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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la sesión, ¿hay

alguna sustitución?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Eduard

Riudavets.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguien más?

Proposició no de llei RGE núm. 4121/05, presentada pel

Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a pacte per aïllar els partits xenòfobs.

Pasaremos al único punto del orden del día que es la

Proposición no de ley núm. 4121, presentada por el Grupo

Parlamentario Izquierda Unida y Los Verdes, relativa al pacto

para aislar a los partidos xenófobos.

Tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

al municipi de Llucmajor hi ha un personatge singular, un

personatge singular que és el màxim responsable d’un partit

polític que es diu ASI i que, al mateix temps, és regidor de

turisme del municipi de Llucmajor i un regidor que té unes

grans capacitats perquè és capaç d’organitzar concursos

mundials de tir al plat, patrocinats o presidits pels Reis

d’Espanya, tot i que la Casa Reial no s’hagi assabentat

d’aquestes coses.

Aquest personatge singular i el seu partit duen una espècie

de creuada, ja llarga, contra el que solen denominar

imposicions catalanistes, en favor de l’ensenyament en castellà,

en favor, en definitiva, que les Illes Balears passin a ser illes

monolingües, on tot es faci en castellà i, en tot cas, que la

llengua pròpia d’aquestes terres quedi reduïda a un àmbit

privat.

Bé, fins aquí estaríem en desacord políticament amb

aquestes posicions, però no tendríem molt més a dir, cadascú

que defensi el que vulgui.

Aquest partit polític que té la seva base, el seu centre a

Llucmajor, de totes maneres, es va estenent, han presentat

candidatures a altres municipis i a altres illes de les Balears,

fora de Mallorca. I jo crec que en els darrers temps han fet una

passa endavant, una passa que jo crec que és molt preocupant,

que s’adopten posicions polítiques que des dels partits

democràtics crec que són absolutament inassumibles i que

s’han de combatre, que no és ja la discrepància política, sinó

que és introduir discursos de tipus més aviat feixistes, xenòfobs

i, sobretot, el més preocupant és que fomenten la divisió entre

la gent d’aquestes terres pel seu origen, per si han nascut en

aquestes illes o han nascut a altres indrets.

El cas més important, més sorprenent és aquest fulletó,

aquest còmic que en la forma, en les imatges habituals del

Quixot, de Don Quijote de la Mancha, es crea el personatge de

Don Forastero, el hidalgo guerrero de Mallorca. El llenguatge

ja comença bé, ja comença com hidalgo guerrero i es posa en

pla de guerra, així ho diu si obrim el fulletó aquest. Quasi al

principi diu “Unámonos como forasteros, luchemos como

guerreros y protestemos como españoles contra las injusticias

de los gobernantes de esta tierra”; es proposa l’agrupació del

que ell denomina forasters per lluitar, com a guerrers, contra els

governants d’aquestes terres.

És realment sorprenent aquesta història. Comença amb les

aventures d’aquest personatge, arribant a la porta d’un castell,

que és el Consell Insular de Mallorca, i hi ha una caricatura de

la presidenta, que diu: “¿Quién osa molestar mi

tranquilidad?”, i li contesta: “Un español en busca de

trabajo”; “¿sabes catalán?”, li pregunten; “No, respondió el

hidalgo, pues te morirás de hambre”. Així comença.

Crec que el mateix Sr. Rabasco ha demostrat que, sense

voler aprendre català i menyspreant-lo profundament, n’hi ha

alguns que no tenen massa dificultats econòmiques, i que no es

moren de fam, precisament, que els va bastant bé.

En qualsevol cas, el tema crec que són aquestes propostes

de divisió, d’enfrontament entre les persones d’aquesta terra, es

pot estar més d’acord o menys en polítiques lingüístiques, es

pot, fins i tot, propugnar el predomini absolut de la llengua

castellana, si es vol, però jo crec que respectar la legalitat és

una condició que s’ha d’exigir a tots els partits polítics i que

fomentar l’enfrontament, la divisió, la segregació entre

persones nascudes en aquestes illes i persones que hi han

vengut des de fora, és una actitud que per als partits demòcrates

hauria de ser totalment i absolutament intolerable i s’hauria

d’aïllar els partits que tenen aquestes pràctiques, que utilitzin

amb la intenció d’aconseguir algun resultat electoral positiu, la

intenció de poder aparèixer dins el panorama polític, qualsevol

demagògia, qualsevol falsedat, encara que això sigui a costa de

generar divisió, segregació, enfrontament per qüestió d’origen

d’unes persones o altres. Aquesta és una actitud absolutament

intolerable, supòs que el fulletó el deuen tenir tots els diputats,

ha sortit àmpliament reproduït en premsa, no val la pena donar-

li més importància ni continuar llegint altres punts d’aquest

fulletó infame, però, clar, el problema és que aquest senyor és

regidor de l’Ajuntament de Llucmajor, amb responsabilitats

concretes, participant de l’equip de govern i organitzant

aquestes actuacions com s’havia dit abans de campionats

mundials tranquilAlament, i no passa res perquè organitzi

aquests falsos campionats mundials i posi com a president del

comitè el Rei, i no passa res perquè distribueixi aquest discurs

xenòfob, aquesta incitació a l’enfrontament entre ciutadans
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d’aquestes terres, i això pensam que és el que no es pot

permetre i que no s’hauria d’acceptar.

Si hi ha un pacte antitransfuguisme per evitar que persones

que han estat elegides a unes llistes polítiques puguin desvirtuar

el sentit del vot i puguin canviar-se de partit i donar el govern

d’una institució a qui no ha sortit guanyador a les urnes,

pensam, i aquest és el primer punt de la proposició no de llei,

que també hi hauria d’haver un pacte entre els partits

democràtics per no acceptar, per no pactar mai amb aquelles

persones, amb aquells partits que no respecten els mínims

democràtics i que tenen actituds xenòfobes. Crec que ens hi

jugam massa, crec que en una comunitat on hi ha tantíssimes

persones que procedeixen de molts diversos indrets, polítiques

que busquin l’enfrontament per motius d’origen, són

potencialment molt perilloses i que tots els partits demòcrates

haurien de fer una barrera i dir que per aquí no hi passam, i a

aquests partits que tenen aquestes pràctiques no pactarem amb

ells.

I el segon punt va en coherència amb això, no sabem què fa

dins l’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor un

personatge com és el Sr. Rabasco que edita aquests pamflets i

que fa aquesta política i que té aquest sentiment i aquestes

pràctiques xenòfobes. Pensam que amb bona coherència amb

el punt primer, també, el que s’hauria de fer de manera

immediata és cessar-lo de les seves responsabilitats per qui les

hi ha donat, que és el Partit Popular de Llucmajor. Per tant, que

el Parlament insti que s’adopti aquesta decisió, perquè les

persones que tenen aquestes actituds no haurien de participar

en equips de govern juntament amb partits constitucionalistes

i democràtics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario PSM-

Entesa Nacionalista, tiene la palabra la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per sort o per desgràcia qui

us parla coneix bastant bé la singularitat d’aquest personatge

perquè compartim sala, almenys, els dies que hi ha reunions a

l’Ajuntament de Llucmajor. És cert que és un personatge molt

singular, té responsabilitats dins l’equip de govern actual PP-

ASI a l’Ajuntament de Llucmajor i n’ha tengut diferents

vegades dins l’ajuntament. Alguna vegada se li va dir prou i

se’l va treure fora, però al final va ser una cosa molt passatgera

i ha continuat.

Deia el portaveu anterior que aquest senyor fa una creuada

llarga a favor del castellà i en contra del català, i els que el

coneixem de prop sabem que això no és ben bé així, perquè a

un moment determinat els seus programes electorals, els que

repartia, precisament deien que ells eren un partit que

respectava i que respectaria la política lingüística que s’havia

aprovat al Parlament d’aquestes illes, la Llei de normalització

lingüística, perquè ells entenien que la gent que venia de fora

havia de conèixer la llengua d’aquí i s’havien d’integrar, ell no

hi parlava però respectava moltíssim i fins i tot havia votat a

favor temes amb aquests punts d’aquí.

Això ha desaparegut, va arribar un moment en què s’havia

de fer una altra política, coincideix bastant el moment en què

ell canvia de política amb el moment en què el Partit Popular

també canvia la seva política, realment discrepàncies

polítiques, és ver que no és un tema de discrepància política,

perquè de vegades políticament va per una banda, de vegada va

per l’altra, però el seu tema principal és la demagògia política,

vull dir la seva política és la demagògia.

Deia el portaveu que m’ha precedit que el més sorprenent

ha estat el fulletó, però als que el coneixem i ens hi relacionam

políticament no ens ha sorprès gens el fulletó, perquè

simplement és la plasmació gràfica del que durant anys, i anys

i anys sentim i, de fet, es grava, perquè els plenaris a

l’Ajuntament de Llucmajor es graven, i queden arxivats,

l’ajuntament se’n guarda una còpia, supòs que la televisió

també en deu tenir i qui s’ho grava a ca seva, per tant, no és

sorprenent, n’hem vist de manifestacions d’aquestes, n’hem

sentit, les hem patit tots els partits polítics, perquè paraules com

les que jo he sentit a aquest senyor dirigides al president del

Govern del Partit Popular, al Sr. Matas, o dirigides a la

presidenta del Consell Insular, i evidentment dirigides a mi, que

represent tot el contrari del que ell en teoria defensa, som dona,

som nacionalista, per tant represent tot el contrari del que ell en

aquests moments defensa o represent exactament el que ell

ataca. Per tant, he patit moltes coses, fins al punt que el mateix

moment que el Partit Popular posava querelles perquè uns

manifestants havien posat unes pancartes o estaven amb uns

cartells davant el seu partit dient “assassins”, quan hi va haver

aquelles manifestacions per la Guerra d’Iraq, a una servidora,

amb televisió davant, se li va dir terrorista tres o quatre

vegades, i el batlle del poble, que presidia la sessió, del Partit

Popular, considerava que això era simplement llibertat

d’expressió, que ell no ho comparteix, però que era llibertat

d’expressió i que respectava la llibertat d’expressió.

Per tant, no només és culpable en certa manera aquest

senyor, sinó també els que li permeten. El problema és per què

ho fa, i ho fa perquè se li permet. Mentre es parla d’ell i de les

seves actuacions, no es parla ni dels seus socis ni de les

actuacions dels seus socis; mentre es parla dels seus discursos,

no es parla dels discursos dels seus socis. Fixin-se que

Llucmajor, que actualment ja és el tercer municipi en població

de les Illes Balears, fins fa poc només era el quart, quan surt als

mitjans de comunicació; hi ha pobles petitíssims que sempre

tenen notícies per treure als mitjans de comunicació, tots els

ajuntaments tenen molt d’interès que el seu municipi surti als

mitjans de comunicació, Llucmajor no té notícies mai,

darrerament s’ha generat qualque cosa perquè ja els hem

demanat si és que pagaven per no sortir, però les notícies que

surten de Llucmajor només han estat relacionades amb aquest

senyor. Per tant, hi ha un interès especial en potenciar aquest

senyor, tal vegada perquè no es parli d’altres coses.

Tot el discurs lingüístic d’aquest senyor, clar, modera la

imatge del Partit Popular, la política lingüística que es critica

al Sr. Fiol comparada amb la d’aquest senyor, és moderada, per

tant fa una funció important, modera la imatge del Partit

Popular, i així el Partit Popular els té a tots contents, als que
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saben quina és la seva política i als que pensen que és exagerat

però com veuen una altra cosa, després consideren que no és

tant. 

Evidentment tendran el nostre suport, a mi m’agradaria

sincerament que tengués el del Partit Popular, supòs que els

altres partits tots l’hi donarem, m’agradaria moltíssim, però, Sr.

Ramon, ho dubt, perquè fa molt de temps que se li demana al

Partit Popular de Llucmajor que rompi aquest pacte, de fet en

aquest moment no necessita, el Partit Popular de Llucmajor, no

necessita ningú per governar perquè té majoria absoluta, per

tant no el necessita per a res i el té dins l’equip de govern i és

regidor de turisme, una àrea que a un municipi com Llucmajor

és, hauria de ser una de les principals tasques del terme. De fet,

també és cert que moltes de les actuacions de política turística

no les du ell, sinó que les du el regidor d’urbanisme

directament.

Podria dir moltes coses, però crec que hi ha moltes coses

que no són ni per dir ni per repetir, sí demanar al Partit

Popular, em consta que fins i tot militants amb carnet del seu

partit li han demanat al Sr. Batlle, demanar al Partit Popular

que voti a favor d’aquesta proposició no de llei que ha

presentat Esquerra Unida i Els Verds, demanar que sigui

coherent amb els seus discursos quan demana als altres que ho

siguin, que sigui coherent amb la seva defensa de la

democràcia, que sigui coherent amb les actuacions, quan

sempre ha exigit als altres que els tractassin bé. Crec que ni

Llucmajor, ni Mallorca, fins i tot la majoria de militants del

Partit Popular es mereixen que el Partit Popular de Llucmajor

tengui un pacte amb aquest partit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Por el Grupo Parlamentari

Socialista, tiene la palabra el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. És cert que en una societat

democràtica és inevitable que es donin determinats

comportaments que, en qualsevol cas, haurien de ser aïllats,

concretament els comportaments que poden ser fruit de la

ignorància o del coneixement de la realitat social i cultural

d’una societat o per simple ignorància i desconeixement de les

mateixes lleis que regulen aquesta realitat social i cultural d’una

societat. Ara, tot això és bastant més greu i preocupant quan

aquestes actuacions o aquestes actituds no són aïllades, sinó

que vénen suportades o organitzades o impulsades per un partit

polític que, fent ús del que neguen, que és el funcionament

democràtic, es permeten la llibertat de fer discursos i

determinades accions que persegueixen i al final aconsegueixen

l’animadversió dels ciutadans de les Illes Balears i

l’enfrontament entre aquells que són nascuts aquí o que han

vengut de fora i que, com molt bé es deia pel proposant de la

proposició no de llei, a una societat com la nostra, amb orígens

tan diversos dels habitants de la nostra comunitat.

Ara, nosaltres entenem que encara és molt més greu quan a

aquests partits, a aquests personatges que funcionen sota el

paraigües democràtic d’un partit, se’ls dóna suport per part

d’altres partits que diuen ser democràtics i respectar les lleis i

l’ordenament democràtic i constitucional. Però és molt més

greu encara si a partir d’aquest suport aquests personatges

formen part d’un govern d’una institució, en aquest cas de

l’Ajuntament de Llucmajor, que els permet, des d’aquesta

responsabilitat, organitzar actes com el campionat de tir que

vam veure recentment que havia organitzat i que es va permetre

el luxe de fins i tot utilitzar el nom de Sa Majestat el Rei sense

autorització, com després es va veure; o, potser encara el que

és més greu, que li permet, des d’aquesta responsabilitat de

govern manejar el pressupost públic, per què qui pot en aquest

moment assegurar que aquest fulletó, amb aquest contingut tan

xenòfob com hem vist, no ha estat pagar amb fons públics

procedents d’una institució democràtica, en aquest cas

presidida per un batlle del Partit Popular? Quan els fets arriben

a desencadenar totes aquestes situacions, realment són

preocupants, i quan veim que s’aprofiten els pressuposts

públics per pagar favors polítics a aquests tipus de personatges.

Per tant, entenem, i donarem suport a la proposició no de

llei que es presenta, denunciar aquests fets i demanar a tots els

partits que rebutgin pactar o donar suport a partits que fan

aquest tipus d’actuacions, perquè al final veim que poden ser

objecte de malversació del pressupost , de fet, aquest senyor

està imputat i la policia, hem vist als mitjans de comunicació,

ha fet seguiment de xecs cobrats a l’ajuntament que han estat

ingressats a comptes particulars d’aquest senyor. Tots aquests

temes duen a unes responsabilitats que, si no es depuren per

part d’aquells que se n’aprofiten o els donen suport i permeten

que passin reiteradament, un cop rera un altre, també

s’impliquen amb la responsabilitat d’aquests partits que donen

suport a aquests fets.

Entenem que no només s’han de denunciar el fet, sinó que

s’han de denunciar i demanar que no es continuï donant suport,

pels partits que es diuen democràtics i constitucionals, a partits

que tenen aquesta manera d’actuar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. Tiene la palabra el Sr. Jerez por el Grupo

Parlamentari Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Abans d’entrar en el contingut de la intervenció i per si hi havia

qualsevol dubte, abans de defensar la posició del Partit

Popular, vagi per endavant la nostra coincidència, en certa

manera, amb el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, en la

denúncia de qualsevol manifestació de comportament

d’actituds xenòfobes, vagi això per endavant, independentment

que nosaltres considerem el contingut d’aquesta proposició no

de llei com a xenòfoba o no. Vagi per endavant aquesta

manifestació.

En segon lloc, i ja entrant en el contingut de la proposició

no de llei presentada per Esquerra Unida i Els Verds, hem de

dir que, una vegada analitzat aquest fulletó que ha estat objecte
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de la proposició, el Partit Popular ha tret les seves pròpies

conclusions. Pensam que es tracta d’un fulletó que no és altra

cosa que una forma més de reivindicació d’una sèrie de

qüestions que el partit ASI, en aquest cas, té com a principals

punts del seu eix programàtic en un to de sàtira, d’humor, i en

defensa d’aquelles persones que vénen a aquesta terra a viure,

però, com dic, en un to de sàtira, irònic i absolutament

reivindicatiu. No seré jo qui entri a interpretar el contingut

d’aquest fulletó, no seré jo qui defensi aquestes qüestions. En

qualsevol cas, sí que ho deixaré a la interpretació de tots i

cadascun dels diputats, no és la meva feina. Evidentment, la

interpretació d’aquest fulletó és absolutament subjectiva,

cadascú pot fer la seva anàlisi i en pot treure les seves

conclusions. Nosaltres no hi entrarem. En qualsevol cas, del

que sí estic absolutament convençut és que les conclusions a

què vostès arriben estan bastant lluny de les que tenim

nosaltres, però, com he dit, no em reiteraré en aquest sentit.

En segon lloc, i analitzat el fulletó i la proposició no de llei

a la vegada, pens que hi ha termes dins l’exposició de motius

sobredimensionats, pens que se sobredimensionen qüestions

que no tenen la dimensió que vostès li volen donar. Diuen que

fomenta l’animadversió, que potencia l’enfrontament social i

pot provocar enfrontaments realment perillosos. Jo, a dia

d’avui, desconec si aquest fulletó ha estat objecte, ha provocat

o ha estat causa d’algun enfrontament social, i si és així, a mi

m’agradaria que m’ho diguessin, si ha fomentat l’animadversió,

m’agradaria saber-ho. Si ho saben, diguin-m’ho.

I, en tercer lloc, em sorprèn moltíssim i em crida l’atenció,

i això ho vull fer amb el màxim respecte (...) i esper que no se

senti molest pel que vaig a dir. Em sorprèn aquest tipus

d’iniciatives i sobretot em sorprèn que abans de sentenciar el

que és admissible o no és admissible, que no sigui capaç

d’aixecar la seva pròpia estora i mirar el que hi ha davall. I li

recordaré, i no precisament en aquesta comunitat autònoma,

Esquerra Unida al País Basc, Esquer Batua, m’agradaria, Sr.

Ramon, que em contestàs i em digués a qui dóna suport el seu

partit al País Basc, a aquells que munten el discurs excloent?,

sí, a aquells que munten el discurs de l’enfrontament?, sí, a

aquells que aïllen les forces constitucionalistes al País Basc?,

sí, i a aquells -i fixi’s en el que li dic, i li ho dic amb tots els

respectes-, a aquells que són capaços de dir que els bascos

tenen una qualitat i unes actituds diferents a la resta per tenir un

sang sanguini, RH positiu, que els altres? Això és xenofòbia, i

vostès, al País Basc, han donat suport a aquests partits, perquè

(...), i això ho dic amb tots els respectes, però és així. I potser

continuï sent així. Només un clar exemple de les contradiccions

en què Esquerra Unida pot arribar a caure.

En segon lloc, a mi m’hagués agradat veure’ls sortir amb

proposicions d’aquests tipus quan un partit polític en aquesta

comunitat autònoma va ser capaç de fer una campanya

absolutament sorprenent, i parl d’Esquerra Republicana de

Catalunya. No sé si vostès recordaran la campanya que va fer,

“barco de rejilla”, lema, eslògan “barco de rejilla”. Jo crec que

amb això ja ho hem dit tot.

En qualsevol cas, miraré de centrar-me en els dos punts, en

la part dispositiva d’aquesta proposició no de llei per anar

concloent. Respecte del primer punt, que ve a dir que el

Parlament insti les forces polítiques representades en aquesta

cambra a firmar un pacte que exclogui els partits que

promoguin la xenofòbia, he de dir-li, Sr. Ramon, que aquest no

és l’àmbit, jo crec que l’àmbit parlamentari no és l’àmbit de

pactes d’aquest tipus. Jo li propòs, i vostè faci el que consideri,

que si té aquesta voluntat de pactar aquest tipus de qüestions

amb la resta de forces polítiques no representades només en

aquesta cambra, sinó fora d’aquesta cambra, que també n’hi ha,

faci-ho, si pren aquesta decisió, faci-ho, no ho faci aquí, no es

limiti només als cinc grups parlamentari que hi ha a aquesta

cambra, ampliï l’àmbit, no sigui excloent. Vostè sap

perfectament molts de municipis, com hi ha ASI, per exemple,

hi ha partits polítics que també hi estan representats

legítimament perquè així ho han considerat els ciutadans, i no

estan representats en aquest parlament, per tant, si vostè té

aquesta intenció, faci-ho, faci-ho fora d’aquí, ampliï el marc,

ampliï el marc i estic segur que amb això durà la mostra que

vostè no és excloent.

En qualsevol cas, ja entrant dins el segon punt de la seva

proposició no de llei, dir-li que em pareix un segon punt molt

atrevit, em pareix molt atrevit perquè pens que és una qüestió

molt delicada des del Parlament instar el Partit Popular que

llevi de les seves pròpies funcions el Sr. Rabasco a

l’Ajuntament de Llucmajor. Jo pens que això és una cosa

insòlita, aquest no és l’àmbit, aquest no és el ple de

l’Ajuntament de Llucmajor, això és el Parlament de les Illes

Balears. Per tant, jo el convid i el convid a què això, si és que

vostè té representació parlamentària a aquell municipi, ho faci,

o insti a altres forces polítiques perquè ho facin, però vostè no

vengui aquí, això no és l’Ajuntament de Llucmajor. I no

provoqui una discussió respecte el concepte de l’autonomia

municipal, qui és el Parlament per instar un ajuntament per

llevar de les funcions a una determinada persona? Jo pens que

aquí van absolutament equivocats, aquest no és l’àmbit.

I en tercer lloc per anar concloent, jo li diria Sr. Ramon que

el que no és admissible és que carregar sobre el Partit Popular

responsabilitats que no són pròpies del Partit Popular. El Partit

Popular no ha fet aquest fulletó, per tant, allò que no pot ser és

traslladar aquesta responsabilitat al Partit Popular, això sí que

és realment inadmissible, això sí que és una qüestió que és

intolerable. Per aquesta regla de tres hauríem de discutir tots i

cada un dels fulletons que tots i cada un dels partits polítics

editen, promocionen i publiciten en aquesta comunitat

autònoma Sr. Ramon.

Per tant miri, per concloure simplement reiterar el nostre

rebuig respecte qualsevol comportament xenòfob, com he dit

abans al principi de la meva intervenció i dir-li que tots els

arguments que he posat damunt la taula els consideram

absolutament suficients per no donar suport a la seva

proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Por contradicciones y por un tiempo de

5 minutos tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Per lamentar del principi al

final la intervenció del representant del Grup Parlamentari

Popular, del principi al final, no és que tengui discrepàncies, ho

consider lamentable, ho lament profundament, però què li

farem?

Bé, jo crec que no feia falta que sortís d’aquesta comunitat

per fer argumentació, però ja que ho ha fet jo li vull contestar.

Miri, qui dóna suport a Esquer Batua ara mateix en el Govern

del País Basc, és el mateix partit que va donar suport al Sr.

Aznar a la primera legislatura, el mateix partit, ho sap? És el

mateix partit.

Segona, “barco de rejilla”. Me pareix absolutament

indignant que un polític utilitzi aquesta expressió. Li record que

el polític que va utilitzar aquesta expressió, el Sr. Gabriel

Cañellas, president del Govern d’aquesta comunitat, del PP i el

que ho va recollir d’Esquerra Republicana de Catalunya va ser

oportunament expulsat d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Jo no els he de defensar, però la història és aquesta, no la que

conta vostè. En qualsevol cas, ho digui qui ho digui, és una

infàmia inacceptable i les persones que utilitzen el “barco de

rejilla” han de sortir de la política. I persones que diuen

aquesta porqueria haurien de sortir de la política, o com a

mínim els partits democràtics no els haurien de tenir en compte.

Jo estic encantat que el Grup Parlamentari Popular

condemni la xenofòbia, sempre hi quan siguin dels que no

pacten amb ells, perquè encara si vostè no ha vist xenofòbia

amb això i li pareix una cosa humorística, sincerament s’ho

hauria de fer mirar. Per cert, he vist l’interès dels diputats del

Grup Parlamentari Popular per veure això i pens que no li

havien donat cap importància i no s’ho havien mirat fins ara. I

fins i tot, diu “una cosa humorística en defensa dels que vénen

a aquesta terra”. Vostè creu que aquest senyor parla en defensa

dels que vénen a aquesta terra? Vostè creu això de veres? Això

li pareix? Fomentar la segregació, l’enfrontament, això és

defensar els que vénen a aquesta terra? Per cert, dels que vénen

a aquesta terra espanyols, porque esto es España y aquí habla

en español, evidentment els immigrants d’altres procedències

ja m’agradaria veure les actituds del Sr. Rabasco de cara als

immigrants que tenen un origen estranger.

Bé, que no s’atreveixi a condemnar perquè li sembla

humorístic i que encara no ha passat res. Què esperen que les

polítiques xenòfobes, les polítiques feixistes que es

promocionen mitjançant aquests pamflets, que a vostès els fan

gràcia, provoquin enfrontaments per condemnar-ho? Esperen

això? Abans de què es produeixin no han de condemnar

aquestes coses?

Bé, l’altra cosa que també és impressionant és que el

Parlament no ha de tractar d’aquestes coses, el Parlament no ha

de parlar d’això. Miri, els pactes antitransfuguisme no es fan en

els parlaments, ha de ser a l’Ajuntament de Llucmajor. Ahir

mateix, sense anar més lluny, per unanimitat aquest Parlament

va aprovar una declaració institucional instant el Regne del

Marroc a respectar els drets humans. Però al Sr. Rabasco no se

li pot demanar res perquè li ha de demanar l’Ajuntament de

Llucmajor i aquest Parlament, pel que es veu, no és competent.

Gloriosa interpretació del representant del Grup Parlamentari

Popular. I miri, jo crec que a la proposició no li carregàvem cap

responsabilitat que no sigui seva, el Sr. Rabasco es permet el

que es permet perquè el tenen vostès de tinent de batle i maneja

els fons econòmics que maneja perquè el tenen vostès de tinent

de batle, per això els maneja. I escolti, alguna responsabilitat sí

que tenen vostès en l’edició d’aquest fulletó, perquè el

finançament de totes les campanyes d’ASI d’alguna banda

surten i no és de la seva butxaca. D’alguna banda surten...

(Remor de veus)

Efectivament, eh? Ho reafirm amb això. I jo crec que vostès

tenen alguna responsabilitat. Però ara en tenen una més grossa,

no condemnen la xenofòbia quan són els seus aliats, quan els va

bé a vostès. Me pareix molt edificant aquesta posició del Grup

Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. 

No habiendo más palabras, pasaríamos a votación la

propuesta de Izquierda Unida.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, en contra 8, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, queda rechazada la proposición de ley. Y

no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Muchas gracias.
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