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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. LLINÁS I WARTHMAN:

Bon dia, presidenta, Isabel Llinás substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor sustituye a José María Rodríguez.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Rosa Estaràs.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Joana Barceló.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Xico Tarrés.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Miquel Àngel Llauger.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

I. Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 8263/08, d'indignat successòria per violència
masclista.

Passam doncs al debat del primer punt de l’ordre del dia que
consisteix a dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 8263,
d’indignitat successòria per violència masclista. A la fase de
ponència s’han transaccionat i aprovat totes les esmenes que es
varen presentar a la proposició de llei i s’incorporaren a
l’informe de ponència.

En torn de fixació de posició, grups que vulguin intervenir?
Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument perquè certament hi
ha hagut un ample consens en un treball que jo crec que és com
s’han d’afrontar aquestes modificacions del nostre Codi Civil.
Certament era una tasca molt puntual, que tocava d’una manera
poc ambiciosa el Codi, però així i tot crec que aquella iniciativa
primera que només pretenia introduir-hi un element d’indignitat,
ha millorat i s’ha ampliat dins el text de ponència, amb les

aportacions de tots els grups, i ha arribat d’alguna manera a
regular més completament els temes de tota la indignitat
successòria i les conseqüències a altres instituts que té aquesta
regulació. 

A ningú no se li escapa, i ho hem tocat amb les mans, que tot
el dret privat està interrelacionat i que el gran repte que tenim és
posar-lo al dia i fer-ho realment amb una visió holística. Avui,
però, sí que feim una passa i un gest de cara a la violència
masclista, que tengui unes conseqüències també dins el dret
civil, és una gota més dins les mesures necessàries que
traslladam també a la societat com a missatge i també com a
realitat, i per tant jo me’n vull felicitar.

Després d’aquestes millores ha quedat un petit dubte que de
cara al ple crec que valdrà la pena parlar-ne els grups, per veure
si ho introduïm o no, que és la possibilitat de regular una
disposició transitòria sobre el dret transitori als instituts que
queden afectats perquè són de molt llarga durada tot el dret
successori; com també fins i tot una disposició final, tot i ser
conscients que sempre hi ha la vacatio del Codi Civil, per
ventura perquè es clogui la llei amb una disposició final que
mesuri o que reguli l’entrada en vigor. Era una proposició de
llei d’un article, ha quedat més àmplia i ara per ventura encara
caldria completar-lo en aquest sentit.

De totes maneres som plenament conscients que el dictamen
tal i com surt de la ponència és plenament correcte, ha estat
assessorat externament per part d’eminents civilistes del país; i
jo el que vull bàsicament com a coordinador i com a proponent
és agrair, especialment també al Grup Popular, que és el que ha
fet més propostes, però a tots els membres de la ponència, les
aportacions i el tarannà per trobar aquest consens i per tramitar
aquesta llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Socialista la
Sra. Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, poc queda a afegir després de
les paraules del Sr. Alorda. Jo també arribaria a la principal
conclusió que aquesta ha estat una ponència allà on hi ha dues
paraules a destacar: el consens i la unanimitat amb què s’han
pres tots els acords respecte les esmenes que es varen presentar,
sobretot les esmenes del Partit Popular que sens dubte varen
ajudar a millorar també aquesta proposició de llei. 

I bé, simplement per no allargar-me, perquè el dictamen ja
és prou clar en les conclusions, efectivament queda aquest petit
dubte, que segurament no hi haurà cap problema per resoldre,
igualment com tampoc no hi ha hagut cap problema per resoldre
les altres qüestions. 
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Simplement també volem constatar aquest bon clima que hi
ha hagut entre tots els grups parlamentaris que han intervingut
en aquesta ponència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. En nom del Grup Popular el Sr.
Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com és obvi, el Grup
Popular segueix el fil de les intervencions que s’han fet fins ara
i ens sumam precisament a aquesta manifestació de satisfacció
que un text legal es pugui aprovar per unanimitat. De fet, hem
llevat molta feina a aquesta comissió perquè en el tràmit de
ponència i després de diverses reunions, i això crec que en
aquesta casa darrerament és un precedent molt bo i, per tant,
crec que també correspon felicitar el coordinador de la ponència
perquè al final hem aconseguit que se superi l’aspecte -si volen-
polític o partidista i s’integri dins una feina d’estudi, de treball,
per aconseguir millorar en el que sigui possible el text legal. 

La veritat és que totes les esmenes ja vénen aprovades o
transaccionades, de manera que no tenim cap punt per debatre.
És veritat el que ha dit el Sr. Alorda, en el sentit que
començàrem amb un article i ara hem acabat amb un parell més,
però és una norma que pretén, amb tota humilitat, intentar
incorporar al dret civil propi de les Illes Balears una institució
que crec que és important perquè reflecteix una postura davant
una xacra que afecta la nostra societat com és la violència
domèstica. Parlant clar i d’una manera molt senzilla, una
persona que és un agressor no pot heretar de la persona
agredida. Aquesta seria la filosofia que impulsa aquesta norma.
I amb això hi estam tots d’acord i no només estam d’acord amb
la idea i la filosofia, sinó també amb la redacció de la norma.

És cert que queda una mica a l’aire la discussió de com entra
en vigor aquesta norma, no només el dia que, com deia el Sr.
Alorda, seria la disposició final, sinó també com aplicam
aquesta norma a partir de com es regula. Jo crec -per dir-ho així-
amb el Codi Civil supletori no tendrem massa problema, i que
d’aquí al ple podríem intentar obtenir un text. Però tampoc no
passa res si no hi ha una disposició transitòria. Jo crec que no ha
de semblar que entra una llei coixa, sinó que el que estam
intentant ara és completar-la més, res més.

I dit això, crec que també pertoca agrair a tots, a tots els
grups polítics la facilitat amb què s’ha permès poder treballar en
aquesta ponència i en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. S’agraeix la posició dels grups
parlamentaris i toca ara passar a la votació de l’articulat de la
Proposició de llei RGE núm. 8263, denominació del títol de la
proposició de llei, article únic, disposició addicional i exposició
de motius.

Vots a favor?

Per assentiment.

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
d’indignitat successòria per violència masclista.

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta
del Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen pretenguin de defensar en el ple.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en les
proposicions no de llei RGE núm. 1566 i 3129.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1566/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensor/a de la igualtat.

En primer lloc, per defensar la proposició no de llei RGE
núm. 1566 del Grup Parlamentari Popular, relativa al defensor
de la igualtat, té la paraula l’Hble. Sra. Isabel Llinás per un
temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Moltes gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Popular
presenta avui matí una proposició no de llei per tal que, si ve a
bé, s’aprovi la figura del defensor o de la defensora de la
igualtat a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les nostres illes. El
Partit Popular pensa que IB3 o l’Ens Públic de Radiotelevisió
ha de tenir un paper destacat en la formació d’opinió a l’opinió
pública, a la societat, per tal que cada vegada més puguem ser
una societat democràtica i igualitària.

A més, també pensam que l’ens ha d’atendre les
expectatives i els gusts de tots el segments de la població i que
els professionals d’IB3 han de promoure l’ètica en la informació
i en la generació d’una opinió pública lliure i responsable -això
és reiteratiu. Com a part d’aquesta responsabilitat, en les
audiències IB3 ha de posar especial èmfasi en el tractament
d’alguns colAlectius més vulnerables, com poden ser els infants,
però també demostrar el seu compromís dedicant una part de la
seva programació al tractament de temes que preocupen a la
societat. En l’eliminació dels estereotips s’hi ha de fer feina des
de diferents àmbits, ja sigui familiar, cultural, educatiu,
formatiu. Però també s’ha de fer incidència en els mitjans de
comunicació, sobretot en els públics que són els que han de
donar mostra i llum.

La publicitat juga un paper en els mitjans de comunicació
decisiu per tal de consolidar de cada vegada més una societat
més igualitària que la que tenim en l’actualitat. S’han d’oferir
models que estiguin d’acord en els rols que homes i dones
desenvolupen actualment en la societat. En aquest sentit, la Llei
9/2006, de 12 de setembre, en el seu article 35 estableix la
necessitat que la imatge en els mitjans de comunicació de
titularitat pública o en aquells subvencionats des de
l’administració, o participats per part de la mateixa
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administració, han de transmetre una imatge plural i no
estereotipada de les funcions d’homes i dones en la societat.

Per part d’aquest parlament, a una altra comissió, es va
rebutjar la creació d’un observatori de publicitat no sexista, que
tenia l’objectiu de vetllar perquè la publicitat que es difongués
tengués un tractament respectuós amb la imatge de les dones,
que no fossin ni estereotipades ni discriminades. Però pensam,
ja que això es va rebutjar en un moment donat, ara tenim una
nova oportunitat a una radiotelevisió pública, per tal que, entre
d’altres aspectes, pugui promocionar un llenguatge no sexista,
elaborar un manual de comunicació que, a més, aquest defensor
o defensora d’igualtat pogués donar formació a les persones que
fan feina a aquest mitjà de comunicació, ja sigui en matèria de
gènere en concret, que elabori materials i eines que es puguin
utilitzar en la difusió d’una imatge de les dones adequada al
paper que desenvolupen en la societat actual.

Vull recordar als membres d’aquesta comissió que durant
l’any 2007 el Govern central va arribar a acords amb els mitjans
de comunicació públics i privats, on els continguts i la publicitat
transmetrien una imatge de la dona sense estereotips sexistes i
que donarien a conèixer la participació activa de la dona a tots
els àmbits de la vida. A més, es varen comprometre,
Radiotelevisió Espanyola i FORTA -i cal recordar que l’Ens de
Radiotelevisió de les Illes forma part de FORTA-, crearien la
figura del defensor d’igualtat de sexes, que aquesta figura
vetllaria per l’aprofundiment en valors com la igualtat, el
respecte a la llibertat de la dona i a la seva capacitat de decisió;
a més, les televisions públiques i privades citarien el telèfon 016
en tota la informació que donessin en relació a notícies sobre
violència de gènere -això s’ha de dir que es compleix- i, a més,
Radiotelevisió Espanyola i FORTA produirien unes sèries de
ficció que aprofundirien en el compromís de la societat contra
aquesta xacra.

Per tot això, pensam que és necessari, convenient,
recomanable que s’aprovi que la nostra radiotelevisió pública
pugui donar llum i siguis un exemple de compromís en aquest
sentit, i, per tant, presentam aquesta proposició no de llei que
esperam que tengui el suport de tots els grups de la cambra.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Llinás. En torn de fixació de posició,
grups que vulguin intervenir? En nom del Grup BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Seré
breu o ho intentaré ser en la meva intervenció, perquè malgrat
que estic completament d’acord en la filosofia que ens ha
exposat la Sra. Llinás i les motivacions que la porten a fer
aquesta proposta, la concreció que ens proposa no té, al meu
entendre, massa sentit així com està plantejada. Jo crec que en
certa manera podria dir que està fora de lloc, tant jurídicament,
com des del punt de vista del sentit comú, i dic sentit comú no
per les motivacions que ens exposa, sinó per com vol concretar
aquesta figura. I m’explicaré.

Com molt bé ha dit la Sra. Llinás, l’anterior govern del
Partit Popular va aprovar una llei, la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, que la Sra. Llinás coneix perfectament, la Llei de la
dona, una llei que sens dubte el nostre grup parlamentari no va
compartir, però que no la compartís avui no és el tema, ja es va
debatre en el seu moment. El tema és que aquesta llei del Partit
Popular conté alguns articles, n’ha citat un la Sra. Llinás, n’hi
ha d’altres, el 35 i el 36 concretament, que incideixen
precisament en el foment de la igualtat en els mitjans de
comunicació. En cap lloc ni en cap moment, però, no crea, ni
tan sols esmenta la possibilitat d’aquesta figura del defensor o
defensora de la igualtat en els mitjans públics de comunicació.
És a dir, no hi ha encaix legal en aquesta llei per a aquesta
figura, més enllà del que puguin ser acords entre empreses
públiques o privades de televisió. Açò és un altre assumpte.
Aquí som en el Parlament i en tot cas estam obligats a trobar
sempre encaix legal per a la creació de figures que són càrrecs
públics.

La segona qüestió, perquè nosaltres discrepam d’aquesta
mesura, ja dic en la mesura concreta, i no en el fons de la
qüestió, és que malgrat no s’incorporés a la seva llei, és cert que
hi ha, a part d’aquest acord entre les televisions de FORTA i
Televisió Espanyola, unes certes figures similars almanco amb
el mateix nom. Existeixen a Canadà, Finlàndia, Noruega, Suècia
la defensora de la igualtat. Hi ha una directiva europea,
concretament la 2002/73, que crea, fins i tot mana la creació
d’aquesta figura. I fins i tot en el País Basc s’ha creat una figura
amb un nom similar, en basc seria, i ho diré malament,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako i que traduït vol dir
precisament Defensoria per la Igualtat de Dones i Homes. 

Però quin és el problema? Sra. Llinás, que aquestes figures
tenguin el mateix nom o similar, no vol dir que tenguin res a
veure amb allò que vostè ens proposa avui concretament. De fet,
a mi m’ha fet la impressió que el Partit Popular ha agafat el nom
d’aquesta figura, prevista a la directiva, per donar-li una funció
diferent. La defensoria prevista per la Unió Europea i les que ja
estan en funcionament en aquests països, a altres estats, que he
anomenat i en el País Basc, tenen com a funció vetllar pel
compliment del principi d’igualtat de tracte, tant en el sector
públic com en el sector privat, i defensar la ciutadania davant
possibles situacions o pràctiques discriminatòries per raó de
sexe, en tots els àmbits. 

Llavors, la primera consideració que hem de fer. El PP agafa
el nom d’una figura jurídica que hauria de ser una espècie de
Síndic de Greuges per a temes d’igualtat i li dóna, jo crec que
sense un fonament jurídic, una funció i circumscrita només a
IB3, a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, però
bé, deim IB3 i ens entenem. I nosaltres a açò sincerament no li
trobam el sentit. I a més, creim que no s’hauria d’agafar el nom
d’una figura ja establerta per a un altre tema molt més ample per
circumscriure-la a una cosa molt més reduïda, ja que açò podria
provocar confusions, sense dubte, i fins i tot possibles recursos.
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Per tant, jo crec que aquesta és una de les motivacions que
provocarà el nostre vot contrari d’aquesta proposició no de llei,
sense que açò vulgui dir que no estiguem d’acord amb la
filosofia que empara i motiva la Sra. Llinás quan la presenta en
aquesta comissió. Però també s’ha de tenir en compte que
l’article número 77 del nou Estatut d’Autonomia preveu
precisament la creació del Consell Audiovisual de les Illes
Balears, òrgan que ha de ser el competent per vetllar per al
tractament igualitari entre homes i dones a tots els mitjans
públics audiovisuals, perquè no hem d’oblidar que a les illes hi
ha altres mitjans públics audiovisuals i que encara n’hi pot
haver i esper que n’hi hagi més, no només IB3. Precisament el
desenvolupament normatiu que crearà aquest consell
audiovisual ja està en marxa, ja està en procés, en compliment
d’allò que se va establir en el pacte de govern dels partits que
ara governen. 

Així mateix, i deixant a part el Consell Audiovisual, està en
fase d’elaboració, i vostè ho sap, Sra. Llinás, el projecte de llei
d’igualtat de dones i homes, que prèvia consulta amb el
recentment creat Consell de Dones i després de les pertinents
audiències públiques a les entitats i institucions, serà tramès a
aquest parlament.

Nosaltres creim que serà llavors, en el marc d’aquesta llei,
on tindrà sentit en tot cas debatre sobre la creació de la
defensoria aquesta de la igualtat, i jo a més li dic clarament que
demani amb coratge, al Partit Popular, que en aquest marc faci
la seva proposta, però no només com un mitjà de vigilància, de
vigilància o de proposta o de control, del que vostè li vulgui dir,
només dins IB3, sinó adreçada a vetllar per la igualtat en un
sentit molt més ample, inclòs, naturalment, però també els
mitjans de comunicació, però des d’un sentit molt més ample:
no podem oblidar la publicitat estàtica, la publicitat de molts de
tipus, que naturalment aquesta defensoria hauria de poder fer,
i vostè ens ho circumscriu només a IB3. Ja em dirà després que
no, ara deixi’m acabar.

També vull recordar que de fet ja existeix nombrosa
normativa sobre el tractament informatiu, no només de la
violència de gènere sinó també en tot allò que fa referència a
estereotips, la normativa existeix. Llavors el problema no és la
filosofia, com he dit, que hi ha darrere la proposta, és la
concreció, que no li veim encaix legal, no li veim la necessitat
de reduir-ho només a IB3, sinó que veim la necessitat que dins
un marc legal ample que no es va incloure dins la Llei de la
dona, que la Sra. Llinás coneix molt bé, però sí que es pot
incloure dins la llei que estarà prest en tramitació en aquest
parlament, la Llei d’igualtat de dones i homes, que hi hagi la
possibilitat de crear aquesta defensoria que vigili, controli i
tengui en compte tot el que suposa la programació pública a IB3
i altres mitjans públics, però també per vetllar, dins la societat
en general, per la igualtat entre dones i homes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En nom del Grup Socialista
la Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Llinás, tal com ha dit el
portaveu que m’ha precedit, nosaltres estaríem absolutament
d’acord, creim que fa un diagnòstic o una exposició de motius
molt correcta, i nosaltres per descomptat estam absolutament
d’acord amb aquesta exposició de motius, però quan passam ja
llavors a les propostes concretes creim que no es corresponen
amb el que vostè..., amb el títol d’aquesta proposició no de llei
que vostè ens du avui aquí. 

Vostè ens du a aprovació una figura, defensoria o defensor
o defensora d’igualtat, que no es correspon amb el que llavors
ens proposa que faci aquesta persona. Vostè sap que un
defensor, una defensora, al nostre entendre és una figura que
defensa determinades qüestions davant..., i que no depèn de cap
administració. El Defensor del Menor, per exemple, es podria
assimilar a un síndic de greuges; idò precisament nosaltres
creim que, d’aquesta defensoria que vostè proposa, seria el seu
lloc adient un adjunt o una “adjuntoria” a un síndic de greuges,
un nomenament fet pel Parlament amb consens de tots els
partits i que no es cuidi només d’aquest tema que vostè planteja,
en definitiva d’IB3, sinó de molts altres on hi ha problemes de
discriminació entre homes i dones.

Després vostè també en el primer punt, i ja li ho han dit, fa
referència només a la ràdio pública, a l’Ens Públic de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears. Vostè sap, Sra. Llinás, que en
aquesta comunitat hi ha altres mitjans públics. Per tant no ens
podem circumscriure només a IB3, això hauria de ser com a
mínim una qüestió molt més ampla.

Per una altra banda llavors també ens diu les tasques que ha
de fer aquesta defensoria. Miri, la tasca d’una defensoria no pot
ser mai el que vostè ens proposa, de formació, d’elaboració de
materials...; això no té sentit, almanco al nostre entendre, Sra.
Llinás. Llavors també ens diu que estableixi un codi
d’autoregulació; autoregulació de la mateixa defensoria?,
nosaltres ho veim bastant contradictori.

També li voldria dir que vostè, que coneix la Llei de la dona
perquè vostè va ser la capdavantera en la promoció d’aquesta
llei, sap que en cap moment no parla d’aquesta defensoria. Per
tant nosaltres tenim la impressió que vostès agafen ara aquest
tema de la defensoria, una figura..., i que confonen els termes,
perquè com li he dit abans crec que un defensor o una defensora
d’igualtat no és el que vostè ens proposa aquí, i senzillament
plantegen un nou càrrec, un nou càrrec que no sabem ni de qui
dependria, ni a qui hauria de donar comptes. Per altra banda la
normativa estatal i autonòmica ja té un codis que els mitjans no
només públics sinó privats han de vetllar, precisament per evitar
estereotips entre homes i dones. I per una altra banda, i vostè
també ho sap molt bé perquè hi va participar, vostè sap que hi
ha un decàleg sobre maltractaments en aquesta comunitat
autònoma signat amb els sindicats -sí, sí, ja m’ho pot mostrar,
és que jo li dic que vostè ho sap molt bé- un decàleg sobre les
informacions sobre maltractaments signat amb el sindicat de
periodistes.
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Per una altra banda també li he de dir -i també ja li ho han
dit- que no estarà molt de temps a entrar en aquest parlament
una nova llei d’igualtat, que no de la dona, consensuada amb
molts de colAlectius, esperem que també amb tots els partits
polítics, i jo crec que seria dins aquest marc que vostè hauria de
plantejar aquest tema de la defensoria; llavors podríem veure la
dependència orgànica, o el nomenament, o com s’ha d’instaurar
aquesta figura, que a mi en principi no em pareix malament però
no com vostè la planteja, perquè vostè, com li he dit abans,
planteja una figura que en definitiva resulta un càrrec més, però
en cap moment el que s’entén per una defensoria. I jo li
demanaria també que no confongués els termes, perquè poden
donar lloc a equivocacions; el que vostè planteja és senzillament
una persona que faci unes determinades tasques que jo crec que
en aquests moments ja es fan per altres institucions i no
realment el que ha de fer una defensoria d’igualtat, de menors
o del que vostè vulgui. 

Nosaltres sempre hem plantejat que això ha de ser una figura
que estigui al mateix nivell que un síndic de greuges, que sigui
consensuada per tots els partits polítics i que no depengui d’una
administració concreta. Vostè comprendrà molt bé que
qualsevol defensor que estigui adscrit a una determinada
conselleria, com podria ser aquest, per exemple, a l’Institut
Balear de la Dona, no es correspon amb el que s’entén
mundialment per un defensor, defensor d’igualtat en aquest cas.

Per tant no li donaríem suport, Sra. Llinás, però sí li he de
dir que creim que és una proposta que pot ser interessant, però
aquest no és el moment ni la forma, crec que la forma i el
moment seran, com ja li he dit abans, quan discutirem aquesta
nova llei que jo esper que no tardi molt de temps a entrar en
aquest parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Sí, Sra. Llinás, té la paraula.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La Llei de la dona, 12/2006,
és una llei que no està desenvolupada, és una llei que
corresponia a aquest govern, quan va arribar, desenvolupar els
diferents articulats i aplicar aquesta llei. Però com que a vostè
no els ha agradat mai aquesta llei, està en el rincón del olvido.
I ara vostès es despengen amb la nova llei d’igualtat, que això
sí que serà una nova llei d’igualtat. Perdoni, el nom no és allò
important d’una llei, que es digui llei d’igualtat o es digui llei
per a la dona, allò important són els continguts que té una llei,
això és l’important. I dins l’articulat d’aquesta llei que a vostès
no els agrada, que està en vigor i que és una llei que està vigent,
diu que els mitjans de comunicació públics han de vetllar i
promocionar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

Tampoc no els agrada el nom de defensor o defensora
d’igualtat, això ha de ser una figura propera al Síndic de
Greuges, i tal i tal. És que al País Basc es diu així, és que a
altres mitjans de comunicació... Sí, Sr. Riudavets, tradueixi-ho
i miri-ho. 

(Intervenció inaudible)

Vegem...

(S'escolta una veu de fons que diu: Que posin ells el nom)

Sí, posin vostès el nom. A mi és que m’és igual. Li volen
posar agent d’igualtat?, posin-li agent d’igualtat, és que m’és
igual, allò important és la funció que pugui desenvolupar
aquesta figura, això és l’important, la feina que pot fer. 

A més vostès diuen que jo parl de l’Ens Públic de
Radiotelevisió, d’IB3, però és que això és el Parlament i el
Parlament insta el Govern i IB3 depèn del Govern. Televisió de
Mallorca depèn del Consell de Mallorca, perquè es referien a
altres mitjans de comunicació de titularitat pública, igual que
ONA Mallorca. Em pareix perfecte, ja hi ha o hi haurà una altra
institució on el Partit Popular presentarà aquesta iniciativa o no
la presentarà, ja ho veurem, però a la institució que pertoqui. La
que ens pertoca aquí és IB3; Televisió de Mallorca pertocarà al
Consell de Mallorca que, per cert, notícia de dissabte als mitjans
de comunicació: “La televisión suspende el examen del consell
en materia de igualdad”, que el Consell de Mallorca va
organitzar unes jornades amb aquest tema. Vull dir... 

Vegem, la Sra. Rado ha reconegut que l’exposició de motius
era correcta. No li pareixen correctes les funcions que poden
tenir aquestes persones. Tampoc..., diu que quan concretam,
quan el Partit Popular presenta una proposició no de llei
concreta, no ens la voten a favor perquè troben que votar a favor
això és condicionar el Govern en terminis i tal i tal; quan no
concretam diuen que divagam. És que no ho feim mai bé, és que
no n’encertam ni una, la veritat. Home!

(Rialles)

Hi ha la mateixa figura a Antena 3, Antena 3 televisió la té,
i es diu..., és una dona, a més, n’Elena no sé què...

(Més rialles)

Em sap greu. I es diu així. Però bé, a vostès no els agrada el
nom; canviïn el nom, posin un altre nom; allò important són les
funcions i les taques que pot desenvolupar aquesta persona, i
ens estam gastant a una televisió pública 12 milions d’euros per
retransmetre la fórmula 1 en tres anys i no podem gastar 30.000
euros en una tasca que es desenvoluparà dia a dia i que va en
benefici no tan sols dels professionals del mitjà de comunicació
sinó de tota la societat en general.
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Avui matí un mitjà de comunicació deia, del nomenament de
la nova ministra d’Economia i Hisenda del Govern de l’Estat:
“¿Esta mujer será capaz de sacarnos de la crisis?”; per què?,
perquè és una dona?, perquè la veuen magreta, petitona i feble?
No senyor, el que s’ha de valorar és la capacitat d’aquesta dona,
res més, i és això. No, no, no era la COPE, ni molt manco, eh?,
no era la COPE. O sigui, és important aquesta formació als
professionals dels mitjans de comunicació i és important vetllar
per aquesta situació. Que no els agrada el nom?, canviïn el nom,
allò important són les tasques i les funcions que pugui
desenvolupar aquesta figura.

De totes maneres ja tenia present que no l’aprovarien, però
bé, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Llinás. 

Passam, doncs, a votar la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Lletrada.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3129/09, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
himne de les Nacions Unides.

I passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3129, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a l’himne de les Nacions Unides.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputat senyor..., qui la defensa? Sr. Antoni Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. “Amb tot l’entusiasme, sona,
músic, les cordes perquè puguem cantar”. Així comença aquest
himne -no l’entonaré-, l’himne oficial de Nacions Unides. La
lletra és de Wystan Hugh Auden i la música de Pau Casals. Per
cert, la versió que he llegit, la té en el seu bloc, l’ha traduïda,
Miquel Àngel Llauger, colAlega del nostre grup, i crec que
també n’ha sortit una versió molt reeixida, per si la volen
consultar. L’himne va ser comanat per U Thant com a secretari
general de Nacions Unides amb motiu del 25 aniversari de
Nacions Unides, i fou solemnement estrenat l’any 1971. De
llavors ençà sembla que aquest himne ha desaparegut. 

Avui reconec que presentam una d’aquelles iniciatives que
semblen menors, que no afecten directament al dia a dia dels
ciutadans del país, i que tanmateix crec que ajuden a dignificar
el paper del Parlament, perquè procuren dignificar, procuren
reparar injustícies històriques, i transmetem entre tots missatges
a favor de les llibertats i de la nostra condició de ciutadans del
món. 

La iniciativa els he de confessar que sorgeix, i tota la seva
argumentació hi està recollida, d’un article del Sr. Bartomeu
Mestre al Diari de Balears de dia 2 de desembre de l’any 2008,
on explica els avatars de l’himne i explica com se’n tem, amb
la seva presència, a la inauguració de la cúpula de Miquel
Barceló, un altre felanitxer, de Nacions Unides, on s’anuncia en
aquell acte solemne que sonaria l’himne de l’entitat. El Sr.
Mestre coneixia la peça instrumental, sabia que era per a cor i
orquestra, i li va sorprendre que en aquell espai tan reduït es
pogués interpretar. En realitat allò que al final va sonar va ser El
cant dels ocells en versió de Pau Casals, aquella peça popular
catalana que ha popularitzar universalment aquell genial músic
català. 

De fet va ser en aquell acte de 1971, quan s’inaugurava
l’himne, que hi ha unes imatges jo crec que conegudes per
tothom perquè varen circular, durant anys han estat circulant
com una defensa de la llibertat, que va ser quan, una vegada
interpretat l’himne, Pau Casals pren la paraula i expressa una
denúncia del règim franquista i la seva proclama “I’m a
catalan”, just abans d’interpretar precisament El cant dels
ocells, i aquestes són imatges colpidores que encara circulen per
la xarxa i que són consultades arreu del món. Bé, idò, a partir
d’aquella inauguració solemne l’himne desapareix. El Sr.
Mestre aventura en aquest article, que hi pot haver hagut una
censura, primer unes pressions del franquisme; és cert que
també el mateix poeta Auden és un poeta incòmode, i hem de
convenir que en tot cas és sorprenent allò que va succeir. No hi
ha una versió oficial, però d’ençà que el 1973 moren Auden i
Casals l’himne s’oblida. 

Des del nostre grup hem pensat que valdria la pena que
aquest parlament fes un gest. Pau Casals per descomptat no
mereix aquesta ofensa, ni com a músic ni molt menys com a
defensor demòcrata, haver tengut cap mena de represàlia el seu
art per aquestes conviccions. Per això proposam que avui el
Parlament miri de reparar aquest greuge i demani a la Secretaria
General de Nacions Unides el restabliment solemne de l’himne
oficial de la institució, i en el mateix sentit que insta el Govern
de l’Estat a dur a terme les gestions diplomàtiques escaients en
favor de l’himne i per reparar el greuge comès contra els autors.
Aquesta mateixa iniciativa, la té presentada el senador Pere
Sampol per promoure també que sigui el Govern de l’Estat el
que tengui aquest gest, i crec que a tots ens honoraria donar
aquesta empenta, recuperar aquesta peça musical, seria bo per
al patrimoni de Nacions Unides, i jo crec que també seria un
missatge en benefici de la justícia i de les llibertats en el món.

Per tant, confiant en la unanimitat d’aquesta cambra en
aquesta humil petició però plena de significat, acab la meva
intervenció. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En torn de fixació de posicions,
grups que vulguin intervenir? En nom del Grup Socialista el Sr.
Costa té la paraula 

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que no és menor; la
simbologia de les institucions forma una part important de la
mateixa, però voldria que la política fos com la música, que com
diu Auden a la lletra de l’himne, i he tengut el plaer de llegir-la,
i diu “perquè amb els mots mentim, i amb els mots diem pau
quan volem dir guerra i amagam la maldat, i fem promeses
falses. La cançó és vertadera, que la música sigui un model per
a la pau, perquè la pau vol dir canviar cada cop que ens ho
marca el tic-tac del rellotge del món”.

Crec que la història ja s’ha emmarcat d’una forma clara pel
portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula, i per tant no en
faré una reiteració. Jo crec que s’ha de ficar en un context molt
diferent que vivia el món a l’actual; l’hem de situar fins i tot en
uns usos socials i en una relació geopolítica molt diferent, i
probablement les pressions de diferents estats, entre els quals hi
havia la del general, com deia un, segur que va pressionar
perquè aquest magnífic músic no pogués dar la música a
l’himne de Nacions Unides, i probablement un magnífic poeta,
exbrigadista de les Brigades Internacionals i homosexual,
anglès, no pogués posar la lletra a aquest mateix himne. Crec
que és un avanç poder entrar en una realitat normalitzada, amb
una societat democràtica allí on convivim tots i amb una
societat allà on el respecte cap a la diferència sexual és
simplement una part més de la vida; ja no hi ha allò que deien
abans, els normals i el no normals, sinó que hi ha opcions
sexuals diferents i per tant no hi ha d’haver cap discriminació
per aquest motiu.

Jo crec, i per això ho apuntava molt bé el portaveu Sr.
Alorda, que crec que més que res és la restauració a la dignitat
del que representaven els dos que varen intervenir en l’himne,
el poeta, l’escriptor i el músic, i aquest és jo crec el
reconeixement que la comunitat internacional a allò que
representen ha de fer. 

Però crec que així com he volgut fer un reconeixement a la
part de l’himne, crec que queda a Nacions Unides una altra
cançó igual o més important, és a dir, que sigui realment l’òrgan
de Nacions Unides que més enllà dels interessos d’estat, com
amb un senzill himne es produeixen conflictes internacionals,
vulneracions de drets humans com es produeixen al Sàhara, a
Palestina, o crims contra la humanitat per interessos d’estat no
quedin impunes, o resolucions de Nacions Unides no quedin
injustament aturades com els conflictes que anteriorment he
mencionat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. En nom del Grup Popular el Sr.
Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo no seré tan líric com el
Sr. Costa, llegint la poesia, però sí que vull anunciar, d’una
manera si tan volen menys solemne, però sí la voluntat del Partit
Popular de donar suport a aquesta moció. 

Sí que he de dir que algunes coses m’han fet pensar, per
exemple que és cert i reconec que, aquest tipus de proposicions,
està bé dur-les al Parlament i sobretot amb la intenció, com deia
el Sr. Alorda, de reparar injustícies històriques. Però és que ara
acabam de rebutjar fa un moment una reparació d’una injustícia
històrica; crec que la igualtat de la dona és una injustícia
històrica també que s’ha de reparar, i aquí l’hem rebutjada; bé,
uns, els altres no l’hem rebutjada. Per tant dins aquesta filosofia,
dins aquesta idea que tots compartim, jo suggeriria que
procuràssim restaurar, recuperar, reparar totes les injustícies
històriques i no només unes quantes.

Dit això hi ha una qüestió també que vull comentar. Mirin,
jo crec que allò important és la decisió de recuperar l’ús de
l’himne de les Nacions Unides, crec que és important, i si volen
egoistament, fins i tot, vull dir que un dels autors és una de les
persones més universals que ha nascut en aquest país, i si volen
ja des del punt de vista purament egoista nostre, que estam
orgullosos que una persona s’hagi triat per fer aquest himne, idò
ja només bastaria això, però crec que també té un altre significat
fins i tot com a símbol de pau. La resta, permetin-me que els ho
digui, la resta no importa, o a mi almenys no m’importa; és a
dir, jo ara entrar a parlar sobre si probablement hi va haver
pressions o no, sense tenir certesa que hi hagués aquestes
pressions o no, i haver de continuar dient probablement, com
han dit els altres portaveus, em pareix que és absolutament
innecessari. Allò important què és?, voler recuperar aquest
himne? Idò això és el que hem de fer, i em pareix molt bé
aquesta proposta que fa el grup del BLOC. 

Jo, com que crec que dins la proposta es diu que s’han de
dur a terme gestions diplomàtiques, a mi em permetran que els
faci un suggeriment, no és una esmena però sí un suggeriment.
Amb aquesta redacció de l’acord no sé si és estrictament
diplomàtica l’expressió final, vull dir que el Parlament de les
Illes Balears insta la Secretaria General de les Nacions Unides
al restabliment solemne de l’himne oficial de la institució,
perfecte, i en el mateix sentit insta el Govern de l’Estat a dur a
terme les gestions diplomàtiques escaients a favor de l’himne,
perfecte. I crec que fins aquí hauria de ser el text; jo suggeresc
al grup proposant que l’expressió “per reparar el greuge comès
contra els autors”, com que fins ara només hem dit
“probablement” i, com que si parlam de consens i si parlam
sobretot de relacions diplomàtiques, no sé si el més diplomàtic
és aquesta expressió i suggeriria que la suprimissin. Però de tota
manera comptin amb el vot favorable del Partit Popular respecte
d’aquest acord. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. El grup proposant vol
intervenir per contradiccions? Té la paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, no només per agrair sinó per
subscriure tota la resta de paraules que s’han aportat. Jo crec
que fins i tot el suggeriment que ens fa el portaveu del Grup
Popular es pot tenir present, el que gestioni. Jo crec que si no és
una esmena tampoc no importa modificar la iniciativa. El
greuge comès entenc que es pot entendre fins i tot el fet mateix
que dos autors de prestigi tenguin durant 30, 40 anys aviat, una
obra lliurada sense tenir la seva eficàcia com himne, més enllà
dels motius, que és el que en tot cas seria més el major retret. Jo
crec que qualsevol secretari general de Nacions Unides que
proclami que recupera l’himne, segur que dins el seu speech
inicial apuntarà que lamenta que durant aquests 40 anys no
s’hagi pogut interpretar o no s’hagi interpretat, més enllà de
quines hagin estat les motivacions. Per tant també hi ha aquest
element, amb dos grans artistes, cada un dins la seva vessant, i
per tant jo crec que serà bo i positiu.

Només una precisió d’allò que s’ha dit, que una cosa és
qüestionar el que i l’altra el com. Jo crec que tots estam a favor
de la igualtat, tots estam a favor de la pau; a vegades
l’instrument per arribar-hi, ens hi posam o no ens hi posam
d’acord, però una cosa és discrepar del com i l’altra molt
diferent és del que. I en tot cas, com que el destí és..., o la nostra
aposta és com acaba aquest himne, que el destí és la llibertat,
(...) aquí ens hi hem de trobar, com també la gràcia i al final la
sorpresa que és el final d’aquest himne, i crec que tot serà bo,
que tots ens sorprenguem en positiu amb iniciatives positives;
avui n’hem aprovades dues de tres per unanimitat, i això també
jo crec que en una comissió d’Institucionals també apunta més
bé que no els retrets que no la manera de veure com
implementar unes determinades polítiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda.

Passam, doncs, a... La donam aprovada per unanimitat, si els
pareix bé. En conseqüència queda aprovada per unanimitat. 

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 25, de dia 1
d'abril del 2009.

Allà on diu: ... relació de contractes de menors
Hi ha de dir: ... relació de contractes menors
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