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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix José María Rodríguez.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor a Rosa Estaràs.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi, Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 8281/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a construcció urgent
de la nova caserna de la Guàrdia Civil a Formentera.

Passam, doncs, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 8281, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la construcció urgent de la nova
caserna de la Guàrdia Civil de Formentera.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Mayans per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei fa
referència, com bé s’ha exposat, a la caserna de la Guàrdia
Civil. Jo crec que d’una manera o de l’altra, pitjor o millor, les
altres illes tenen instalAlacions..., anava a dir adequades, però
instalAlacions perquè els agents que vénen a prestar servei a
Balears i els que ja fa temps que hi són facin la feina en les
millors condicions possibles, cosa que no passa a l’illa menor de
les Pitiüses; ara mateix ocupen un edifici que havia de ser el
parc de bombers insular de Formentera, i per viure s’han d’anar
buscant cada any allotjaments provisionals i estacionals per a
aquesta gent. 

Intentaré ser el més objectiu possible en l’explicació; també
està així exposat a l’exposició de motius de la proposició no de
llei. Es va contestar una pregunta parlamentària a Madrid en què
el ministre ens contestava que no hi havia inversió
pressupostada per a l’any 2009 i que ja veuríem si es feia durant
l’any 2010; té data de 8 de juliol del 2008. Llavors, en la
compareixença del director general de Policia i Guàrdia Civil en
el Congrés, va anunciar el 18 de desembre que hi havia dins el
Pla d’infraestructures 3,8 milions d’euros per a diverses
infraestructures a Eivissa i Formentera, i ens va sorprendre això,
i si és veritat això evidentment la sorpresa serà en positiu; si el

juliol se’ns contesta per part del ministeri que no hi ha res i el
desembre apareixen 3,8 milions d’euros, benvinguts siguin. 

Fins ara tot ha estat, diria jo, apedaçar un problema. Com
tots saben, perquè ha aparegut en premsa, Interior sempre lloga
apartaments i habitacions d’hotel a Formentera perquè hi
estiguin els guàrdies civils i els que vénen acompanyats de les
seves famílies també visquin allí, ho va anunciar la directora
insular el març del 2008, i també quan jo em vaig entrevistar
amb ella el juny em va dir que el projecte estava revisant-se pels
serveis centrals de la Guàrdia Civil a Madrid, per tant no es
preveia que s’iniciàs en breu temps. Així i tot em va dir que
potser s’iniciaria a final del 2008 i que estaria llest el 2010.
Llavors varen aparèixer les contractacions del ministeri. En
definitiva la Guàrdia Civil l’estiu passat va tenir a l’illa menor
de les Pitiüses 29 agents, que són molts d’agents, i d’aquest
tema no ens podem queixar, però aquests agents vénen
acompanyats moltes vegades de les seves famílies i la
convivència es fa difícil. 

La situació actual és que s’ha anunciat per part del director
de la Guàrdia Civil que existeix aquest pressupost, i aprofitant
la proposició no de llei ens agradaria preguntar si aquest
pressupost va tot destinat cap a aquesta caserna, que això supòs
que el portaveu del Grup Socialista o un altre portaveu que es
pugui haver informat m’ho podrà contestar, i quan es començarà
a construir. Jo crec que si aquest pressupost és real el Consell de
Formentera o l’ajuntament i tots els seus responsables que han
passat per allí ho tenen ja tot a punt, els terrenys, les
infraestructures, i fins i tot jo crec que la normativa urbanística
per poder fer la caserna a la parcelAla que està assignada; i també
se’m podrà dir quin tràmit falta per fer-se, ja que la director
insular em va dir que només faltava la revisió del projecte pels
serveis centrals de Madrid.

Per tant, si tot això és el tenim i a més s’ha garantit el
pressupost, no crec que hi hagi molts de problemes per votar
que sí a aquesta proposició, que simplement demana que, si tot
està a punt, s’insti el Govern central -i llegeix textualment- “a
construir urgentment i sense més demora la caserna de la
Guàrdia Civil de Formentera”.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Eduard
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo crec que no és la primera ocasió que en aquesta
comissió tractam de les moltes mancances que pateix
Formentera pel que fa a una sèrie d’inversions estatals. Hem
debatut a bastament i moltes vegades sobre qüestions de justícia
i avui tractam sobre la necessària, malauradament encara futura,
caserna de la Guàrdia Civil.
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Totes aquestes demandes són certes i absolutament
raonables. Ara bé, si com he dit és necessària i urgent per tots
els motius que ens acaba d’exposar el Sr. Mayans ajustant-se
totalment a la realitat, també és cert que el procés administratiu
per a aquesta construcció -açò ho ha reconegut- no tan sols està
en marxa sinó també força avançat i gairebé en la fase final. Jo
crec que és bo conèixer, ni que sigui perquè consti en acta, totes
les passes fetes per tenir tots els elements de judici. Aquesta
construcció de la caserna està adjudicada ja a l’empresa
SEGIPSA; l’encàrrec del projecte bàsic es va fer en el seu
moment a l’arquitecte Francisco Pizá; aquest projecte ja ha
finalitzat i, prèvia supervisió del ColAlegi d’Arquitectes
d’Eivissa, fou presentat a l’Ajuntament de Formentera, que ja
en va emetre l’oportuna llicència; el projecte d’execució en
aquests moments estava en fase final de supervisió per part de
l’Oficina Tècnica del Ministeri de l’Interior, i només resta
trametre’l a l’Oficina de Contractació per a la seva licitació ja.

Les notícies que també tenim és que podran realitzar-se
aquesta adjudicació i l’inici de les obres dins aquest mateix
2009, i certament se’ns ha fet saber que hi ha una partida
contreta, una partida especial de 3.783 milions d’euros dedicats
a aquest tipus d’infraestructures, i dins aquesta quantitat global
també hi ha una quantitat específica dedicada a la caserna de
Formentera.

Així no m’estendré més, Sr. Mayans. Malgrat que
consideram que s’estan fent i correctament les tramitacions
adients per a la construcció de la caserna, no tenim des del
nostre grup parlamentari cap inconvenient a votar
favorablement la seva proposició no de llei per mor que
coincidim que, malgrat -com he dit- que s’estan fent les passes
correctes, coincidim que és necessària i sobretot urgent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Josep Maria Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que seria més correcte
situar aquesta proposició presentada pel portaveu del Grup
Parlamentari Mixt en el context de la data en què es presenta, i
evidentment veuríem que també es correspon amb altres
iniciatives que els grups de l’oposició al Govern de l’Estat varen
tenir, concretament el diputat per Eivissa Enric Fajarnés, i va ser
a l’hora de contemplar que no hi havia una partida explícita en
els pressupostos de l’Estat per realitzar aquesta obra, encara que
hi havia una voluntat política claríssima i havia estat reflectida
que es duria endavant. Però sí que hi ha hagut un element
important que crec que canvia, i per tant ja avanç el vot, que és
el mateix del grup que m’ha precedit en l’ús de la paraula. 

Alguns plans que van ser qüestionats per algú, el Plan
español para el empleo i la realització allà on hi havia 8.000
milions d’euros per a ajudes municipals i 3.000 per a altre tipus
d’obra, és a dir, tenia un subgrup que eren 400 milions d’euros
per a rehabilitació de casernes de la Guàrdia Civil i comissaries
de Policia, i dins aquest tipus d’obra s’ha compromès ja la
partida per la quantitat de 3.783.970 euros per a la realització de
l’obra de la caserna de la Guàrdia Civil. Per tant jo el primer de
tot que vull posar de manifest és que el Govern de l’Estat ha
complit un compromís electoral amb les forces polítiques, i
concretament amb el Partit Socialista, que ja ho va plantejar en
el seu moment, ha estat exposada públicament aquesta inversió
i ara ens trobam que hi ha aquesta esmena. Idò que contribueixi
potser a guanyar alguna dia aquesta esmena aquesta obra; el que
vull deixar clar és que era un deute històric que hi havia amb
Formentera, que la cessió dels terrenys la va realitzar Isidor
Marí, un batle de Formentera progressista, que sempre hem dut
la realització d’això com a bandera i que hi ha hagut molt de
temps que s’hagués pogut fer feina i que no es va fer res
respecte a aquesta caserna de la Guàrdia Civil.

Però benvinguts si treim per unanimitat aquesta obra que ha
impulsat el Govern de l’Estat amb aquest projecte que és la
dinamització de l’ocupació i de l’obra pública, i que ho traguem
per unanimitat jo pens que és un bon nivell de funcionament. El
que passa és que no voldria que tampoc no s’entengués que
donarem un impuls des del Parlament de les Illes Balears a un
projecte de l’Estat que, una vegada més, no es reitera. No, no;
si aquest projecte ja només està pendent de veure si el realitza
l’empresa pública de l’Estat o ho treuen a concurs públic, i
probablement en aquest any es començarà a realitzar l’obra amb
un pla en els terminis que necessiti aquesta obra.

I dins aquest context i amb una qüestió que he plantejat al
portaveu proposant, ja anunciar que el Grup Socialista donarà
suport a aquesta iniciativa, com no pot ser d’altra manera, i
simplement posar de manifest que també aquest tipus de plans
qüestionats per algú ajuda a la creació d’economia productiva
dins una situació de crisi que per alguns ha estat qüestionat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, i com no pot
ser d’altra forma, el Grup Parlamentari Popular també dóna
suport d’una manera absolutament ferma i decidida a aquesta
iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

És cert que ha estat aquesta una reivindicació històrica de
Formentera i dels partits polítics representats també en aquesta
cambra. Però crec que és interessant fer una reflexió: quan
Formentera reivindica alguna cosa històrica és una qüestió que
s’ha de tenir molt en compte. I per què dic això?, perquè fa uns
anys Formentera no tenia un hospital, era una reivindicació
absolutament històrica i avui Formentera sí que té un hospital.
Parlàvem sobre la justícia a Formentera, una qüestió que no
s’havia plantejat i quan es planteja podem veure com la justícia
està avançant també a l’illa de Formentera. I avui parlam d’una
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caserna de la Guàrdia Civil, també una reclamació històrica que
també ha de tenir els seus fruits en un curt període de temps. 

I crec que és molt important des d’una altra perspectiva, que
és la de la seguretat; jo crec que amb la seguretat no hem de
vacilAlar i hem de ser, com dic, absolutament decidits. Crec que
l’Estat té l’obligació de garantir la seguretat de tots i les
condicions d’igualtat per a tots. Per tant jo crec que aquesta
proposició no de llei va encaminada a tenir una Formentera
igual, una Formentera desenvolupada i una Formentera més
segura. I avui malauradament aquesta necessitat sí que és cert
que no està coberta en tota la seva universalitat. Jo crec que
aquesta proposició no de llei va en aquest sentit: intentar
impulsar definitivament que la caserna de la Guàrdia Civil a
Formentera sigui una realitat. 

No passa només a Formentera; exemples, en tenim a altres
illes, no hem d’anar tan lluny, a Eivissa ens passa el mateix: una
comissaria de Policia precària i uns jutjats absolutament..., en fi,
no puc qualificar-ho perquè tothom coneix exactament en quina
situació estan els jutjats de la ciutat d’Eivissa. Per tant jo crec
que el que hem de fer és apressar el Govern de l’Estat perquè
aquesta construcció sigui realitat el més aviat millor. I dic això
perquè crec que hi ha dues qüestions que hem de tenir molt
presents, hi ha un risc, que és important, i un risc de fugida de
funcionaris en el sentit que no es trobin amb les condicions
òptimes per poder desenvolupar la seva feina a Formentera; jo
crec que als funcionaris l’Administració, la mateixa
administració, els ha de facilitar la feina i més quan parlam de
qüestions relacionades amb la seguretat, perquè la comoditat del
funcionari al final redunda en la prestació del servei al ciutadà,
i això és el bàsicament fonamental. I en segon lloc crec que
també és moltíssim important tenir en compte que avui la
caserna de la Guàrdia Civil de Formentera o les condicions en
què es troben els funcionaris de l’Administració de la Guàrdia
Civil a Formentera no compleixen la seva funció, envoltats
d’unes condicions laborals òptimes. Jo crec que l’administració
aquí falla, el que no pot ser és que l’administració, i això ens ha
de fer empegueir a tots, que l’administració reclami a l’empresa
privada mitjançant la legislació condicions òptimes en matèria
de riscos laborals i la mateixa administració no compleixi
aquestes qüestions. Per tant una reivindicació que en aquest
sentit ha de fer encara que la veu d’aquesta proposició no de llei
arribi amb més força allà on ha d’arribar, que és a Madrid. 

No tenc res més a dir. Simplement la meva intervenció era
una intervenció de suport a aquesta iniciativa, també de
sensibilitat, òbviament, amb la qüestió insular, de triple
insularitat que pateix Formentera, i no em queda més que
felicitar-nos i esperar i desitjar que aquesta unanimitat es
compleixi molt més sovint.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. 

Entenc, doncs, que podem passar a la votació, o s’aprova per
unanimitat? Ah, no.

Sí, Sr. Mayans, troba que hi ha contradiccions? Idò té la
paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. No, molt breument, simplement per
agrair (...) el vot favorable a tots els grups a aquesta proposició.
Agrair també al Sr. Riudavets les aportacions quant a dades que
m’ha facilitat, que esper que en benefici de tots i sobretot de la
Guàrdia Civil que es compleixin.

I també fer un parell de precisions al portaveu del Partit
Socialista. Sí que és veritat que quan es va presentar la
proposició, que va ser el setembre del 2008, el dia 9 de
setembre, no hi havia les notícies que he dit abans del director
general de la Guàrdia Civil quant a pressupostos; evidentment
pel funcionament del Parlament i com a integrant del Grup Mixt
es debat quan es debat la proposició, per tant les notícies
posteriors han estat positives i això, evidentment, quan jo la
vaig presentar no existien, no? I llavors vostè ha dit que si
guanyam un dia..., guanyarem un dia i benvingut sigui; idò jo
crec que sí, o sigui cada dia que guanyem jo crec que la Guàrdia
Civil i les seves famílies podran treballar més dignament. I per
finalitzar és veritat que un batle nomenat Isidor Torres, no Isidor
Marí, va posar el terreny, però llavors els batles que el varen
succeir varen fer les infraestructures; per tant cadascú fa el que
li toca. Jo crec que això és llei de vida.

I anunciar-li, Sra. Presidenta, que el Grup Socialista m’ha fet
una precisió o una modificació, no al text que es votarà sinó a
l’exposició de motius. Eliminam les dues penúltimes o el
penúltim paràgraf, on diu “ja són massa els anys que...”,
aquestes dues frases s’eliminen i el vot per unanimitat entenc
que serà així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs tots els portaveus estan d’acord amb aquesta
eliminació? Molt bé, doncs tots els portaveus estan d’acord amb
aquesta eliminació. Idò la donam aprovada per unanimitat, si els
pareix bé. Fantàstic.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12543/08, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a suport a la Xarxa internacional de ciutats refugi.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el proposició no de llei RGE núm. 12543, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a suport a la Xarxa internacional de ciutats refugi.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Àngel Llauger.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta que avui presentam a
la consideració d’aquesta comissió el que pretén és que el
Parlament expressi el seu suport a aquesta iniciativa anomenada
Xarxa internacional de ciutats refugi, i també a les ciutats
balears que s’hi vulguin adherir i impulsar també que hi hagi
més ciutats balears que s’hi adhereixin.

La Xarxa internacional de ciutats refugi, coneguda com a
ICORN en les seves sigles en anglès, recull l’esperit del que va
ser en primera instància el Parlament internacional d’escriptors,
que és un cos que va néixer l’any 93 format per molts
d’escriptors, per més de 300 escriptors, entre els quals hi havia
gent, que ha estat president d’aquest parlament, tan ilAlustre com
el sud-africà que va ser premi Nobel de literatura, Wole
Soyinka, o com el famós Salman Rushdie, que va ser aquest
escriptor indi que va ser amenaçat per una famosa fatwa del
règim iranià, i aquest parlament internacional tenia com a
objectiu bàsic impulsar la creació d’una xarxa mundial de
ciutats que servissin de refugi per a escriptors que es trobaven
en situació d’amenaça. Aquest parlament internacional va
deixar d’existir en un moment determinat però la seva crida va
tenir fruit i la xarxa ja es va constituir, i és aquesta xarxa
anomenada ICORN en les seves sigles -com dic- en anglès que
és el llegat d’aquest parlament. Per tant en aquest moment la
xarxa ja ha deixat de ser un desig o una exigència i és una
realitat.

Actualment hi ha una vintena de ciutats que conformen
aquesta xarxa internacional. La seu és a la ciutat noruega
d’Stavanger i són, com dic, una vintena de ciutats,
majoritàriament europees -hi ha Mèxic DF però les altres 19
ciutats són europees-, algunes ciutats tan importants com Oslo,
com Estocolm, com BrusselAles o com Frankfurt, i amb una
ciutat de l’Estat espanyol, de moment una tota sola, que és
Barcelona. Barcelona és l’única que ja forma plenament part en
el sentit que ja hagi actuat com a ciutat refugi i ja hagi acollit un
escriptor amenaçat, però la bona notícia és que n’hi ha dues més
que estan en camí: una és Lleida i l’altra és la nostra Palma. Jo
crec que aquesta presència de Palma, que ja en un plenari
municipal ha acordat l’adhesió a aquesta xarxa i que ara mateix
el que està en procés és que es posi en marxa un programa i que
Palma pugui ja rebre un escriptor amenaçat, ens hem de felicitar
i aquest és un dels motius d’aquesta proposició no de llei, és a
dir, que el Parlament, com a representant del conjunt de la
ciutadania del país, expressi el seu suport a la iniciativa de
Palma, el suport del Parlament, i també l’impuls perquè més
ciutats es puguin afegir.

El fet que Barcelona en primera instància i en segona
instància ara en camí, com dic, ja ve Palma, siguin les primeres
ciutats de l’Estat que s’hagin adherit a aquesta Xarxa
internacional de ciutats refugi també ens parla del paper
d’avantguarda que estan jugant en aquesta qüestió els països de
parla catalana. I aquí hi ha una altra institució a la qual
m’agradaria referir-me i que ha jugat un paper molt important,
que és el PEN Català. El PEN Català és la secció catalana del
PEN, aquest famós organisme internacional d’escriptors, per
dir-ho així, aquest club internacional d’escriptors que ha estat
l’impulsor que ciutats catalanes, ciutats de terres de parla
catalana s’hi adherissin. El PEN Català -com dic- és una
institució venerable, molt antiga, va ser fundada l’any 1922, i va

ser el segon PEN mundial que es va formar i ha tengut
presidents tan ilAlustres com són els escriptors Carles Ribes,
Josep Carner, o Josep Vicens Foix.

A més, nosaltres pensam que té un sentit històric que els
països de parla catalana i en general de l’Estat espanyol se
sumin a aquesta iniciativa d’acollir els escriptors perseguits
perquè després de la Guerra Civil espanyola molts d’escriptors
espanyols i catalans es varen haver d’exiliar a països estrangers
com Mèxic, Bèlgica, França, i per tant ara té sentit que nosaltres
corresponguem a aquella hospitalitat i a aquell refugi,
esdevenint ciutats que acullen escriptors que es veuen perseguits
per raó de la seva feina.

Què suposa formar part de l’ICORN, xarxa internacional?
Suposa per part de la ciutat que s’hi suma el compromís
d’acollir un escriptor o escriptora que està perseguit o amenaçat
per motiu de la seva feina i que no la pot exercir, fins i tot
moltes vegades amb risc de la seva integritat física o de la vida.
L’objectiu, per tant, és defensar la llibertat d’expressió,
l’objectiu és oferir a aquests escriptors amenaçats la possibilitat
d’exercir la seva feina. L’objectiu és també difondre i denunciar
la situació de manca de llibertats en què els treballs
intelAlectuals es troben en molts de països, i el compromís
pràctic per fer possibles aquests objectius és proporcionar
allotjament a un escriptor, proporcionar-li un sou, per dir-ho
així, o una beca i proporcionar-li un programa de reinserció de
la vida cultural del país d’acollida. 

És un programa per un any, prorrogable a un segon any.
L’objectiu és que tengui aquest límit de dos anys perquè la idea
no és eternitzar un escriptor en aquesta situació, sinó oferir-li un
refugi temporal. Lògicament després pot estar en situació de
tornar al seu país o pot no estar-hi. En aquest cas, s’estudia la
possibilitat d’integrar-lo amb normalitat al país d’acollida fora
del programa o de canviar de ciutat de refugi. Però la idea és
que hi hagi una rotació dels escriptors acollits.

El protagonisme, jo entenc que ha de quedar clar, és de les
ciutats. En aquest cas a Balears el protagonisme primer ha de
ser de Palma, que és la primera ciutat que s’hi ha adherit i que
ja ho té en marxa i després ho serà de les altres ciutats que
eventualment s’hi puguin adherir o sumar. Ara bé, reconeixent
aquest paper protagonista que ha de tenir la ciutat, nosaltres sí
que demanam tres coses que es corresponen amb els punts de
l’acord que presentam a la comissió. En primer lloc que el
Parlament reconegui la tasca feta per aquesta xarxa
internacional ICORN. En segon lloc, una declaració perquè les
Balears tenguin aquest caràcter de terra d’acollida per a
escriptors perseguits i que celebrin que hi hagi ciutats que
s’afegeixin a la xarxa i que s’hi impliquin. I finalment, instar el
Govern a donar suport en la forma que sigui necessària i
possible les ciutats que s’hi impliquin.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. En torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari Mixt..., no intervé. Per part del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Alberdi té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La posició del Grup
Parlamentari Socialista, em complau dir-ho, és de total acord
amb la proposta que ens planteja el Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds. Moltes vegades ens toca parlar de
qüestions en aquest parlament molt pràctiques, de propostes que
són necessàries, però exclusivament instrumentals. Avui però,
se’ns dóna l’oportunitat de fixar posició sobre una declaració
general, és veritat, però que conté allò que qui els parla
considera que és fonamental. Em refereixo que parlarem de la
funció del Parlament a l’hora de defensar un dret i de la defensa
de drets, d’aquells valors, en aquest cas de la llibertat
d’expressió que és a la base de la democràcia. Per això ens
agrada especialment poder donar suport a aquesta proposició de
llei que planteja el proposant.

Com saben, les lleis defineixen els drets que les persones
poden desenvolupar i les circumstàncies en què aquests drets
poden ser exigits. En el cas de la llibertat d’expressió es tracta
d’un aspecte fonamental de la llibertat, precisament perquè
l’expressió de les idees és allò que ens fa diferents els uns dels
altres. I fer-ho estableix la diversitat, ens fa desenvolupar el
respecte cap al que és diferent i ens fa elaborar normes que
permetin aquest respecte. I per a aquesta importància cabdal, la
llibertat d’expressió està reconeguda no només a la Declaració
dels Drets Humans, sinó que la protegeixen totes les
constitucions dels estats democràtics. Precisament parlam
d’aquells estats on la llibertat d’expressió no es protegeix i
d’aquelles persones que pateixen aquest mal.

Jo he trobat la Declaració Universal sobre la Democràcia
que l’any 1997 va aprovar el Consell Interparlamentari i que
recorda el següent. Diu: “La democràcia suposa la llibertat
d’opinió i d’expressió, el que implica el dret a expressar parers
sense interferències i a cercar, rebre i impartir informació o
idees per qualsevol mitjà informatiu, sense consideració de
fronteres”. Menciono precisament aquesta declaració de la Unió
Interparlamentària, que és l’organisme internacional fundat
l’any 1989 que reuneix tots els parlaments d’estats sobirans, en
aquest moment n’hi ha 140, perquè és precisament l’acció
política, les lleis, el que fa reconèixer el dret i dir les
circumstàncies en què pot ser exigit, però és l’acció política, a
través dels seus parlaments, el que ha d’assegurar les
circumstàncies de tota mena perquè aquest dret, en aquest cas
la llibertat d’expressió, pugui ser exercit. I d’això parlem, per
això ens agrada especialment donar suport a la proposició que
ara debatem. 

Proposa per un cantó que es reconegui la tasca d’aquells que
fan que aquestes circumstàncies siguin favorables en el lloc que
siguin, no ho poden ser en el lloc que pertocaria, i el que
proposa és que el Parlament, a través del Govern, doni suport a
aquelles ciutats que es poden convertir en asil d’aquestes
persones.

En aprovar aquesta proposició, el Parlament en realitat no
farà més que complir amb una de les seves funcions bàsiques,
que no és altra que contribuir, en aquest cas a través de la
cooperació internacional, a defensar que aquest dret bàsic de la
llibertat d’expressió promogui l’enteniment, el diàleg i la
tolerància entre els pobles i les cultures. Per tot això, el Grup
Parlamentari Socialista votarà a favor d’aquesta tan encertada
proposta que presenta el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, alhora que encoratja la ciutat de Palma de seguir
endavant amb aquest objectiu de convertir-se precisament en
una ciutat refugi dins la Xarxa ICORN.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular vamos a dar apoyo a esta
iniciativa, le damos la enhorabuena, nos parece justo el
reconocimiento a esta red de ciudades refugio y a las iniciativas
que llevan a todos a hacer que las personas puedan manifestar
sus ideas, dar apoyo a las entidades refugio que defienden la
libertad del individuo. Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir
informaciones y opiniones y difundirlas, sin ninguna limitación
de fronteras por cualquier medio de expresión. 

Las presiones a las que están sometidos muchos
intelectuales en el mundo nos hacen reconocer a los países y
ciudades que les dan asilo. Como ejemplo de libertad y de
democracia, el caso más relevante creo yo que lo tiene París,
Francia, casi un millar de escritores están en peligro en todo el
mundo, pero el mapa de represión de los intelectuales abarca
buena parte del planeta. En los países que más se reprime la
libertad del escritor y en los que hay más escritores que están
encarcelados por estas ideas son Cuba, China e Irán. En
América es anónima y brutal y recae habitualmente sobre los
defensores de los derechos humanos o los denunciantes de la
corrupción pública. En África, por ejemplo, informadores y
escritores con relevancia pública se enfrentan a la acción
combinada de regímenes dictatoriales e intereses empresariales
y milicianos. La persecución y los crímenes de los que son
víctimas algunos escritores no son medidos de acuerdo con el
hecho en sí, sino en relación con las situaciones de los países en
los que se encuentran. Por poner un ejemplo, en el caso de
África estos hechos no suscitan el mismo interés que en los
medios occidentales, donde la desaparición violenta de dos
informadores croatas, por ejemplo, ha puesto en tela de juicio la
entrada de este país en la Unión Europea.

Hay entidades como el Comité para la Protección de los
Periodistas que, a través de informes como la Larga Primavera
Negra de Cuba, califica de escandaloso el silencio que ha
rodeado y sigue rodeando la persecución de los periodistas y
escritores en Cuba. El informe que se dio a conocer en el quinto
aniversario de la detención de 75 disidentes en la isla, 29 de
ellos periodistas, cuenta con el respaldo de numerosos
intelectuales. En este comité se dijeron cosas como: “ya va
siendo hora de que nos quitemos los lugares comunes, la deuda,
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las coacciones, la justificación ideológica de una tiranía. No hay
ninguna razón que haga tolerable la tiranía, ni ninguna justicia,
ni ningún bien, ni ninguna rebeldía que justifique la persecución
de una sola persona”. 

Como claro reflejo de estos sucesos, está el caso del
periodista cubano Normando Hernández González, que fue
detenido junto con 74 periodistas y activistas de derechos
humanos en la ola represiva de marzo de 2003 y que recibió el
Premio PEN Barbara Goldsmith Freedom, premio que rinde
homenaje a personajes literarios internacionales que han sido
perseguidos o encarcelados por ejercer o defender el derecho a
la libertad de expresión. El Parlamento Internacional de
Escritores se reúne por primera vez en 1994, habiéndose creado
casi un año antes por 60 de los 200 escritores de todo el mundo
que firmaron la convocatoria para su constitución,  haciendo
suya la iniciativa propuesta en 1991 por Pierre Bourdieu. El
primer presidente fue Salman Rushdie, que en su reelección en
1996 puso sobre la mesa la que sería la Red de Ciudades
Refugio para escritores y que dio pie a su creación nueve años
después, una vez desaparecido el Parlamento del ICORN, la
Red de Ciudades Refugio. La publicación de los Versos
Satánicos obligó a Rushdie a esconderse lejos de Irán, país
donde fue condenado a muerte simplemente por ser el firmante
de su novela.

José Saramago y Juan Goytisolo formaron parte en un
momento del (...), rescatando escritores perseguidos,
buscándoles asilo y promocionando sus obras dentro y fuera del
país. Terminó el (...) por una mala administración y gracias al
Comité de escritores encarcelados del PEN Internacional es
posible en la actualidad el asilo de una veintena de escritores en
19 ciudades adscritas al proyecto. 

El Grupo Parlamentario Popular da apoyo a esta iniciativa
parlamentaria porque creemos en la libertad de expresión y que
ninguna persona debería ser perseguida por sus ideas y mucho
menos por expresarlas.

Por lo tanto, enhorabuena a esta iniciativa. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Només per expressar el suport que han
expressat els diferents grups. Respecte del contingut de les
intervencions, només un detall. Jo estic d’acord amb aquest -en
línies generals- mapa general de la repressió que s’ha fet, és
veritat que les estadístiques d’escriptors i intelAlectuals
perseguits situen Xina, Cuba i Iran en els primers llocs, i també
és veritat que Rússia és on hi ha la situació més greu i omplen
els mitjans de comunicació contínuament no només escriptors
sinó també periodistes i en general intelAlectuals. El cas de
Birmània també és molt sagnant, ja que es tracta d’una de les
dictadures del sud-est asiàtic més ferotge. També és veritat que
els escriptors perseguits no ho són per les forces estatals,
policials o per part dels aparells de repressió de l’estat, sinó per
milícies i agents incontrolats que no són estatals. La persona que
ha estat refugiada a Barcelona mitjançant aquest programa és un
escriptor algerià, d’expressió bereber, que està amenaçat no per

l’estat, sinó en funció dels seus escrits molt laics i de mentalitat
molt oberta, per sectors fonamentalistes. Igualment altres
escriptors refugiats iraquians no poden tornar al seu país, no
perquè estiguin amenaçats per l’estat, sinó per part de sectors
d’aquest tipus.

Respecte de Cuba, només m’agradaria puntualitzar que
nosaltres ens adherim a la condemna de tota l’activitat
repressiva que s’hi pugui fer. No som dels que esgrimim mai
cap justificació ideològica pels retalls que es puguin fer a la
llibertat d’expressió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Llauger.

Es pot donar per aprovada per unanimitat la proposició no
de llei? En conseqüència queda aprovada.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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