denunciar  perquè  si no, no el podrem
eradicar. Per això el meu grup, evidentment, està treballant en
una llei d'igualtat de tracte i no-discriminació en el Congrés
dels Diputats. I no és d'estranyar que en el context actual de
crispació i de radicalització, a què feia menció la Sra. Pons i
amb la presència, evidentment, de la ultradreta a les
institucions, es fa més necessari que mai que a Espanya, que
aquí, les Illes Balears, es doti d'eines i d’un marc jurídic perquè
es millori la convivència i es garanteixi aquest dret a la
diversitat; aquesta diversitat a la qual tenen tanta por, que el Sr.
Rodríguez avui ho ha expressat a través del seu discurs. 

A més, aquesta llei que volem dur endavant incorpora una
nova realitat a aquest ordenament jurídic, que introdueix un
agreujant quan es tracta d'un servidor públic, perquè, com deia
el nostre estimat company Pedro Cerolo: “discriminar no puede
salir gratis”. Un representant públic no pot venir aquí a dir
segons quines barbaritats, com avui s'han dit en aquesta sala, en
referència als menors no acompanyats quan els ha criminalitzat
el Sr. Rodríguez. És d'autèntica vergonya escoltar el que s’ha
escoltat aquí. Per la qual cosa esperam i desitjam que tots els
grups amb representació estatal, evidentment no comptam amb
el vot de VOX, puguin donar suport a aquesta llei que es
treballa en el Congrés dels Diputats perquè surti endavant el
més aviat possible. 

Vagi per endavant el nostre compromís per seguir
fomentant els valors de la democràcia i el respecte a la
diversitat defensant sempre, i com no pot ser d'una altra
manera, els drets humans.

Ja per acabar, els i les socialistes aspiram a una societat que
aprecia la diversitat com a riquesa. Per tant, tolerància zero
amb el racisme i la xenofòbia.

Gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part de la resta de grups
proposants, entenc que no, no..., renuncien al seu torn. Per tant,
acabat el debat passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 667/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Són 12 vots a favor i 1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 679/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a mesures de suport al poble
gitano. 

Continua la sessió i passam al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 679/22, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures de suport al poble gitano. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, per un
temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta iniciativa neix d'una
iniciativa que també es va impulsar al Congrés dels Diputats en
el marc de donar suport a l'Estratègia Nacional per la Igualtat,
Inclusió i Participació del Poble Gitano 2021-2030 i també
neix d'una reunió que es va produir el 20 d'octubre de l'any
passat a la FAGIB, la Federación de Asociaciones Gitanas de
Baleares, a la qual hi assistírem la diputada Gamundí aquí
present i jo mateix, per exposar el pla abans esmentat pel
Govern d’Espanya i recaptar també les impressions concretes
i peticions que pogués fer aquesta federació.

Entre els principals problemes que vàrem tractar a aquella
reunió es va parlar de bretxa digital, d'accés a l'habitatge i de
manteniment també d'un lloc de treball digne que permeti
desenvolupar un projecte de vida. Fruit d'aquest contacte neix
aquesta iniciativa, juntament amb una altra que debatrem en
breu de dignificació i empoderament de les dones gitanes. En
aquesta, en concret, nosaltres ens fixam, en la que debatem
avui, ens fixam en l'Estratègia Nacional para la Igualdad,
Inclusión y Participación del Pueblo Gitano, que abans
esmentava, i altres aspectes com són el reforçament de la
cooperació interinstitucional per assolir els objectius d'aquesta
estratègia, el reforçament del paper imprescindible de les dones
gitanes i finalment també un enfocament per implementar
mesures per evitar el fracàs escolar de grups en situació
d'especial vulnerabilitat socioeducativa.

Com hem fet constar a la mateixa exposició de motius
d'aquesta proposició no de llei, la pobresa afecta especialment
la població gitana. El 86% dels gitanos i gitanes que viuen a
Espanya són pobres i un 46% de les llars formades per famílies
gitanes pateix  pobresa extrema. Els nens i les nenes són els
més afectats per aquestes xifres ja que la desigualtat els afecta
directament amb major intensitat, encara més en una situació de
confinament de la qual vàrem sortir fa poc i que dóna una taxa
de pobresa infantil del 89%. 

És imprescindible promoure una resposta eficaç i
coordinada de tots els poders públics, en col·laboració amb la
societat civil i les organitzacions del tercer sector per situar els
drets humans del poble gitano al centre de la política i al centre
de la recuperació després de la crisi global provocada per la
pandèmia. 

La pobresa no és a l’ADN dels gitanos i gitanes. La
discriminació contra els gitanos es diu antigitanisme, un
racisme acceptat i estès a la nostra societat que té com a
objectiu destrossar l'únic patrimoni que han posseït els gitanos
i les gitanes al llarg de la seva història: la seva cultura.

La proliferació de faules i actes discriminatoris durant
aquesta situació de crisi pandèmica ha estat imperdonable, i
se’ls ha arribat a acusar de ser responsables injustament de
propagar el virus. Missatges d’odi antigitanos que l'extrema
dreta, a Europa, ve conreant des de fa anys i que busca
convertir-los -a ells, als gitanos- en els bocs expiatoris on
descarregar els defectes i els mals de la societat.

El nostre país no està absent d'aquest fenomen de
discriminació aguda. Aquí també hem escoltat discursos del
mateix tall d'aquells que diuen respectar les tradicions del poble
gitano i que, no obstant això, no oculten el seu racisme a l'hora
de denominar els barris on viu la població gitana,
majoritàriament, juntament amb altra població migrada, titllant-
los de “femer”.

Sense anar més lluny, fa pocs mesos, el portaveu de VOX
a l'Assemblea de Ceuta va dir: “Tan sólo pretenden hacer
negocio de su raza y beneficiarse”. O la negativa de VOX, el
mateix partit d'ultradreta, amb la creació en el Congrés dels
Diputats d'un Pacte d'Estat contra l’antigitanisme, on va dir -per
oposar-s'hi- que el col·lectiu no pateix cap discriminació i que,
tot plegat, obeeix a una manipulació sectària. Recordem que
una diputada d’aquesta mateixa formació ultra va dir també en
el Congrés que “los gitanos forman parte del paisaje de
Andalucía”, com si fossin arbres o un element pintoresc d’un
quadre. Prefereixen que el poble gitano continuï sent
subordinat, pobre, submís i discriminat.

També n'hi ha que diuen que respecten el poble gitano
perquè són espanyols, com si els estiguessin perdonant la vida,
alhora que llancen el seu odi mitjançant missatges des de
xarxes socials perquè una dona gitana pugui ocupar un càrrec
de responsabilitat. O aquells que diuen solidaritzar-se amb els
quals sofreixen discriminació per ser gitano o gitana, però que
es neguen a condemnar la dictadura franquista, aquella etapa
fosca de la nostra història, quan atrapaven les dones, les
capturaven i els rapaven el cap pel simple fet de ser gitanes. O
aquells que diuen que s'enorgulleixen de les aportacions de la
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cultura gitana, però que després es neguen al fet que la cultura
gitana s’estudiï en els col·legis. 

El poble gitano no vol almoina: demana justícia social, que
no és una altra cosa que combatre el racisme que corroeix les
entranyes de la nostra societat i la podreix. El nostre grup
parlamentari té molt clar que cal continuar treballant i
continuarem lluitant perquè els gitanos i les gitanes
conquereixin els seus drets. 

Per tot això, es va teixir l'Estratègia per a la igualtat i la
inclusió i participació del poble gitano 21-30, i que està
alineada amb el Pla d'acció antiracisme de la Unió Europea
2020-2025, amb l'Estratègia de la Unió Europea sobre els drets
de les víctimes, 2020-2025, i l'Estratègia de la Unió Europea
per a la igualtat de gènere, i que ha estat elaborada amb la
participació de tots els actors implicats, Administració General
de l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals, Moviment
associatiu gitano, i també amb l'Acadèmia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
que presentem avui es refereix a una població minoritària,
ètnicament minoritària. Però bé, una població que en aquest cas
pateix una situació clara de desigualtat, d’abandonament de les
institucions, any rere any, per la qual cosa s'està veient cada
vegada més agreujada aquesta situació. 

Clarament hi ha una marginalitat en el tema habitacional,
tenen molts problemes per accedir al tema habitacional. Hi ha
una gran escletxa entre la població gitana i la resta de la
població, habitacionalment ja ho acabo de comentar; la taxa
d’atur també és molt superior, sobretot, la taxa d’atur de les
dones gitanes i dels joves, els joves gitanos, de la població
gitana. També hi ha un abandonament escolar, per part de la
població, dels infants i dels joves gitanos, molt elevat, que les
institucions hem d'abordar i s’han de donar solucions. També
s'ha de treballar molt, tant amb l’ocupació com amb l'habitatge,
com amb el tema de formació, perquè les poques feines que hi
ha són feines precàries i hi ha molts pocs llocs de feina, en
aquest cas, a què pot optar aquesta població. 

S’ha de dir que en el Congrés dels Diputats i a una
subcomissió parlamentària, que és per un Pacte contra l'Estat
contra l’antigitanisme a Espanya. Es va aprovar la creació
d'aquesta subcomissió per unanimitat en el Congrés dels
Diputats, va ser a proposta d’Unides Podem i del que portem
d'aquest mes des que s’ha posat en marxa, ja hi ha hagut quatre
sessions de les quals intervenen, a cada sessió, estan convidats
diferents membres i representants de la població gitana.

Hem de dir que el passat 9 de març va comparèixer la Sra.
Isabel Batista Amador, que és de l'Associació de dones gitanes,
aquí, a les Illes Balears. En aquesta comissió, la Sra. Batista va

fer una crida a totes les institucions de Balears... -bé, entenc
que algú m’està escoltant, no...?

(Rialles de la intervinent)

Gràcies. Idò la Sra. Batista va fer una crida a les institucions
de Balears perquè ens impliquem, en aquest cas, per reduir
l’escletxa social que hi ha entre la comunitat gitana i la resta de
la societat, perquè se situa en un espai de desigualtat, paraules
que van ser de la Sra. Batista; també va demanar per favor que
l'accés a l'habitatge en règim de protecció oficial per a la
comunitat gitana aquí a les nostres illes, així com la creació
d'un estatut cultural per al poble gitano i la inserció al Codi
Penal de les manifestacions discriminatòries o racistes a la seva
comunitat, com els delictes d'odi.

Per això nosaltres demanam el suport d'aquesta proposició
no de llei, perquè tenim una població molt important aquí a les
nostres illes, a la qual hem de donar resposta, sobretot, a les
dones i als joves de la població gitana.

Així que moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades. Vagi per
endavant el suport del Grup Popular a la proposició no de llei
que s'acaba d'exposar. Compartim i votarem a favor dels quatre
punts que es proposen.

De fet, el Grup Parlamentari Popular, en el Congrés dels
Diputats, va registrar una iniciativa en la qual precisament
s'instava el Govern a avaluar l’Estratègia nacional impulsada
l'any 2012, des de la participació i el consens. És fonamental
comptar amb un pla de xoc nacional amb dotació
pressupostària i coordinació amb les comunitats autònomes que
faci front, específicament, a les necessitats de la població
gitana: feina, habitatge, educació, sanitat i -sobretot- les
conseqüències de la crisi econòmica i social derivada de la
COVID. Consideram que seria convenient tenir un diagnòstic
cert per abordar les greus dificultats socials que hi ha en aquest
àmbit.

Al Congrés dels Diputats també s’ha creat una subcomissió
per a l’Estudio de un Pacto de Estado contra el antigitanismo
y la inclusión del pueblo gitano, i amb aquesta creació pens
que també s'obre un espai de participació.

Per acabar, no podem deixar de fer menció i agrair a les
entitats que treballen a favor de la comunitat gitana, que porten
anys treballant per a la promoció integral i la millora de les
seves condicions de vida; és fonamental conscienciar sobre els
efectes de la discriminació a la vida de les persones gitanes,
així com mostrar que la desigualtat i la discriminació tenen
conseqüències molt negatives en el dia a dia de moltes persones
d'aquesta ètnia.
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També s'ha de fer front i parlar de feina i educació, perquè
les mateixes entitats indiquen que la taxa d'atur entre la
població gitana va arribar al 50% -un 60%, entre les dones- i
que només el 17% de la població gitana major de 16 anys té els
estudis de l'ESO o estudis superiors.

Consideram -per acabar- fonamental que desenvolupar i
impulsar programes per millorar l’ocupabilitat de la població
gitana a través dels itineraris individualitzats d'inserció laboral
i programes de millora de qualificació en les competències
professionals, és necessari per a una incorporació laboral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Prop de la commemoració del Dia
internacional del poble gitano, dia 8 d'abril, és tan important
com el fet de donar suport a mesures que es plantegen aquí,
pels tres grups que donen suport al Govern, amb el que suposa
el suport també al poble gitano, crec que és important també,
a més a més, d’actuacions de caire social, és també donar una
projecció de caire educatiu, educatiu en valors, i sobretot de
justícia a donar a conèixer una realitat d'un poble, d’un poble
integrat, un poble que conviu a la nostra comunitat autònoma,
com nosaltres hi convivim també amb ells i, per tant, que
enriqueix la diversitat cultural, multicultural, de qualsevol
societat. 

Aleshores, donar a conèixer la història, donar a conèixer i
reconèixer la història, una història difícil del poble gitano pels
seus valors, basats sobretot -i així ho demostren- en la
solidaritat, la família, la unió, el respecte als majors sobretot i
aquest positivisme cap a la vida, crec que és important també
per contribuir al coneixement, i, per tant, quan es coneix més
una terra, un poble més se l'entén i, per tant, més es poden
combatre actituds de rebuig i de xenofòbia que hi pugui haver
per qualque sector, contra qualsevol tipus de poble. 

Per tant, entenem que per aquests valors és important i
nosaltres així ho vàrem manifestar. També vàrem assistir els
representants de Ciutadans, concretament, regidors de
l'Ajuntament de Palma, a les primeres jornades gitanes que es
varen fer aquí a Ciutat dia 2 de març i va tenir un lema prou
significatiu pel que estam parlant avui i per a aquestes
iniciatives, que és: “La igualtat de les diferències”. Crec que és
un lema que diu prou molt clar el que es necessita i pel que
s’aposta.

Aquesta va ser organitzada per una federació d'entitats de
gitanos i de gitanes a les Illes Balears, important que el poble
gitano també participi activament d’aquesta dinamització social
i de la participació social. De fet, l'associació de dones,
l’associació Romaní també és important que visualitzi el treball
de les dones gitanes i, per tant, en aquesta visualització
nosaltres suggeriríem -també ho va suggerir la nostra diputada
nacional Sara Jiménez, que a més de ser diputada de Ciutadans

és vicepresidenta de la Fundació del Secretariado Gitano-
també que es duguin a terme accions en l'àmbit normatiu. 

Per tant, es va reivindicar aquí dins... de comptar dins
l'ordenament jurídic espanyol una llei integral d'igualtat i de
tracta i no discriminació que protegeixi els col·lectius
vulnerables. Encara avui en dia el poble gitano és un col·lectiu
vulnerable per una qüestió de manca d'accés, per exemple, en
el que és... o rompre aquesta escletxa digital, entre altres coses,
o per la precarietat en el món del que és... la situació en l'àmbit
econòmic, com a emprenedors, que estan en una situació també
vulnerable, i l'accés també a molts d’aspectes de
l'administració.

Per tant, nosaltres també li proposaríem, si ho accepten els
grups proposants,  una  esmena que pugui complementar-ho.
Nosaltres entenem que hauria de ser un punt d'addició, un nou
punt, però crec que podria entrar perfectament en el punt 2, just
seguit on conclou el punt 2, que la seva necessitat com a
col·lectiu  també és important o/i donar a conèixer la història
del poble gitano i els seus valors, són valors que evidentment
he esmentat aquí, però podria concloure així.

Ho dic perquè crec que és important aquest aspecte de
divulgació, de sensibilització i de coneixement social d’una
realitat que, evidentment, es la realitat espanyola, que és la
realitat de les Illes Balears i, per tant, que representa el poble
gitano.

Si vostès troben que això és una aportació que va en la línia
del que els comentava, agrairíem el suport de tots els grups
proposants i dels que hi donaran suport. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Ante todo, agradecer que hoy
hemos dedicado las dos PNL por lo visto a VOX, que ha sido
el grupo más citado por toda la izquierda en comparsita.

Con respecto a esta proposición no de ley, bueno, a ver, está
llena de lugares comunes, lo que además a la izquierda le
encanta; es curioso que la banda de los tres partidos que firman
esta proposición en el Ayuntamiento de Palma rechazaron una
proposición de Ciudadanos pidiendo que se hiciese un premio
bianual para estudios de folclore, cultura, producción artística,
etc.,l del pueblo gitano. Ustedes la rechazaron de plano. Este es
el interés que tienen ustedes por la cultura gitana, que en unos
sitios dicen blanco, en otros negros y en otros váyase usted a
saber.

A ver el problema..., la existencia del pueblo gitano, el
pueblo gitano que lleva entre nosotros unos 700 años, que son
unos 650.000 personas en España -menos que el millón de
emigrantes del Magreb, por cierto, ese problema que ustedes
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tampoco quieren ver-, es que ustedes intentan hablar del pueblo
gitano desde el absoluto desconocimiento del pueblo gitano, de
su manera de ser, de su cultura. Yo creo que muy pocos de
ustedes deben tener amigos gitanos, porque si lo estuvieran
sabrían exactamente cómo son, cómo son, que son
profundamente racistas, ellos lo son, odian, ningún gitano
quiere que su hijo o hija se case con un payo o paya, que es
como nos denominan. Saben ustedes, pues, en cualquier boda
gitana el rito famosa del pañuelo donde se comprueba la
virginidad de la futura esposa y una serie de cuestiones que
ustedes pretenden eliminar -supongo- porque no les gustan y
hace que..., buscan una vez más lo de siempre, que es
uniformizar y colectivizar al pueblo gitano que, además, dentro
de su propio seno tienen profundas diferencias porque nada
tienen que ver, evidentemente, aquellos que se dedican a
actividades ilícitas, como por ejemplo los gitanos, que son
muchísimos, que se dedican a la venta ambulante, que
honradamente se ganan la vida y pagan sus impuestos. 

De todas maneras, como digo siempre, como aquí lo que se
vota en concreto son las proposiciones que salen en el acuerdo,
con la que estamos de acuerdo, porque nosotros colaboramos
muchísimo además con el pueblo gitano y con las asociaciones
del pueblo gitano, con Gaucaló, etc., se sorprenderían ustedes
si les fueran a preguntar a muchos gitanos a quién votan y, a
pesar de que a ustedes les moleste, votaremos a favor de esta
propuesta. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Em permetrà una anècdota, perquè...,
vist que aquí tothom diu el que li dona la gana sense filtres, jo
també avui tenc la intenció de contar una anècdota personal. 

Jo sempre he pensat que dins jo hi ha una gitana, dins jo hi
ha una gitana perquè m'agrada la cultura gitana, m'agrada la
música, m'agrada com són, fins i tot m'agrada el seu aspecte
amb aquesta pell morena, no?, tal vegada perquè és diferent a
la meva.

I, Sr. President, li he de dir que a la meva anterior vida com
a periodista de televisió vaig entrevistar el Sr. Antonio Canales
i en un moment donat li vaig dir: Antonio, dime la verdad, yo
creo que tengo una gitana dentro, ¿cómo lo ves?, em va fer
aixecar, varem ballar una estona, varem fer les palmes, i quan
vàrem acabar i es va tornar a asseure i jo també li vaig dir:
¿Qué, Antonio, hay una gitana dentro de mí?, i em va dir: Sí,
mi “arma”, pero la tienes muy “escondía”. 

(Algunes rialles)

Dit això, i permetin-me aquesta petita frivolitat, ja fa tres
anys i una mica que compartim... bé, diferents escons i
comissions i en aquesta també, dir que estam absolutament
d'acord amb aquesta iniciativa. 

Així és, dia 8 d'abril és un dia important per al poble gitano.
Crec que s'han de rompre barreres, però no només des de fora,
sinó també dins el poble gitano, ells fins i tot reconeixen,
sobretot els homes, que han de rompre moltes barreres mentals
que tenen dins la seva manera de ser, dins la seva idiosincràsia,
i jo crec que és el moment que ho facem entre tots, ells i
nosaltres.

La cultura gitana és pràcticament ancestral, el poble gitano
és gairebé a totes les bandes del món i crec que constitueixen
una riquesa, i és això el que hem de valorar, o jo ho valor
enormement. 

Dir que pensam també que la pandèmia de la COVID ha fet
molt de mal també als nins i les nines pel que fa a l’educació,
encara han tengut més difícil l’accés a l'educació i ells també ho
diuen, i elles, no?, hi estam absolutament d'acord. 

Han canviat molt poc les coses darrerament, perquè encara
ens trobam amb aquestes barreres mentals, amb aquest acudits
de mal gust, amb aquesta desconfiança cap a ells, amb tantes
coses que no han canviat i que esperam que puguin canviar,
amb la bona intenció de tots. Pel que fa a la feina, no tenen
accés a la feina com haurien de tenir. Pel que fa a l’educació de
qualitat, pel que fa a habitatge digne i hi ha una cosa que crec
que hauríem d'aprendre del poble gitano: que és l’orgull que
tenen de pertànyer al poble gitano, i nosaltres moltes vegades
ens plantejam si hem de tenir molt d'orgull veient com canvien
les nostres vides i la nostra manera de ser.

Sigui com sigui, respecte cap a les seves arrels, la seva
cultura i la seva dignitat i la igualtat, que no vol dir uniformitat,
sinó tot el contrari, visca la diferència, nosaltres som aquí i hi
votarem a favor.

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. Vull repetir el que ja s’ha dit abans,
però sí que estava..., bé, quan parles amb gitanos i t’expliquen
que moltes vegades s'amaguen de dir que són gitanos quan
arriben a una feina per evitar el racisme, doncs crec que... ja es
diu tot, no? I jo crec que, evidentment, aquest país, un dels seus
primers perjudicis és precisament l’antigitanisme i qui ho
vulgui negar, doncs que ho negui, però estarà ben cec.

Nosaltres evidentment votarem a favor d'aquesta iniciativa,
però sí que voldria fer un comentari, perquè crec que a vegades
pecam d’aquest rotllo que som blancs, europeus i sabemos
mucho de todo, que en aquests punts als quals s’insta, sobretot
al darrer punt, el del tema de l'absentisme escolar, és molt
interessant, és molt important que els mateixos gitanos formin
part d'aquestes comissions, d'aquests grups de treball perquè si
no, pecam de racistes si no els hi incloem. Jo no dic que no hi
estiguin inclosos, dic que en el cas que no estigués pensat seria
interessant que ells sí que hi formessin part. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per contradiccions per part del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Ferrer, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, l'aprovació d'aquesta
estratègia que esmentava abans, l'Estratègia Nacional per a la
Igualtat, Inclusió i Participació del Poble Gitano 21-30  respon
a un compromís del Govern d'Espanya de cohesió i progrés
social, prestant especial atenció a les persones en situació de
pobresa o exclusió social, que en aquest cas, com dèiem abans,
tenen un alt percentatge en la població gitana. 

Aquesta estratègia té diversos eixos. Un primer eix, que és
el de la inclusió social, un eix dedicat específicament a
l'educació on es fan..., hi ha tota una sèrie estratègies per
millorar l'escolarització, per evitar la segregació escolar, per
evitar l'analfabetisme, per lluitar contra la discriminació, per
aconseguir també un major èxit acadèmic per part de l'alumnat
gitano, i també per implementar eines perquè siguin els dos
sexes que segueixen formant-se i avançant a totes les etapes
educatives, especialment les postobligatòries. 

Evidentment, el mateix pla, i pas a un altre eix que té aquest
pla que esmentava i responent a la pregunta de la diputada de
MÉS per Menorca, el tercer eix d'aquest pla és el de la
participació i l’empoderament. El que està previst en aquest pla
justament és incrementar la presència del moviment associatiu
gitano en el cicle de les polítiques públiques per tal que totes
aquestes paraules, tota aquesta planificació no sigui només
empesa per part de l'administració sinó que també sigui empesa
amb corresponsabilitat per part de les associacions gitanes, que
en són copartíceps, a més de fomentar l’establiment de
mecanismes de coordinació entre les organitzacions de la
societat civil i també enfortir les entitats del moviment gitano
de dones i joves, per garantir també la seva participació i
l’acompliment dels objectius.

Un altre dels objectius que també té aquest primer eix que
esmentava abans és el de l'ocupació per millorar la taxa
d'ocupació de la població gitana, reduir la precarietat laboral,
incrementar l'apoderament sobretot de les dones gitana i també
implementar estratègies per a la població gitana que es dedica
al comerç ambulant. 

Després hi ha una altra estratègia adreçada a l'habitatge i als
serveis essencials eradicant el barraquisme i l’infrahabitatge i
també establint mesures per lluitar contra la discriminació en
l'accés a l'habitatge. Hi ha després objectius de salut
específicament amb estratègies especialment adreçades a la
població infantil i a la gent gran, i després objectius de pobresa
i exclusió social adreçats cap a la pobresa i l’exclusió a la
pobresa infantil i també reduir la bretxa digital. 

Després hi ha un segon eix, que és el d'igualtat
d'oportunitats i no-discriminació, amb actuacions específiques
contra la violència contra les dones i el foment i el
reconeixement de la cultura gitana. I després, aquest tercer eix,
que esmentava abans, quan l’he inserit parlant d’educació, que

parlava de la participació necessària de totes les associacions
en el desenvolupament  i la implantació d'aquest pla.

Vull dir a la diputada del Partit Popular que, efectivament,
aquesta diagnosi que esmentava ella, que és molt necessària
abans de poder dur a terme les accions, està contemplada en
part en aquest pla que esmentàvem abans perquè, a més, el
mateix pla estableix una sèrie d'indicadors de compliment. Per
tant, diagnosi prèvia, elaboració d’objectius i estratègies i
després un pla de seguiment de l’acompliment.

Pel que deia el diputat de Ciudadanos, que ha introduït una
esmena in voce, a nosaltres ens semblaria perfecte incloure,
com esmentava ell, al punt 2 de tal manera que quedaria de la
següent manera, i ho dic perquè quedi recollit en acta per part
del lletrat aquí present. El punt dos quedaria de la següent
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, conjuntament amb els consells insulars i els
ajuntaments de les Illes Balears, a reforçar les actuacions
adreçades a la població gitana amb l'objecte de donar cobertura
àmplia i eficaç de manera territorialitzada a les seves
necessitats com a col·lectiu i a donar a conèixer la història i els
valors del poble gitano per protegir-los del rebuig i la
discriminació”. Quedaria d'aquesta manera que crec que recull
perfectament l'esperit del que comentava el diputat de
Ciudadanos, a qui agraïm que l’hagi volgut completar. 

Pel que fa al portaveu de VOX. Nosaltres no parlam de
VOX, nosaltres parlam d’odi. El que passa és que el partit
VOX representa els que enarboren la bandera de l'odi. A la
seva intervenció, tot i que ha donat suport als punts, no ha
llevat de la seva intervenció aquest aire, que explicava jo abans
al principi, el concepte que té el seu partit del poble gitano com
un poble completament pintoresc al qual la ultradreta de
senyorets andalusos, que conforma els quadres del seu partit,
els mateixos senyorets que continuen pensant que viuen a
l'Espanya de Los santos inocentes, de la pel·lícula de Mario
Camus, segueixen atribuint el mateix paper folklòric i pintoresc
i que ens vénen aquí a parlar fins i tot amb una certa
condescendència d’aquest poble. 

Això és el que molesta i això és el que genera totes aquestes
actituds d’odi i d'intolerància amb les quals nosaltres volem
acabar.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part d’Unidas Podemos, la
Sra Mayor, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, seré molt breu. Simplement
donar les gràcies perquè aquesta iniciativa surt per unanimitat,
i només era per fer una petició a la Mesa i també al Partit
Popular, ja que ells varen registrar una compareixença de la
Sra. Tatiana Ferreira, de l'Associació de Dones per la Igualtat,
que precisament ella ha treballat aquí amb la població de poble
gitano, amb els menors, en un programa (...) en valors per 
poder reincorporar i donar-los valors a aquests menors d'aquí
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de Balears, a Mallorca. Llavors, deman a veure si per favor ja
podríem tenir aquesta compareixença, ja que avui ha estat per
consens l'aprovació d'aquesta iniciativa i conèixer de primera
mà aquest programa i les problemàtiques dels menors gitanos
a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Mayor. Entenem, per tant, que
podem donar la proposició no de llei aprovada per unanimitat
o per assentiment. No és així? Idò, així queda aprovada per
unanimitat de tots els grups parlamentaris.

(Alguns aplaudiments)

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