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EL SR. PRESIDENT:

Molt bones tardes, senyors diputats i diputades, començam
la sessió d'avui i correspon, en primer lloc, demanar si es
produeixen substitucions. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Joan Mascaró.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

President, Marc Pérez-Ribas substitueix Juanma Gómez de
Ciutadans. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I.1) Adopció d’acord sobre l'escrit RGE núm. 4758/22,
presentat pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, que sol·licita la
compareixença d'un representant de l'entitat Creu Roja
Illes Balears, Metges del Món Illes Balears i Càritas Illes
Balears, per tal d'informar sobre la situació del
sensellarisme a les Illes Balears.

Començam el debat d'avui amb l'escrit RGE núm. 4758/22,
presentat pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista,
Popular, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El Pi Proposta per les
Illes i Mixt, que sol·licita la compareixença d'un representant
de l'entitat Creu Roja Illes Balears, Metges del Món Illes
Balears i Càritas Illes Balears, per tal d'informar sobre la
situació del sensellarisme a les Illes Balears.

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, si la Sra.
Mayor vol ampliar l'explicació, li donarem la paraula.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. A Catalunya es va
presentar una llei de sensellarisme, que van firmar tots els
partits polítics excepte VOX, però trob que va ser per falta de
temps, no per falta de voluntat, i bé, tots els partits aquí
presents abans del període d'estiu hem estat parlant i volem
impulsar aquí també a les Illes Balears, una llei de
sensellarisme, i per aquest motiu vàrem considerar oportú
escoltar totes les entitats de primera mà sobre quina és la
problemàtica i, sobretot, quins serien els punts claus per poder
incloure una llei de sensellarisme aquí, a les Illes Balears.
Aquest ha estat el motiu de la sol·licitud de compareixença. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Hi ha intervencions? Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muy brevemente, Sr. Presidente. Solo para aclarar que a
nosotros no se nos solicitó la firma, he tenido ocasión de
hablarlo con la Sra. Mayor, y nosotros nos adherimos a esta
solicitud de comparecencia. No ponemos ningún obstáculo,
luego discutiremos los puntos concretos de la ley, pero en
principio -ya digo- el único motivo por el cual no aparece el
nombre de nuestro partido en esta solicitud es porque no se nos
ha solicitado formalmente. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Podem donar la proposta aprovada per
unanimitat de tots els grups, no és així? Molt bé.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5018/22, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos, Popular,
Ciudadanos, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, que
sol·licita la compareixença urgent de la Sra. Sultana
Khaya, coneguda activista sahrauí.

Passam al segon punt, que fa referència a l’escrit RGE núm.
5018/22, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos, Popular, Ciudadanos El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d'urgència, que sol·licita la compareixença de la Sra. Sultana
Khaya, coneguda activista sahrauí.

Per la seva defensa donam la paraula al Sr. Casanova, que
ens explicarà el motiu de la sol·licitud de compareixença.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, el motiu és molt clar, des de
l'Intergrup Pau i Llibertat per al Sàhara hem estam treballant a
favor de la causa sahrauí i una de les persones que destaca
dintre de la lluita i l’activisme per al poble sahrauí és Sultana
Khaya que, ateses les seves circumstàncies personals, viu en
territori ocupat i ha estat també una persona molt activa en
defensa dels drets humans. Per mor de tot això està sofrint per
part de les forces ocupants dels territoris on viu tota una sèrie
d’assetjaments, de maltractaments, tant ella com la seva
família. Per tant, consideram que s’està atemptant contra els
drets humans i nosaltres consideram que és una bona
oportunitat ja que és al territori peninsular que pogués venir i
fer-nos cinc cèntims, en viu i en directe, de les seves vivències
i com està vivint el respecte als drets humans en els territoris
ocupats del Sàhara Occidental. Per això demanàvem la
compareixença i poder avançar en aquest tema de la lluita
contra el maltractament i la manca de respecte als drets
humans. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Hi ha qualque grup parlamentari que vulgui
intervenir? Sr. Rodríguez.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204758
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205018
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205018
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. presidente. Como ustedes bien saben, nosotros
abandonamos el Intergrupo sobre el Sáhara, porque
consideramos que este parlamento no tiene competencias en
materia de política exterior, tampoco me voy a meter en los
problemas de doble personalidad del Partido Socialista en
cuanto se refiere al problema del Sáhara, pero lo que sí he
podido saber es que la comparecencia de esta persona de
Sultana Khaya, que compartimos además y nos solidarizamos
con el padecimiento que ha sufrido, conllevaría gastos para este
parlamento, porque tendría que desplazarse aquí a costa de este
parlamento lógicamente, estancia, etc., pensamos que eso se
podría suplir perfectamente con una videoconferencia, pero en
este caso concreto nosotros consideramos que por falta de
competencias de este parlamento, por una parte, y por falta por
la no necesidad de este gasto superfluo, en esta ocasión, aunque
solemos apoyar todas las solicitudes de comparecencia, en este
caso nos abstendremos. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Passam a votació, per tant.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, s'acorda recaptar la compareixença de la
Sra. Sultana Khaya, coneguda activista sahrauí.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és el debat
relatiu al debat i la votació de les proposicions no de llei amb
RGE núm. 4837 i 4843/22. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4837/22,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a protecció
internacional dels defensors dels drets humans. 

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4837/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
protecció internacional dels defensors dels drets humans. Per
part del Grup Parlamentari Socialista i per a la seva defensa, té
la paraula el Sr. Ferrer per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Moltes gràcies, Sr. President, i bona tarda a tothom.
Nosaltres hem presentat aquesta iniciativa per reconèixer els
esforços que estan fent tots els col·lectius, ONG per les seves
actuacions per la defensa dels drets humans, a tots els àmbits
internacionals, perquè consideram que són aquestes

organitzacions, que tenen el reconeixement ja també a partir de
la nostra Llei de cooperació, entre d'altres, són uns aliats
totalment necessaris per garantir la protecció de les persones
enfront dels abusos de poder que puguin exercir governs,
organitzacions o empreses.

Amnistia Internacional ha documentat a escala global en un
informe que s’anomena “Defensors i defensores dels drets
humans sota amenaça, la reducció del espai per a la societat
civil”, en aquest informe ha destacat tots els atacs i les tàctiques
repressives estatals i no estatals que pateixen moltes vegades
aquestes organitzacions a persones defensores dels drets
humans, com puguin ser amenaces contínues, vigilància,
prohibició d'expressar-se lliurement, de circular, criminalitzant-
los, difamant-los, etc. Aquests actes d’intimidació a més són
especialment greus en el cas de les dones que defensen els drets
humans; en molts de casos aquestes dones s’han vist
amenaçades amb amenaces de violació, agressions sexuals i
altres episodis de violència masclista. Per això que cada 29 de
novembre es commemora el Dia internacional de les defensores
-en femení- de drets humans, amb l'objectiu de reconèixer
aquesta tasca. 

Nosaltres volem que es posi la mirada en la dècada vinent
per aprofundir en la política de defensors i defensores dels
drets humans de tal forma que ells mateixos puguin ser un
esperó de vertebració i de promoció efectiva de l'Agenda 2030
davant els reptes globals. També vull recordar que aquest
parlament ha estat seu, almanco aquesta legislatura pel que jo
recordi, d’haver rebut, amb caràcter formal o informal, diverses
persones que contribueixen a la seva defensa pels drets humans,
com pugui ser la Sra. Helena Maleno, que després fou
reconeguda per part de la Universitat de les Illes Balears, com
a doctora honoris causa, precisament per la seva tasca en
defensa dels drets humans; però n'hi ha d'altres exemples de
reunions que s'han celebrat en aquesta en aquesta seu
parlamentària on han pogut participar tots els grups que han
volgut, i sempre ha estat un enriquiment per part dels diputats,
perquè han escoltat les preocupacions que ens han traslladat
aquestes persones, representants d’organitzacions defensores
dels drets humans, però a la vegada també han servit com un
mirall o com un altaveu per poder difondre la seva important
tasca i per poder demostrar el compromís de la societat de les
Illes Balears amb els principis que defensen aquestes persones. 

Per tot plegat, hem presentat aquesta iniciativa -una miqueta
llarga- de vuit punts, que bàsicament es resumeixen en instar a
diverses instàncies -perdonin la redundància-, tant sigui el
Govern d'Espanya com la Comissió Europea, com també el
Govern de les Illes Balears, per reconèixer aquesta tasca que
desenvolupen aquestes organitzacions i persones defensores
dels drets humans per posar aquest accent que comentava abans
en una necessària protecció de les dones que exerceixen
aquestes tasques i perquè també la Unió Europea s'impliqui
activament en la protecció d'aquestes entitats i que ajudi a
eradicar aquestes campanyes que s'organitzen de difamació i de
negativa, (...) de tota aquesta tasca que realitzen les persones i
per part del Govern de les Illes Balears demanam que es
continuïn fent aquests reconeixements públics de les persones
i entitats que defensen els drets humans, no només en el marc
del desenvolupament de la Llei de cooperació, sinó en
qualsevol altre format que se li vulgui donar. Moltes gràcies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204837
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. 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. Els defensors i les defensores
dels drets humans són persones que dediquen la seva vida a la
defensa dels drets recollits a la Declaració Universal dels Drets
Humans, així com a visibilitzar situacions d’injustícia social i
impulsar els processos democràtics arreu del món. 

En aquesta cambra parlamentària hem aprovat moltes
iniciatives denunciant la violació dels drets humans d'alguns
defensors com Helena Maleno, periodista, escriptora i
defensora dels drets humans, que ha visibilitza i denuncia la
violació dels drets humans que succeeix a les nostres fronteres
entre el Marroc i a Espanya o Algèria i a Espanya; o també com
Sultana Khaya, activista sahrauí que avui mateix hem aprovat
la compareixença perquè vingui aquí a la nostra cambra
parlamentària a explicar la situació que ha patit a casa seva en
mans de l’exèrcit que té el seu territori ocupat; o el cas de Paul
Rusesabagina, activista i defensor de les violacions dels drets
humans que es cometen a Rwanda, que continua empresonat
il·legalment i que cada dia que passa la seva salut empitjora a
les presons de Rwanda.

Tots aquests exemples i molts més són testimonis de la
persecució que tenen les persones defensores dels drets humans
en mans de països o de líders que persegueixen persones o
entitats que van en contra del seu règim pensament. I no només
persegueixen, empresonen, torturen, o assassinen persones,
també entitats i ONG que treballen en el camp de la defensa
dels drets humans, com el passat 17 d'agost, quan diversos
combois militars d’Israel van assolar les seus de diverses
organitzacions palestines de drets humans, destruint, confiscant
material, equips i documents, i decretant el tancament unilateral
de les entitats en nom de la seguridad de la región. 

Vàrem signar aquesta iniciativa perquè des d'Unides Podem
creiem que la situació de violació i vulneració dels drets
humans en el món és una situació, ara mateix, molt perillosa,
com els discursos -i també en tenim actualment-, els discursos
polítics que estenen aquest odi. Cal prendre mesures perquè des
de les administracions públiques es defensin activament els
drets humans i es defensin els que defensen els drets humans.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Molt bones tardes, diputades i
diputats. Estam davant una PNL que el que pretén és defensar
i reconèixer totes aquelles organitzacions defensores dels drets

humans. I nosaltres aquí hi hem d'estar a favor, com hi hem
estat a favor sempre. He de dir que si bé nosaltres estam a favor
del fons, no estam a favor o no ens pareix bé -i ara ho
explicaré- la forma. Estam davant d'una PNL, no és la primera
vegada que ens passa i és ver que sempre ens sol passar quan
el firmant és el Sr. Joan Ferrer del PSOE, que és una PNL que
es va presentar al Congrés dels Diputats, els vuit punts es varen
presentar al Congrés dels Diputats; és una PNL que es va veure
dia 21 de desembre de l'any 2020, en plena pandèmia i el
portaveu del Partit Popular, que va dur aquest tema de la
Comissió d'Assumptes Exteriors del Congrés dels Diputats, era
el Sr. Miguel Ángel Castelló Rubio, el Sr. Miguel Ángel Rubio,
va explicar que nosaltres estàvem d'acord amb el que era el
fons, però no ens pareixia bé la forma del contingut d'aquests
vuit punts, i va presentar, ja havíem presentat el Partit Popular,
una proposta alternativa amb sis punts, molt més concreta i
buida, direm, de la retòrica habitual de l'esquerra. 

Aquestes esmenes que es varen presentar, aquesta proposta
alternativa, al primer punt deia “incorporar a l’estratègia de
l'acció exterior espanyola un pla per a l'aplicació dels principis
proclamats en la declaració de l’ONU sobre defensors dels
drets humans del 1998"; el segon deia “impulsar específicament
les resolucions de l’ONU relatives a la protecció eficaç dels
defensors, utilitzant un enfocament diferenciat, sensible al
gènere i respectuós amb la diversitat”; el 3, “aplicar i promoure
les directrius a la Unió Europea sobre defensores i defensors
dels drets humans a través de la xarxa diplomàtica i consular
espanyola”; el quart, “instar el Consell de Afers Exteriors de la
Unió Europea a l'adopció d'una estratègia global del suport a
les defensores i defensors dels drets humans i a l'elaboració
d'un informe periòdic sobre la seva situació”; el cinquè,
“treballar activament per a l'eliminació dels obstacles polítics
i jurídics que impedeixen l'adequada aplicació de les
recomanacions i mesures cautelars proposades per a la
protecció de les persones que defensen els drets humans”; i
sisè, “incorporar les defensores i defensors dels drets humans
a l'estratègia de resposta conjunta de la cooperació espanyola
a la crisi COVID-19", perquè, com he dit abans, estàvem en
plena pandèmia. Aquests punts que va presentar el Partit
Popular no es varen voler acceptar, no es varen acceptar, per
tant, es va sotmetre a votació la proposta presentada pel Partit
Socialista, en aquell cas.

Jo he de dir que el nostre plantejament, com que creim en
el fons, nosaltres ens abstendrem a la proposta, ens abstendrem
en els set primers punts, l'únic punt que és diferenciador és el
punt 8, que insta el Govern de les Illes Balears, per tant aquest
sí que el votarem a favor, votaríem abstenció de l’1 al 7, i he de
dir que d'aquests set punts primers n’hi ha quatre que instaven
el Govern d'Espanya, bàsicament a quasi tots els punts que
s'incorporàs a la seva estratègia d'acció exterior tota una sèrie
de qüestions. 

Jo vull pensar que s'hi està fent feina, perquè si es presenta
aquí per part del Partit Socialista, vol dir que encara no es fa,
i és el que em preocupa, Si sistemàticament instam el Govern
d'Espanya en temes de política exterior del nostre país i, una
vegada aprovat al Congrés dels Diputats, passen dos anys i no
s'ha fet efectiu, aquí tenim un problema. I si després aquesta
proposta arriba a les comunitats autònomes, perquè així és molt
més fàcil tenir PNL que vagin sumant al còmput de presentació,

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 85 / 15 de setembre de 2022 1325

creient que és necessari que es facin, ja s'hauria d'haver fet, ja
s'hauria d'haver fet, a no ser que ja tenguin dins el timing del
Ministeri d'Assumptes Exteriors i dins l'estratègia d'Assumptes
Exteriors tots aquests punts, si ja estan tots aquests punts
inclosos dins l'estratègia d'Assumptes Exteriors, supòs que
s’haurien llevat d'aquesta PNL i ja no s'haurien presentat aquí.
Com que no em consta que s'hagin fet dins la Comissió
Europea, que també insta que s'hi hagin fet, nosaltres
directament ens hi abstendríem, com he dit abans.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Debatem una proposició no de llei de
protecció de defensors de drets humans, i, evidentment, des del
Grup Parlamentari Ciutadans no podem estar més d'acord amb
aquesta iniciativa de proposar la protecció dels defensors dels
drets humans, tenint en compte que hi ha moltíssims països on
la situació dels drets humans és molt precària i requereixen que
des de la resta d’institucions, a nivell mundial, com l’ONU, o
a nivell europeu, com la Unió Europea, es doni suport a les
persones que lluiten i que en moltes ocasions donen la seva
vida per mantenir els drets humans en els seus països; pensem
ara en Nicaragua, Veneçuela, països que rebutgen les
democràcies i que són països absolutament on els drets humans
brillen per la seva absència.

Per tant, evidentment, no podem votar en contra d'aquesta
proposició. De totes maneres, evidentment, amb esperit positiu
i perquè aquesta iniciativa tiri endavant i que tant l’ONU com
la Unió Europea posin totes les facilitats perquè les persones
que defensen els drets humans puguin estar emparades, votarem
a favor de tots els punts.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ribas. 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. Lamento decir que es que no les
creemos, y no les creemos porque es que mucho predicar y
poco dar trigo.

Hablan ustedes de derechos humanos, incluso de recibir en
las embajadas de España en el exterior a estas personas que
luchan por los derechos humanos, ¿en qué embajadas? A los
disidentes cubanos, a los disidentes venezolanos, a aquellos que
sus presidentes, expresidentes tratan con tanto mimo a sus
héroes icónicos de los que siempre alardean, como el Che, un
reconocido homófobo que metía a los homosexuales en campos

de trabajo, para reeducarlos, porque eran contrarios al espíritu
del hombre nuevo de la revolución. Es que pecamos de una
tremenda hipocresía.

Ahora mismo vamos a celebrar un mundial de fútbol a 50
grados a la sombra, en un país donde las mujeres no pueden
acceder a los estadios, porque, lógicamente..., ¿han hecho algo
los gobiernos, el Gobierno de ustedes, el Gobierno de España,
por impedir esta tropelía? 

Hace también poquísimo tiempo, la ministra Calviño se
negó a hacerse una foto con unos compañeros de la Unión
Europea, porque solo había hombres. Pero es que el mismo
Parlamento español recibió una delegación de Irán, en la que
no se pusieron mujeres o no se les daba la mano a las mujeres,
supongo que porque pensaban los iraníes que les podían
contaminar.

El día que ustedes, con gestos de verdad, demuestren que
están a favor de los derechos humanos, de la conculcación de
los derechos humanos, sea por cualquier tipo de régimen,
incluido los regímenes de sus amigos, les podremos votar a
favor de estas iniciativas. Mientras tanto, no vamos a contribuir
al blanqueo de sus posiciones.

Gracias, señor presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Vull dir
que, des del Grup Parlamentari El Pi, donarem suport a aquesta
iniciativa. Està bé visibilitzar una figura que existeix, però que
tantes vegades obviam i oblidam, els defensors fan feina per
aconseguir els drets recollits a la Declaració Universal dels
Drets Humans, com bé s'ha dit aquí i les diferents normes que
la conformen, serveixen per visibilitzar, enfronten la impunitat
i lluiten per impulsar els processos democràtics.

Ho aconsegueixen sempre? No. Aquesta iniciativa ens
agrada, si hagués de fer una mínima crítica diria que a molts
dels seus punts vostès parlen, com és habitual, de “continuar
impulsant, de continuar garantint, per exemple, continuar
impulsant i continuar garantint” aquesta és l'expressió que
utilitzen reiteradament; ja sabem el que passa, nosaltres pensam
que si està garantit, no importa continuar garantint, és com una
redundància a la qual els membres del pacte hi cauen sovint.

En qualsevol cas, ens va bé, creiem que hi ha molta feina
per fer, més que “continuar garantint” hauríem de començar per
garantir, pensam això. I recordam que hi ha molts d'atacs contra
persones d'aquests tipus, d’aquests defensors a molts de països
del món, tàctiques repressives per silenciar-los per part de
governs de totes les tendències polítiques, atacs que adopten
formes i graus diversos, com una amenaça, desacreditar la
feina, dur-los a la presó injustament, torturar-los o fins i tot
assassinar-los. Avui s’ha citat un nom d'una persona que, si tot
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va bé, la podrem tenir aquí amb nosaltres, com és Sultana
Khaya, activista sahrauí que ha passat de tot i, a més, li ha
passat a ella i també a d'altres, hem de recordar, que no només
les persones aquestes activistes, sinó que també els seus
familiars estan en perill per aquest simple fet de reivindicar el
que és just.

Així és que el nostre vot serà favorable. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, vull agrair
evidentment a tots els partits que donen suport a aquesta
iniciativa que nosaltres plantejàvem amb l'ànim d’incorporar al
debat sobre la necessitat de seguir promocionant les persones
i organitzacions que defensen els drets humans, i també posant
el focus, com a Comissió de Drets Humans, en les mancances
que es pateixen en el món, evidentment, i que en algunes
ocasions han ocupat els debats d'aquesta comissió.

Jo ja vaig dir a una ocasió, i crec que ho he de tornar dir,
que en aquest cas, per referència personal, a la Sra. Durán li
passa sempre la faula aquella de l'escorpí i del granot, sempre
ella acaba expressant-se en uns termes vehements, i avui ens ha
donat un altra pista del seu caràcter que ens ha ensenyat, que és
una bona cercadora a Google, vull dir, si era una de les
habilitats que no coneixíem avui l’hem coneguda. He de dir-li
que nosaltres, com a Partit Socialista, que som un partit d'àmbit
estatal, reproduïm en moltes ocasions iniciatives, perquè el que
volem és, precisament, reproduir també en els parlaments
autonòmics, algunes qüestions sobre les quals volem posar el
focus, i si el Partit Popular avui considera que la promoció i
defensa dels drets humans forma part de la retòrica de
l'esquerra, doncs, bé, es veu que deu formar part d’això, però
nosaltres pensam que és una defensa que hauria de ser abrigada
per part de totes les forces polítiques; però si considera que
avui havia de finalitzar amb aquesta conclusió, allà ella.

També hi havia una oportunitat de presentar esmenes per
enriquir el text, per modificar-la, fins i tot per suprimir-ne
aquelles parts que poguessin ser reiteratives i que nosaltres hi
haguéssim vengut a bé a negociar-les i parlar-ne, tampoc no
s'ha produït

I també hem de recordar que aquí el Partit Popular, que
també té una línia claríssima a nivell estatal, amb la seva
obsessió pels ocupes, la seva obsessió per Cuba, per
Veneçuela, pels indults que es varen donar als polítics presos,
que copien i aferren iniciatives que també han aterrat en aquest
parlament, també han aterrat en aquesta comissió i que
nosaltres, molt gustosament, hem debatut perquè tenim una
posició sobre cadascuna de les coses, més enllà de ventar-nos
que som capaços de ficar una frase a Google i trobar-la
corresponentment.

També vull dir-li al Partit Popular, o recordar-li, perquè se
suposa que hauria de saber-ho, en aquesta comissió tenim una
sèrie d'assumptes pendents, per començar tenim quatre
projectes de llei del Govern de les Illes Balears: projecte de llei
de lleure educatiu, el projecte de cooperació i transformació
global, la llei d'activitat física i esport, i després la tramitació
parlamentària del Decret Llei 7/2022, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears. Per part del Partit
Popular no tenim cap més iniciativa, deu ser que el Govern al
qual el Parlament té la feina de controlar ho fa molt bé en els
àmbits d'assumptes socials, esports i drets humans, perquè no
hi ha cap iniciativa.

Hi ha una iniciativa del Sr. Fuster, que és la compareixença
de la Asociación de Deporte por la Igualdad, a la qual, Sra.
Durán, pot estar convençuda que nosaltres no creuarem el riu
com fan el granot i l'escorpí a la faula. I li donarem ple suport,
perquè també estam interessats en conèixer les conclusions que
ens vulgui fer arribar la representant d'aquesta entitat, perquè
nosaltres també estam a favor de la promoció de l’esport en
igualtat, tant per a dones, perquè ja hem dut alguna iniciativa;
també hem dut iniciatives per promoure l'esport en igualtat a les
persones LGTBI, i ara la nostra companya, Bea Gamundí,
defensarà una iniciativa per a l'esport en igualtat a persones que
pateixen algun tipus de discapacitat, que esperam que també
ens hi doni suport.

Tot plegat forma part d'una línia extensa del nostre Partit,
el Socialista, que és de donar cobertura als drets de les
persones, perquè moltes vegades aquests drets no es veuen
completament coberts. I entenguin que quan governen vostès és
quan sol passar més.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ens hauria d’indicar si accepta
votació separada o no.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, sí, cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Durán, per ordenar les votacions, m’ha
semblat sentir que podem votar conjuntament de la primera a
la setena, i la vuitena per una altra banda. A tothom li va bé?

Passam a votar del punt 1 al punt7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 3 abstencions, 1 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, no ... falta el punt 8. 

Vots a favor del punt 8?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei relativa a protecció internacional dels defensors dels drets
humans. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4843/22,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa al
desenvolupament de les polítiques necessàries per protegir
i impulsar l'activitat física i l'esport inclusiu a les Illes
Balears. 

Continua la sessió i passam al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 4843/22, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa
al desenvolupament de les polítiques necessàries per protegir
i impulsar l'activitat física i l'esport inclusiu a les Illes Balears.
I 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. El meu grup parlamentari presenta aquesta
iniciativa, conjuntament amb els grups que donam suport al
Govern, per impulsar les polítiques necessàries en l'esport
inclusiu, polítiques en matèria d'inclusió, participació,
autonomia personal i no-discriminació. 

És cert que els temps dels parlaments i de la societat de
vegades no s'ajusten, però si feim la ullada enrere tots nosaltres,
la ciutadania en general, les persones que tenen una
discapacitat, ens vàrem veure allunyades de les nostres
pràctiques habituals, a pesar que la pràctica esportiva era
beneficiosa o suavitzava aquest impacte. Com heu pogut llegir
a la fonamentació de la iniciativa, la Convenció de les Nacions
Unides sobre drets de les persones amb discapacitat estableix
que els estats membres han d'incorporar o han d'adoptar
mesures perquè les persones amb discapacitats puguin
participar en igualtat de condicions amb les altres activitats de
lleure i esportives amb tot un seguit de recomanacions.

Aquí en el moment del registre d'entrada d'aquesta
iniciativa. La Llei de l'activitat física i l'esport encara no s'havia
aprovat al Consell de Govern, i demanàvem que es tengués en
compte aquest aspecte. Avui aquesta llei ja es troba en
tramitació parlamentària, en fase d'esmenes i ha tengut present
aquest aspecte, entre d'altres articles, el que per a mi és

fonamental a l'article 21, on diu textualment, perquè crec que
avui sí que mereix la pena tenir present aquest article, l'article
21: “L'activitat física i l'esport adaptat. Les administracions
esportives de les Illes Balears en els àmbits competencials
respectius, promouran i fomentaran la pràctica de l'activitat
física i l'esport de les persones amb diversitats funcionals,
físiques, psíquiques, sensorials o mixtes, amb la finalitat de
servir d'estímul i d’eina d'inclusió social, com també per
eliminar tot tipus de barreres físiques i obstacles que
n’impedeixen l'accés i el desenvolupament de l'esmentada
activitat. Les administracions esportives competents afavoriran
la implementació de moviments associatius per a la promoció
i la pràctica de l'activitat física i esportiva de les persones amb
discapacitat. Les administracions esportives de les Illes Balears
impulsaran les mesures adequades per afavorir la capacitació
específica de personal tècnic per a la preparació d’activitats
físiques i esportives de les persones amb discapacitat, participin
en activitats esportives de competició. La participació en
l’esport de les persones amb alguna discapacitat ha de
produir-se en l'àmbit de la federació en la qual s'integrin la
modalitat o l’especialitat corresponent, no obstant l’anterior i
mentre no es produeix aquesta integració s'exceptuen de
l’assenyalat aquelles federacions esportives que desenvolupin
la seva activitat principalment amb persones amb alguna
discapacitat”. I, finalment, “les administracions esportives de
les Illes Balears impulsaran ajudes a les persones esportistes
amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o mixtes”.

Per altra banda, creiem convenient expressar com a
Parlament en aquesta Comissió de Afers Socials, Drets Humans
i Esports, la nostra enhorabona i l’enorme orgull vers tots i
totes les nostres esportistes de les nostres illes, que varen
participar en els jocs olímpics i paralímpics, de Tòquio el 2021,
i animar-los a no defallir i a continuar treballant de valent per
fer de l'esport un exemple de cohesió, esport i pau.

Demanam al conjunt de les administracions que es duguin
a terme aquestes polítiques inclusives dins l'àmbit de l'activitat
física i esportiva, atenent particularment les necessitats
específiques de les dones i les nines amb discapacitat, eliminant
els obstacles que s’oposin a la plena inclusió. I, finalment,
demanam al Govern impulsar campanyes institucionals per
fomentar-ho així com promocionar els nostres esportistes
paralímpics.

Per tots aquests motius, demanam el suport a tots els grups
parlamentaris de la cambra Moltes 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. Són indiscutibles els beneficis
per a la salut i la transmissió de valors que ofereix l'esport i la
pràctica esportiva per a les persones, però si parlem de
persones amb algun tipus de diversitat funcional o
dediscapacitat, aquest benefici augmenta considerablement. La
pràctica esportiva per a les persones amb diversitat funcional
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és una eina indispensable per a la seva salut física ja que els
permet millorar i tenir un cos actiu, vital i en moviment, però
també els i ens ajuda a la integració i la inclusió social, tan vital
per a aquestes persones. 

Un cop més l'esport és una eina poderosa de la transmissió
de valors i la integració en la nostra societat. Per això són
importants iniciatives parlamentàries per afavorir el
desenvolupament de les polítiques necessàries per protegir i
impulsar l'activitat física i l'esport inclusiu a les Illes Balears. 

Aquesta iniciativa conté quatre punts, el primer, per al
reconeixement de les persones esportistes parolímpiques; el
segon, per garantir la plena autonomia i inclusió a les persones
amb discapacitat per a la pràctica de l'esport. Aquest punt és
molt important perquè calen totes les mesures necessàries
perquè qualsevol persona pugui accedir a l'esport adaptat per
poder desenvolupar la pràctica esportiva amb independència.
En aquest punt en concret faig una menció especial a la
guanyadora del premi d’Esport 21 María Ester de León López,
campiona del món de parakarate, el passat desembre, a la gala
de l'entrega d'aquests premis, en el seu discurs, va reclamar
aquestes mesures, així com va fer una menció especial al seu
entorn, el suport a la seva família i del seu equip tècnic, sense
aquest suport no hagués estat possible arribar tan lluny. Per
això és tan important que les administracions impulsin
polítiques que garanteixin la plena autonomia per a les persones
amb discapacitat, així com les campanyes per fomentar aquesta
activitat física i l'esport inclusiu, recollit en el punt 4 d'aquesta
proposició no de llei. El punt 3 demana que es prevegin a la
futura llei d’esports de les Illes Balears mesures que com
programes i promoure l'activitat física i l'esport entre les
persones amb discapacitat. Des d'Unides Podem entenem que
aquestes mesures ja les preveu l'esborrany de l'avantprojecte a
l'article 21 sobre l'activitat física i l'esport adaptat, així com els
articles 36 i 46, entre altres, tot i que així encara estam en
període de presentar esmenes, i així ho farem si veiem que el
text es pot millorar.

Per tots aquests motius, des d'Unides Podem ens vàrem
sumar a la iniciativa presentada per la Sra. Gamundí i demanam
el vot favorable a tots els partits.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 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:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Avui el Partit Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca ens
presenten una PNL conjunta, titulada “per al desenvolupament
de les polítiques necessàries per protegir i impulsar l'activitat
física i l'esport inclusiu a les Illes Balears”; una PNL que
evidentment he llegit i els he de dir el primer de tot que estic
d'acord amb el plantejament que vostès fan al contingut de
l'exposició de motius, per dir-ho de qualque forma,
evidentment, nosaltres hi estam d'acord, i jo crec que això és

una obvietat, assegurar que les persones amb discapacitats
tenguin accés a instal·lacions esportives, recreatives, turístiques
o assegurar que les persones amb discapacitat tenguin accés als
serveis que participen en l'organització d'activitats recreatives,
turístiques, d'espais i esportives. Evidentment, per això els dic
que estic totalment d'acord amb com plantejaven el tema, molts
de pics no està d'acord en com es planteja un tema, però si
després en els punts, en això hi estic d'acord.

Després, entrant en tot el que és, diguem, la proposició no
de llei en si, els quatre punts. Primer de tot, “el Parlament de
les Illes Balears expressa la seva enhorabona i l’enorme orgull,
vers tots i totes els esportistes de les nostres illes que han
participat en el paralímpics de Tòquio 2021, i els anima a no
defallir i seguir treballant de valent per fer de l'esport un
exemple de cohesió, esforç i pau”. Evidentment, sí, Sra.
Gamundí, faltaria més. Jo el primer que vaig pensar en aquest
punt és que estava un poc desfasat això, també puc entendre
que molts de pics a la casa, per mor dels tràmits que hi ha,
queden coses enrere, no és el primer pic que passa, però,
evidentment, també li haguéssim donat suport a qualsevol
iniciativa en aquest sentit, sense posar Tòqio, però està bé que
es posi.

Després el punt número 2, “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balearsa promoure i coordinar amb
els consells insulars i la FELIB les polítiques necessàries per
garantir la plena autonomia i inclusió social de les persones
amb discapacitat a l'àmbit de l'activitat física i l'esport, i
atendre, particularment, les necessitats específiques de les
dones i nins amb discapacitat i eliminar els obstacles que es
posin a la plena inclusió.

Igual que el segon, també li puc llegir el quart: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar campanyes institucionals per fomentar
l'activitat física i l'esport inclusiu, així com promocionar els
esportistes paralímpics de les Illes Balears”. Evidentment que
li donarem suport, estam d'acord amb el fons, Sra. Gamundí.

Però ara li ho dic sense ironia, m'ha estranyat que els grups
que donen suport al Govern hagin de demanar al Govern
polítiques necessàries per garantir la plena autonomia i inclusió
social de les persones amb discapacitat. Què és que ja no es fa
això? Si es fa, per què ho demanam? I, si no ho fan, crec que
arribam tard vuit anys enrera. Escolti, Sra. Gamundí, no vull fer
ironia ni vull entrar en aquest tipus de debat, jo crec que es fa,
però, sincerament, crec que és un poc sobreactuat, demanaria
al Govern, als propis del Govern que facin aquestes coses.

En qualsevol cas, hi votarem que sí, perquè el fons i la
finalitat que vostès pretenen doncs nosaltres en compartim
l'objectiu, tal vegada és vera que no està malament recordar als
governs d'esquerres que facin aquestes coses.

I ja per acabar, no vull anar amb ironia, però, com que hi ha
hagut també aquí un debat intens de qualque forma
anteriorment, jo, quan vaig veure la PNL, quan el nostre cap de
grup, del Grup Parlamentari Popular, em va dir: escolta Antoni
tens una proposició no de llei conjunta de tots els partits de
l'esquerra, del PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Menorca i
MÉS per Mallorca, vaig pensar: ostres!, ens presenten una PNL
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d’esports, respecte, tal vegada és que s'han posat d'acord amb
el tema del patrocini del Mallorca.

Evidentment, no vull parlar d’aquest tema, avui no
procedeix, però ja en parlarem més endavant, però crec que
també hi ha coses que són ben necessàries, que vostès han fet
tot un desenvolupament i que no tracten en aquesta comissió i
també seria important que també les duguessin.

Res més, votarem a favor d'aquesta PNL, perquè el fons ens
sembla bé.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, evidentment, des del Grup
Parlamentari Ciutadans valorem positivament aquesta
iniciativa. A més, personalment, jo, que sóc un amant de
l'esport i que a Sóller vaig crear fins i tot un club esportiu per
fer natació i waterpolo, amb altres pares, doncs evidentment,
estam molt involucrats en tot el que significa l'esport i l'esport
inclusiu, i esperem que la tramitació de la llei que es du ara al
Parlament esdevingui una llei que possibiliti que l'esport arribi
a tothom, sobretot als joves, a les persones discapacitades, que
sigui inclusiu, que no deixi ningú enfora i que tota la societat
pugui fer esport.

També hem de pensar en les persones de la tercera edat, que
també tenen molts beneficis a l'hora de practicar esport,
sobretot en esports nàutics, que és el que jo més conec i que
també s'han d'impulsar.

I bé, és cert que el que ha dit el portaveu del Grup Popular,
que uns grups que donen suport al Govern insisteixin en un
tema que ja s'hauria de fer, però jo ho trob bé, o sigui, és un
tema que és tan necessari i tan important que convé que de tant
en tant se’n parli perquè la societat estigui conscienciada de la
importància que té l’esport a la nostra societat.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ribas. I 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. A ver, en principio no podemos
estar más que de acuerdo con esta proposición que nos traen
hoy. No me extenderé diciendo, pues esto, que, por supuesto,
estamos todos a favor de la inclusión de las personas con
discapacidad.

A lo único que me gustaría referirme, es a una parte del
apartado 2, la que dice “el Parlamento de las Islas Baleares
insta al Gobierno de las Islas Baleares a promover y coordinar
con los consells insulares y la FELIB las políticas necesarias
para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las
personas con discapacidad en el ámbito de la actividad física y
el deporte.” Punto. Estamos completamente de acuerdo. Ahora
empieza el desacuerdo: “..., atendiendo particularmente las
necesidades específicas de las mujeres y las niñas con
discapacidad, eliminando los obstáculos que se oponen a su
plena inclusión.”

A mí me gustaría que algún día me dijeran cuáles son esos
obstáculos específicos de las mujeres y de las niñas que se
oponen a su plena inclusión. Yo tengo el privilegio, o el lujo,
como ustedes lo quieran llamar, de compartir partido con una
militante, en Calvià, que es deportista de élite con una
discapacidad, que, como mujer, jamás me ha dicho que haya
tenido ningún problema en ganar campeonatos a lo largo y
ancho del mundo. 

El día que ustedes me digan cuál es el tipo de obstáculos
que se oponen a su plena inclusión, yo podría estar a favor,
pero es que ustedes siempre hablan en abstracto: hay una serie
de obstáculos, que supongo que habrá que estar en una secta
iniciática, para que te cuenten cuáles son, que están ahí, que se
supone que existen, pero que nadie ve.

Me hacen signo de dinero. Por supuesto, exactamente el
mismo obstáculo que tiene un hombre, exactamente el mismo.
Y si es así, y si es así, si hay una falta de esponsorización del
deporte femenino, recordemos que la esponsorización privada,
lógicamente, lo que busca es un rendimiento en publicidad,
normalmente es así y que, por tanto, como hay más
visualización de deportes masculinos que femeninos, se invierte
más en esponsorizar deportes masculinos que femeninos; pues,
miren, ustedes que tienen en sus manos televisiones y radios
públicas a lo largo y ancho del país, incluyendo la
Radiotelevisión Española, pues tal vez deberían hacer algo por
impulsar el deporte femenino, las retransmisiones de deporte
femenino, y no les quepa la menor duda que a partir de ese
momento empezará a fluir el dinero de los espónsorizadores
privados.

Entretanto, por supuesto, que los poderes públicos hagan
aquello que esté en su mano. Pero yo me niego a reconocer que
existen hoy en día en nuestro país obstáculos que se opongan
a la plena inclusión de las mujeres y/o de las niñas con
discapacidad en el deporte.

Me sentiría mucho más cómodo si se eliminara este párrafo.
No obstante lo cual, aunque no sea así, por supuesto, lo
votaremos a favor, dado que ya he expresado nuestras reservas
sobre este, ya digo, espero que algún día vengan ustedes con
esos datos que me certifiquen cuáles son los obstáculos que se
oponen a la plena inclusión de las mujeres con discapacidad en
el deporte.

Gracias, Sr. Presidente. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Els
obstacles són per a les dones, tant si tenen discapacitat com si
no la tenen, però el cas de persones amb discapacitat està clar
que també serveix o tenen greuges comparatius.

Aquesta iniciativa que avui ens presenten els partits que
donen suport al Govern, nosaltres hi votarem a favor. També és
vera que es va enregistrar dia 31 de maig d'enguany, i, per tant,
pensam que era innecessària, quan ja teníem damunt la taula el
projecte de llei de l'esport. Els vull anunciar que aquest grup
parlamentari ha fet moltes esmenes en aquest sentit que vostès
reivindiquen, a través de la PNL o d’aquesta proposició no de
llei, i també els demanaria que no ens facin proposicions no de
llei especificant cadascun dels punts que trobin necessaris de
les diferents lleis, que encara ens queden moltes, d'aquí que
acabi la legislatura.

Dit això, i ho dic en to positiu, vull dir que votarem a favor,
però torn a reiterar que pensam que no era necessària, tot i que,
com deia, votarem que sí, i que hi ha una llei que contemplarà
totes aquestes coses.

I esper, aprofit per esperar que vostès votin a favor de les
nostres esmenes, perquè precisament van en aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull manifestar les
gràcies a tots els grups que han manifestat el seu suport a la
iniciativa de manera íntegra. També per als que ho han fet de
manera parcial, però que, al final donaran suport, he entès, a
tota la iniciativa. Jo sí que vull dir que a aquesta iniciativa
també s'hi ha sumat i hi ha donat suport el Col·legi Oficial de
Llicenciats i Llicenciades en Educació Física i també l'entitat
Empenyem Mallorca, ens varen donar suport a aquesta
iniciativa.

Respecte del que ha dit del debat, de si era reiterativa o no
era reiterativa, jo crec que que en aquest parlament duguem el
tema de la discapacitat i l’esport, no crec que sigui reiteratiu, jo
crec que en aquest parlament és importantíssim. Jo vull
recordar que aquesta iniciativa, perquè aquí s'ha dit que aquesta
iniciativa es va presentar quan la Llei de l'activitat física i
l'esport s'havia presentat, no és cert. Aquesta iniciativa es va
presentar anteriorment que la llei s'hagués presentat en aquest
parlament, això ho vull deixar absolutament clar. I aquesta

iniciativa contempla altres aspectes que no estan determinats a
la llei i que, evidentment, el Govern -estic contenta que el Partit
Popular hagi reconegut que el Govern fa qüestions en matèria
de discapacitat i l’esport, benvingut aquest reconeixement. Jo
crec que no hi és de més que, evidentment, nosaltres, els partits
que donam suport al Govern ..., perquè si jo hagués dut aquí
una iniciativa de continuar ..., de no sé què ... segurament
m’haguéssiu retret que duc això. I, precisament, faig una
iniciativa on procur demanar al Govern que impulsi, que faci
accions, perquè, a més, crec en aquesta qüestió, hi crec
fermament, i resulta que no sabem com hem d'encertar, mal si
feim, mal si no feim; la qüestió és que mai no va bé. En aquest
sentit, sincerament, crec que el fet que facem aquest
reconeixement als esportistes paralímpics, el Parlament no
s'havia pronunciat, per tant, jo crec que no hi és de més que el
Parlament es pronunciï en relació amb aquest aspecte i amb el
punt número 4, perquè no n’he vistes, de campanyes, per tant,
m'agradaria que es poguessin fer més campanyes al respecte. 

Sobre el tema del punt 2, que comentava el company de
VOX, el Sr. Rodríguez, miri, jo li contaré el que vaig viure
diumenge. Jo diumenge vaig tenir l'oportunitat de poder
participar en un acte al meu poble, Santa Margalida, que queda
el Segon Festival de Rugbi inclusiu, que estava organitzat
conjuntament per Empenyem Mallorca, que dóna suport a
aquesta iniciativa, pel grup de Vileros de Festes, que era un
grup de joves del meu poble, i també per l'Ajuntament de Santa
Margalida, i la veritat és que hi participaven diferents entitats
de discapacitats, ASMINO, AMADIBA, APROSCOM, Joan
XXIII i Mater, i tots coincidien en la importància que la
perspectiva en aquest sentit de gènere, en aquest sentit de la
dona i de la nina dins l’esport, encara era una matèria pendent,
encara quedava molta feina a fer, perquè tenen més dificultats
a l'accés a l'esport i per poder desenvolupar la seva carrera
esportiva. 

Per tant, és important que consti en aquesta iniciativa. I, per
tant, jo li agraeixo que vostè, a pesar d'això, doni suport a
aquesta iniciativa, de ver que li ho agraeixo, i m'agradaria
poder parlar amb les entitats, perquè la poguéssim acabar de
convèncer de la importància de tots aquests obstacles, perquè
són reals i perquè veritablement existeixen, de ver que sí, però,
sincerament, pensam que des de totes les institucions cal
continuar reforçant tots aquests aspectes, i, efectivament, han
de quedar molts d'ells reflectits a la llei que efectivament
hauran de debatre més endavant. Per tant, pens, contra el que
ha dit aquí, que no és reiteratiu, però al cap i a la fi, jo crec que
són moltes les coses que ens uneixen, ens uneix la igualtat de
drets, ens uneix la igualtat d'oportunitats, ens uneix la
participació, ens uneix l’autonomia personal; en definitiva, ens
uneix la inclusió social, i, per tant, entre tots crec que ho hem
de fer possible i ho hem de fer realitat. 

Així és que moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Passam a votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 4843/22.

Vots a favor? Unanimitat.
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En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei.

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

I recordin que la setmana que ve es constitueix la ponència
de la llei de lleure.
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