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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem
la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sra. Presidenta, Andreu Crespí substitueix Fèlix Fernández.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sra. Presidenta, Miquel Munar substitueix Francesc Molina.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Rosselló.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font substitueix Joan Huguet.

II. Compareixença RGE núm. 3323/06, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, per tal d'informar sobre les actuacions que la
Conselleria d'Interior ha dut a terme en relació amb el
servei d'emergències 112.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de continuar amb el debat de l’ordre del dia de la
sessió de la comissió de dia 14 de febrer, els comunic que
mitjançant l’escrit RGE núm. 734/07, la compareixença RGE
núm. 3323 del conseller d’Interior ha estat retirada i en
conseqüència començarem pel previst en el tercer punt de
l’ordre del dia.

III. Proposició no de llei RGE núm. 3838/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
adhesió al projecte Gran Simi.

Passam a continuació al tercer i darrer punt de l’ordre del
dia, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 3838 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a l’adhesió
al projecte Gran Simi.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei,
que tracta com diu el seu acord d’adherir-se al projecte Gran
Simi, es va presentar fa més de 8 mesos, però tot i així no ha
deixat de tenir actualitat i vigència.

En primer lloc s’ha de dir que el projecte Gran Simi és un
programa internacional no governamental, que pretén o té per
objectiu preservar i protegir del maltractament i de la mort
aquests companys genètics de la humanitat. El programa ha
estat impulsat des de l’any 1993 pel pensador Peter Singer,
però que s’hi han adherit nombroses personalitats de l’àmbit
científic, institucional. En aquests moments més de 100

universitats europees, de tot tipus, que estudien temes genètics,
biològics, etcètera, altres fundacions com per exemple la
Fundació Félix Rodríguez de la Fuente i moltes altres
personalitats del món científic i cultural, ja dic, de tot el món,
s’han adherit a aquest projecte Gran Simi.

Hem de dir que aquest projecte bàsicament pretén d’una
manera molt clara aquests objectius i bàsicament és preservar
dels maltractaments i de la mort aquesta espècie. Hem de dir
que en aquests moments hi ha dues informacions científiques,
per una banda certifiquen la proximitat evolutiva, veïnatge,
genètica que tenim amb els grans simis. És una similitud
emparada en nombrosos estudis antropomètrics, fisiològics,
neurològics, o d’antologia comparada. I un informe que ens
indica que compartim la immensa majoria del nostre material
genètic amb aquests éssers, concretament un 98% del genoma
té unes característiques neurocognitives, culturals i contractuals
molt similars.

Per altra banda i tenint en compte totes aquestes qüestions
que jo no hi redundaré, es pot fer per part de qui li pugui
interessar, realment hi ha molta informació en referència a tots
aquests estudis científics que fan, com dic, tenguem una
proximitat a nivell genètic i també a nivell fins i tot cultural. A
més, en aquest moment s’està produint que l’espècia humana
està posant en perill la seva supervivència. L’informe de
Nacions Unides ens alerta sobre la possibilitat d’extinció
d’algunes de les espècies dels grans simis, degut a la
intervenció humana. Hem de dir que els grans simis han estat
torturats, maltractats, esclavitzats i assassinats i que a més, en
aquest moment també a nivell planetari els boscos i les selves
primàries, ecosistemes allà on habiten, estan sent aniquilats i
per tant, estan en greu perill no només per una acció directe
sobre els grans simis, sinó també per l’acció indirecte de cara
a allò que són els ecosistemes allà on viuen.

Nosaltres entenem que preservar aquestes espècies és també
preservar els seus ecosistemes, consideram que és fonamental,
també per a la preservació de la biodiversitat i de la
bioproductivitat, així com també evidentment, en la lluita
contra el canvi climàtic. Entenem per totes aquestes raons que
és una tasca de tota la comunitat internacional, intentar evitar
la seva desaparició, el seu maltractament, la seva esclavitud. I
evidentment, retornar la dignitat de tot allò que són els grans
simis que entenem no es pot de cap manera plantejar com un
element..., normalitzar allò que està passant en aquest moment.

Per tant, què es pretén amb aquest projecte? Són bàsicament
3 objectius. En primer lloc, evitar la desaparició d’aquestes
espècies, conservant els seus hàbitats naturals. En segon lloc,
com ja he dit, prohibir els tortures, maltractaments i la mort
dels grans simis. I en tercer lloc, prohibir l’esclavitud, una vida
digna i íntegra. Aquests són d’alguna manera els drets que es
plantegen des d’aquest projecte.

Per altra banda, entenem ja que és una tasca de tota la
comunitat internacional. En aquest moment també hi ha un
debat a nivell del Parlament espanyol. Creim que és un moment
interessant perquè un Parlament autonòmic com és el de les
Illes Balears es pronunciï sobre aquesta qüestió d’una manera
molt clara, entenent que es tracta de reconèixer uns drets bàsics
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a aquests éssers tan propers a nosaltres. A més, intentar que hi
hagi un tracte com pertoca sobre els seus drets. 

Per tant, nosaltres el que plantejam a la nostra proposició no
de llei és molt clar. El primer punt és que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern a declarar l’adhesió al projecte
Gran Simi, així com emprendre les accions necessàries en els
fòrums i organismes internacionals per a la protecció del gran
simi, dels maltractaments, l’esclavitud, la tortura, la mort i
l’extinció. I en segon lloc, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat a declarar la seva adhesió al projecte
Gran Simi, així com emprendre totes les accions necessàries en
els fòrums i organismes internacionals per les mateixes raons
i els mateixos objectius que s’exposa en el primer punt.

Per tot això, nosaltres creim que aquesta proposició no de
llei, a part de ser nova dins totes les institucions de l’Estat
espanyol i per tant, podríem donar una passa endavant de cara
a aconseguir un major reconeixement dels drets dels grans
simis. I per altra banda també estaríem en la línia de la
comunitat científica internacional, que cada vegada s’adhereix
d’una manera més clara i més palesa a allò que és aquest gran
projecte que el que pretén és preservar la dignitat i els drets
d’aquests éssers, perquè en aquest moment si no es fa alguna
cosa poden tenir problemes d’extinció en molts de llocs a nivell
planetari.

Per tot això nosaltres demanam una reflexió profunda, no
simple, que no sigui una reflexió gratuïta, sinó que realment
sigui una argumentació, perquè entenem que posar-nos en
aquest nivell és dignificar-nos com a persones. Per tot això
demanam el suport a aquesta proposició no de llei i a més seria
pionera a tot l’Estat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Passam ara al torn de fixació de
posicions. El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo des
d’un principi vull anunciar el nostre suport a aquesta proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds i per un motiu molt concret i que exposaré molt
breument, perquè jo crec que les obvietats no necessiten de
grans explicacions, o no n’haurien de necessitar.

Aquesta iniciativa recull en definitiva el toc d’alarma,
l’alerta que en un moment donat les Nacions Unides varen
llançar sobre el perill d’extinció d’aquest primat i que com ja
s’ha dit per la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula,
comparteixen gran part de la nostra herència genètica. Sabem
per altra part que la proposta del projecte Gran Simi,
malauradament han estat ridiculitzades per alguns sectors
mediàtics i açò enlloc de fer-nos tornar enrera en el nostre
suport, ens reafirma en la necessitat de votar-hi a favor. 

Des del nostre grup parlamentari qualsevol mesura que
tendeixi a la preservació de la biodiversitat tindrà sempre el
nostre suport i molt més encara quan es tracta d’un projecte
amb un ample suport científic, avalat per informes i estudis de
les Nacions Unides. En definitiva, el que es pretén aquí és que
el Govern de l’Estat espanyol es sumi a una iniciativa de
preservació d’aquestes espècies i com també s’ha dit, dels seus
hàbitats naturals. Des del nostre grup parlamentari ens sembla
que el Parlament de les Illes Balears faci una passa en aquest
sentit, es pronunciï en aquest sentit i que insti el Govern
espanyol. 

Sabem que és simplement una qüestió, retòrica fins i tot,
perquè no té cap obligació que la nostra veu sigui escoltada pel
Govern de l’Estat. Però creim que estaria bé que des del
Parlament de les Illes Balears recordéssim al Govern de l’Estat
espanyol que pot sumar-se a aquest projecte, que és convenient
que s’hi sumi. En definitiva, la protecció de la biodiversitat
hauria de ser una tasca de tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria expressar
davant d’aquesta reunió d’homínids que estam tractant una
proposició no de llei que afecta a un colAlectiu d’éssers vius que
pertanyen a la mateixa família a la qual pertanyem tots
nosaltres. La família dels homínids està formada per dues
subfamílies: els homínids i els pòngids. A la seva vegada,
aquesta segona, està separada per dues tribus, els hominoides
i els gorilAles. Tots ells formen part, ja dic, d’una gran família,
els homínids i bastaria per defensar aquesta proposició no de
llei dir que convé dur-se bé amb la família i per tant, nosaltres
votaríem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Però en qualsevol cas jo crec que el fet de què en el
Congrés dels Diputats, un diputat pertanyent a Els Verds,
adscrit al Grup Parlamentari Socialista, presentés una
proposició no de llei com aquesta, ha atret als mitjans de
comunicació alguns aspectes de la condició humana que ens
diferencien de la resta de la família dels homínids. És una
espècie d’odi serval a determinats aspectes de la sensibilitat
conservacionista. 

Me permetin que els llegeixi un article aparegut a una
pàgina web, liberalismo.org, d’aquestes que avui en dia es
fomenten a través d’internet i que diuen defensar un gran
projecte liberal, liberal per a segons qui i per a uns altres no.
Permetin-me que llegeixi el text. Diu: “he de reconocer que
toda época a lo largo de la historia ha tenido sus excéntricos,
-se refereix a aquesta proposició no de llei-, en el siglo de las
luces algunos botaron un barco para demostrar en tierras
lejanas el mito del buen salvaje y terminaron el experimento en
sus estómagos. Cosas del multiculturalismo y la integración
entre civilizaciones, -quin desastre!-, dicho sea en sentido
liberal”.
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El senyor que escriu això, el nom del qual m’estalviï, seria
segurament una reencarnació d’aquells que durant el Concili de
Trento discutien sobre si la dona tenia ànima o no en tenia. Són
aquells mateixos que quan es parlava dels drets dels negres,
també els qüestionaven. Són aquells que davant la defensa del
matrimoni homosexual s’esqueixen les vestidures. Formen part
d’un colAlectiu que emergeix de la caverna en el moment en què
una sensibilitat, diguem-ne marginal a l’ordre establert, posa les
consciències amb estranyes vibracions. Acaba l’article dient, es
refereix a la proposició no de llei de Madrid: “...la verdad es
que Rubalcaba ha llevado lo de las cortinas de humo hasta
cotas nunca conocidas”. És a dir, el que passa és que hem de
pegar a aquells que tenen una sensibilitat diferent a la que
defensa aquesta gent. Fins i tot, algun membre de la jerarquia
eclesiàstica deia que allò que es volia mitjançant aquest
projecte Gran Simi era reconèixer drets humans als gorilAles.
Segurament això és una distorsió de la realitat absoluta per fer
por a la gent ben pensant i que creu allò que llegeix als mitjans
de comunicació.

El projecte Gran Simi no defensa cap dret per a aquest
gènere i aquestes espècies que el dret a la vida, com el tenen
tots els animals, el dret a viure en llibertat en el seu hàbitat i no
tancats en gàbies, i el dret que no s’experimenti amb ells ni
se’ls maltracti. Jo crec que aquest és un dret de tot ésser viu i
per tant no se li reconeix l’objecció de consciència, el dret a
l’educació, el dret a l’habitatge i altres drets que sí es
reconeixen a les constitucions que regulen les relacions entre
els humans.

El projecte Gran Simi és un projecte que es va gestar l’any
1993 i el varen encapçalar persones d’un reconegut prestigi
dins l’humanisme, dins la biologia, com són el professor
Richard Daukins, de la Universitat de Berkeley, Califòrnia, una
universitat de poc prestigi, perduda pels deserts...; ha estat
declarat Humanista de l’any per la Universitat de Saint
Andrews, Anglaterra. El Sr. Peter Singer, que és professor de
bioètica a la Universitat de Princeton, que també és una altra
universitat que quasi no coneix ningú. I la Sra. Jane Godall, que
és ni més ni menys que Príncep d’Astúries en aquest país, en
aquest estat, i és missatgera de la pau de Nacions Unides, entre
altres coses; és cavaller de l’Ordre de l’Imperi Britànic...; vull
dir que és una persona totalment, com deia aquest, excèntrica,
és una persona excèntrica.

Però no només aquesta és una organització no
governamental que es dedica a unes coses. Nacions Unides té
un projecte, un projecte que es diu Great Apes Survival
Project, GRASP, que tracta d’aconseguir que a aquells països
on aquests animals tenen els seus hàbitats es comprometin a
respectar-los, a conservar-los, a no caçar-los, a no empresonar-
los, a no transportar-los a altres països, i de fet, en aquest
projecte Great Apes, a més dels països que són membres, són
part interessada perquè aquests animals tenen el seu hàbitat
allà, hi estan apuntats Bèlgica, França, Itàlia, Japó, Suècia,
Anglaterra i els Estats Units, és a dir, països sense cap
importància i totalment irrellevant.

Per tant jo crec que la campanya mediàtica, jo diria un poc
burlesca, que s’ha muntant al voltant d’aquesta proposta que
veurà segurament aviat el Congrés de Diputats, demostra això,
que a pesar de tot membres d’aquesta família, de la família dels

homínids, viuen a la profunditat de les cavernes i només surten
per bramular i per riure’s d’aquells que tenen propostes en
positiu.

Nosaltres evidentment hi donarem suport, creim que és
important salvar aquestes espècies, totes elles, i especialment
aquelles que són més pròximes i que se n’anaren separant de
nosaltres en el procés evolutiu que han sofert els animals,
perquè jo crec que en aquest país nostre encara tampoc no hem
arribat a les posicions cavernàries de determinats colAlectius
nord-americans que intenten qüestionar el procés evolutiu i
tracten que no es pugui ni tan sols ensenyar-se a les escoles.
Afortunadament els tribunals nord-americans fins ara no han
acceptat aquestes teories. Jo voldria que Espanya no seguís per
aquest rumb i per tant donarem suport a aquesta proposició no
de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo som un liberal convençut i no em sent en absolut -
diríem- representat per aquesta mena de subnormalitat en el
sentit pervers de la paraula que vostè li fa al liberalisme. És
com si jo tragués qualsevol escrit de na Marta Hanneker de fa
40 anys i digués que tots els socialistes sou aquella espècie
d’ilAluminats. 

Jo li diria a vostè que estic d’acord en un 90% del que s’ha
dit aquí, i aquí el que es qüestiona o el que es planteja, i
nosaltres ho farem al final, és que aquesta proposició no de llei
té dos vessants que són evidents. Un és declarar l’adhesió al
projecte Simi i l’altre és la protecció de les espècies dels grans
simis de l’esclavitud, de la tortura i de l’extinció. Naturalment
nosaltres en allò segon estam infinitament d’acord, i en allò
primer tenim els nostres dubtes, perquè el projecte Gran Simi,
com qualcú ha dit d’una manera molt ilAlustrada, va néixer el
93, ve del projecte Gran Simi que és el Great Ape Project, que
va ser un trull que es va organitzar que després l’ONU ja havia
fet..., perdó, la UNESCO en el 77 ja va fer una declaració dels
drets dels animals, que després l’ONU va ratificar... Jo crec que
en això, no de cap homínid, allò dels Australopitecus afariensis
i tot aquest trull, hi estaríem tots d’acord, però els que sou de
ciències sabeu que allò qualitatiu en el món de la genètica
precisament és el que diferencia, perquè allò del 98% a mi no
em serveix, perquè tots venim d’un bacteri. Per tant em
perdonareu, però si estudiam un poc de genètica i veim que
només l’alteració d’un aminoàcid a una proteïna, posar la
guanina en el lloc de la citosina, provoca uns canvis
absolutament brutals a la morfologia de l’homínid, per tant a mi
no em serveix aquesta història que nosaltres tenim aquesta
consemblança genètica perquè podria dur a paradoxes. 

I si em permeten el projecte de filosofia en espanyol, que és
un projecte eclèctic, de gent ilAlustrada d’esquerres, de dretes
i de centre, fa unes anàlisis, si em permeten, també gracioses
sobre on podríem dur si maximitzàvem allò que pretén el
projecte Gran Simi, i és que més o manco podríem arribar a una
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autèntica commoció mundial, perquè per començar hauríem de
ser tots vegetarians estrictes, començaríem per aquí i acabaríem
que les bèsties de granja farien sindicats per no sofrir
l’explotació; és a dir, podríem arribar a l’elAlipse. 

Jo el que voldria transmetre és que ningú amb dos dits de
seny, ni liberal, ni conservador, ni extrema esquerra, no pot
deixar de donar suport a qualsevol proposició de llei que digui
“protegir els animals, protegir els grans simis, alliberar-los de
l’esclavitud, del maltractament, de la tortura, de la mort i de
l’extinció”, que és el que diu la proposició no de llei, i per tant
nosaltres feim una transacció. Si ens l’aprovau l’aprovarem,
naturalment, per assentiment, que és que el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, suprimir allò
de declarar la seva adhesió al projecte Gran Simi, i tota la resta
deixar-ho igual: “...a emprendre les accions necessàries en els
fòrums i en els organismes internacionals per a la protecció dels
grans simis del maltractament, l’esclavitud, la tortura, la mort
i l’extinció”. Si no acceptau això ens donareu la raó moral, i la
raó moral és que el projecte Gran Simi, que va començar, com
deix molt bé l’any 93, els dos o tres darrers anys ha sofert una
perversió política tal que a nosaltres ens sembla que en aquests
moments els mateixos creadors ja tenen dubtes de si aquesta
perversió política els ha perjudicat o els ha donat força. 

Per tant, com que nosaltres creim que el projecte Gran Simi
és un projecte que si se’l despolititza i se’l treu d’aquest
context, on fins i tot les religions han creat un debat sobre tot
aquest tema que al final el perjudicarà, nosaltres creim que si
treim això i els deixam que ells facin la seva feina, la UNESCO
faci la seva feina i l’ONU faci la seva feina, del que es tracta és
d’ajuntar esforços per protegir els animals en generals i els
grans simis en particular, perquè qualsevol persona
mitjanament informada ha d’acceptar que allò que s’ha
plantejat a nivell d’argumentació és absolutament, no
assumible, sinó que és impossible no estar-hi d’acord, però
pensam que el projecte Gran Simi no representa allò, en aquests
moments, que volia ser l’any 93, creim que s’ha polititzat i si
fan una anàlisi una mica seriosa i rigorosa de la morfologia de
les persones que en aquests moments interactuen, se n’adonaran
que allò que els dic és així.

Per tant sense més preàmbuls ni més paraules, si ens
acceptau llevar allò de declarar l’adhesió al projecte Gran Simi,
tota la resta pot quedar exactament igual i nosaltres hi donarem
suport; si no ens abstendrem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Sra. Rosselló, vol fer ús de la
paraula? En primer lloc per acceptar la transacció o no, i
llavors, si vol fer ús de la paraula també per contradiccions,
també té el temps.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vull fer ús de la paraula per a les dues coses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò pot fer-lo per a les dues coses.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull agrair tant
al PSM com al Partit Socialista el seu suport a una proposició
no de llei que -ja s’ha dit per part dels seus portaveus-
evidentment és innovadora tenint en compte el tipus de debats
que es produeixen en aquest parlament, i sobretot i
especialment al Sr. Crespí, que crec que ha fet una..., o s’ha
avançat precisament a tota una sèrie de qüestions que es
poguessin dur en aquest debat i que ha aclarit aspectes que jo
pensava que en tot cas s’haurien de fer en el torn de rèplica,
però li vull agrair especialment no només el seu suport sinó el
que ha ilAlustrat, de fet, aquesta proposició no de llei que hem
presentat.

Dit això he de contestar al Partit Popular un parell de coses
molt concretes. En primer lloc li he de dir una cosa: ens hem de
centrar en el tema. Miri, jo no sé aquesta perversió, totes
aquestes paraules que ha utilitzat per descriure el projecte Gran
Simi no sé d’on les ha tretes, si no és precisament de tot allò
que estat una sèrie -i ja s’ha dit- d’articles i d’argumentacions
que han sortit de tot un sector que existeix dins la societat, jo
no (...), absolutament descolAlocat del que significa la protecció
precisament dels grans simis i dels seus ecosistemes, que s’ha
dedicat a destrossar i a més a ridiculitzar, a riure’s, a pervertir
absolutament el que és el projecte Gran Simi. Això ha estat
aquest sector. Però el projecte Gran Simi en absolut no té cap
perversió ni una, té uns objectius molt clars, que vostè mateix
supòs que ja ha mirat, té una declaració molt clara del que
significa aquest projecte i per tant tot l’aval que té aquest
projecte per part de la comunitat internacional i per part de
científics i estudiosos en la matèria i en el tema.

Per tant des del nostre punt de vista no podem acceptar la
seva proposta, perquè vostè ja dóna una perversió al projecte
Gran Simi que nosaltres en absolut no li consideram. En tot cas
consideram que les consideracions que ha fet sobre aquest
projecte tot un sector, vull repetir, a nivell social bastant estès
a Espanya, entre altres llocs, i també a altres llocs com a Estats
Units, que en aquests moments fins i tot hi ha un sector que està
posant en dubte el darwinisme o el que ha estat l’evolució de
les espècies, un retorn enrere des del pensament, d’alguna
manera, el pensament obert del segle XXI, que a nosaltres
realment el que ens preocupa és que hi ha gent que es dedica a
destruir en molts de casos projectes com és el projecte Gran
Simi. 

Nosaltres creim que és un projecte que té un valor per si
mateix, que té molt clar el que pretén; ja s’ha dit abans, no es
pretén ni molt manco dir que tenguin els grans simis els drets
humans que tenen els humans, sinó que precisament el que es
pretén és que tenguin uns drets fonamentals a la vida, a la
llibertat i a no ser torturats ni físicament ni psicològicament,
que a més està avalat per molts d’estudis de molts de tipus,
entre altres només una notícia que va sortir fa poc que parla
precisament de l’evolució dels ximpanzés, a El País, per si
qualcú ho vol..., si li interessa. 

Per tant nosaltres no qüestionam el projecte Gran Simi,
creim que és un gran projecte, creim que és un projecte no
governamental que està molt bé no només la seva existència
sinó que potenciï aquesta lluita i aquesta feina de cara a la
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protecció dels grans simis i dels seus ecosistemes i per això no
podem avalar ni els arguments que ha dit el portaveu del Partit
Popular ni tampoc, per tant, la seva proposta, que és eliminar
el títol de la nostra proposició no de llei, i per tant els acords
que és l’adhesió al projecte Gran Simi.

I en segon, i per acabar, a mi m’agradaria que, ja que es
parla de tenir dos dits de seny..., demanar precisament seny a
allò que és suposadament un grup parlamentari que a més diu
que està d’acord amb el fet d’intentar evitar el maltractament,
l’esclavitud, la tortura, la mort i l’extinció dels grans simis, en
aquest cas. Nosaltres per tant demanaríem que si realment estan
en aquesta via que duguin endavant totes les iniciatives
possibles com a govern que governa perquè això sigui possible;
nosaltres això ho lloarem i evidentment hi donarem també
suport, però el que consideram és que no es poden emparar a
dir que donen suport a tot això, que precisament és el que
pretén el projecte Gran Simi, no podem dir que donen suport a
tot això però que no el donen al projecte Gran Simi perquè és
una perversió política. Jo crec que en tot cas el que hauríem de
mirar és la perversió amb què estan utilitzant determinats grups
polítics el projecte Gran Simi, que s’han dedicat, sobretot a
través d’aquesta proposició no de llei que està presentada en el
Congrés, a desqualificar tots aquells que consideram que
precisament l’espècie humana el que ha de fer és, amb
intelAligència i amb capacitat i amb sensibilitat, anar endavant
i no anar enrere, i desgraciadament pareix que en aquest
moment encara hi ha un grup de gent important que allò que
pretén és que l’espècie humana de cada vegada vagi enrere en
intelAligència, en capacitat i en sensibilitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Arribat aquest punt... Sí?

EL SR. MUNAR I CARDELL:

(...) permet la reglamentació, però em dol que sempre es
malinterpreti el que he dit, i el que he dit estarà en el llibre.
Vostè em diu que...

(Remor de veus)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta, jo no he malinterpretat res, senzillament he
fet una valoració en funció de la proposta que ha fet el Partit
Popular.

(Intervenció inaudible del Sr. Munar)

No hi ha torn de rèplica, no. Ha parlat de perversió política,
està recollit en el Diari de Sessions i jo li he fet una
reconsideració respecte a això. Demanaria, Sra. Presidenta, que
tancàssim aquest tema. Hi ha el vot i cadascú té el seu torn de
paraula, i jo crec que ha utilitzat cadascú el que tenia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cadascú ha utilitzat el seu i correspon ara arribar a les
votacions.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

No toca. Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, cap; abstencions, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei
relativa a l’adhesió al projecte Gran Simi.

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