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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, començam
la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BONED I ROIG.

Sí, Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bon dia, Sr. President, Fina Santiago per Nel Martí.

I. Compareixença RGE núm. 6869/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Presidència,
per tal d'informar sobre la Conferència de Presidents de
Consells Insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, respecte al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la compareixença RGE núm. 6869/12, del
conseller de Presidència, solAlicitada pel Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre la Conferència de Presidents
de Consells Insulars, els he d’informar que el Govern de les
Illes Balears mitjançant l’escrit RGE núm. 1566/13 ha solAlicitat
l’ajornament de la compareixença RGE núm. 6869/12 atès que
el conseller de Presidència no podrà assistir a la comissió per
motius personals de força major.

Per tant, se solAlicita l’alteració de l’ordre del dia, d’acord
amb el que preveu l’article 73.2 del Reglament, en el sentit
d’ajornar aquesta compareixença per una propera sessió.

Hi estan d’acord els membres de la comissió? Molt bé,
moltes gràcies.

II.1) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9376/13, del
Grup Parlamentari MÉS, pel qual se solAlicita la
compareixença de la delegada del Govern a les Illes
Balears, per tal d'informar sobre la desproporcionada
actuació dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional
durant la jornada de vaga del passat dia 14 de novembre a
Palma, que ha causat que diversos joves fossin ferits i
detinguts.

II.2) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 10408/12, del
Grup Parlamentari MÉS, pel qual se solAlicita que la Mesa
de la comissió recapti la presència del representant de la
Direcció Insular de l'Estat a Menorca o, en el seu cas, la
delegada del Govern de l'Estat a les Illes Balears, per tal
d'explicar la denegació de l'autorització per manifestar-se
al carrer contra la política de retallades en educació.

Per tant, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i votació dels escrits següents: primer, el
RGE núm. 9376/12, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença de la delegada del Govern a
les Illes Balears per tal d’informar sobre la desproporcionada
actuació dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional durant
la jornada de vaga del passat dia 14 de novembre a Palma que

va causar que diversos joves fossin ferits i detinguts, i també el
RGE núm. 10408/12, presentat pel Grup Parlamentari MÉS,
mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa de la comissió
recapti la presència del representant de la direcció insular de
l’Estat a Menorca o en el seu cas a la delegada del Govern de
l’Estat a les Illes Balears per tal d’explicar la denegació de
l’autorització per manifestar-se al carrer contra la política de les
retallades en educació. 

Es debatran conjuntament els dos escrits, tal i com hem
acordat. Per tant ara passarem a la fixació de posicions dels
grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bon dia a tots, gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull
donar com a grup parlamentari el condol al conseller per la seva
pèrdua que sempre és dolorosa. 

Centrant-nos en el tema d’avui, és cert que aquesta reducció
o aquesta minva dels drets socials que es produeix en nom de la
crisi econòmica; els casos de corrupció política, que cada
vegada són més freqüents o que cada vegada en sorgeixen més;
la mala situació econòmica de moltes famílies, pensam que ha
generat una certa tensió social, ha generat una certa crispació
social i aquesta tensió, aquesta crispació es visualitza entre
altres coses en una major demanda, en una major solAlicitud de
resposta social, de manifestacions, de concentracions que es
produeixen arreu de tot l’Estat espanyol, i les Illes Balears no
està exempta d’aquesta situació.

Davant aquesta situació, lamentam o pensam que el que es
produeix i, per tant, lamentam, pensam que és una actitud de
vegades, en moltes ocasions, per part del Govern de l’Estat
espanyol una reacció que nosaltres consideram
desproporcionada, desproporcionada per les maneres d’actuar,
desproporcionada pel nombre de policies presents,
desproporcionada fins i tot de vegades per l’excessiva formalitat
que es demana en aquestes manifestacions i en aquestes
concentracions.

L’informe d’Amnistia Internacional, que és una entitat
reputada i una entitat considerada internacionalment, el darrer
informe parla de l’excessiva actuació policial, no només a
l’Estat espanyol, sinó a molts d’estats de la Unió Europea, però
assenyalen l’Estat espanyol com un dels casos on ha augmentat
més la repressió per part dels estats i els cossos de seguretat cap
als manifestants de diverses activitats socials, i assenyala com
a dos fets que consideren molt greus: la detenció, que ells
consideren ilAlegal, durant dos mesos d’Alfonso Fernández, i la
pèrdua d’un ull de la Sra. Esther Quintana. Els posa com a dos
exemples d’excés en la resposta dels cossos de seguretat; tots
hem vist manifestacions, tots hem vist la contundència de
vegades amb què la policia lluita o s’enfronta contra aquests
manifestants, en la seva capacitat i en el seu dret que tenen de
manifestar-se.
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Les Illes Balears, com deia, no estan al marge, no són
alienes a aquesta situació i durant l’any 2012 s’han acumulat
només a l’illa de Mallorca més de 200.000 euros en sancions a
manifestants, 200.000 euros en sancions a manifestants, això
mai no s’havia vist, 200.000 euros en sancions a manifestants,
quan són manifestants que realment no han romput, no han
tingut una actitud violenta, simplement moltes vegades, un acte
de presència i un cert posar dificultats, una certa resistència a
ser detinguts. I 300 processos individuals oberts de casos que
nosaltres entenem que són excessius per part dels cossos de
seguretat, 300 processos individuals de sancions
administratives, alguns d’aquests fins i tot per via judicial. 

Dos casos que nosaltres hem duit en aquest moment i
pensam que... demanam que la representació de la Delegació del
Govern vengui a explicar al Parlament quines són les línies
generals que té, des del Govern de l’Estat, per tenir aquest tipus
d’actuacions. 

Una és la manifestació que tancava la vaga general del 14-N,
on els sindicats varen considerar que s’havia actuat d’una forma
absolutament excessiva finalitzant la manifestació davant
determinats manifestants; una vaga general que havia estat
pacífica, una manifestació que es va produir l’horabaixa que
havia estat absolutament pacífica i que d’una forma exagerada
al final de la manifestació i per part de determinats piquets
durant aquest procés de la vaga general es va actuar de forma
excessivament contundent.

Un altre tema que també ens preocupa és el que es va
produir a Menorca davant la solAlicitud que varen fer els
alumnes de Calbó, que varen demanar la possibilitat de fer una
vaga, de manifestar-se, d’anar em sembla que era davant la
conselleria o la delegació de la conselleria a manifestar-se
contra les retallades, contra tota una sèrie de temes en els quals
hi mostraven desacord; un procés que varen fer aquests
alumnes, el qual crec que va ser molt idoni, varen fer una
assemblea amb l’autorització dels professors i dels pares; en
aquella assemblea per una majoria del 70 i busques per cent
varen decidir fer aquesta manifestació. Varen anar a fer la
solAlicitud a la delegació o a la direcció general de la Delegació
del Govern i es va negar, es va negar per una qüestió formal de
dies. És ver que després la Delegació del Govern o la direcció
general de la Delegació del Govern va negar, mitjançant
comunicats escrits als mitjans de comunicació, que no l’havia
denegada, però que no es podia produir perquè no estava en els
temps exigits, aquests deu dies.

Nosaltres pensam que això és una demostració d’exageració
per part d’un estat totpoderós davant, en aquest cas, uns infants
que demanen amb tota la seva voluntat i complint tots els
preceptes el dret a manifestar-se. Pensam que és una exageració
per part de la Delegació del Govern fer aquest tipus de matisos
o aquest tipus de valoracions, quan el dret a manifestar-se el
tenim constitucionalment i només s’hauria de notificar a
l’autoritat competent i, si s’autoritza en nou dies, vuit dies, deu
dies, creiem que no és una situació, no és una manifestació que
puguem tenir damunt un tema que sigui molt conflictiu, que
generi molt de conflicte social, etc., érem davant una escola, un
institut que demanava manifestar-se de manera pacífica per un
tema de reducció dels drets que ells consideraven educatius.

Independentment que puguem estar d’acord o no amb
aquesta valoració, pensam que en una situació normalitzada la
delegada del Govern hauria de venir aquí a explicar-se, a
explicar-se. Pensam que l’explicació, l’aclariment és símptoma
de transparència, és símptoma de normalitat democràtica, és
símptoma simplement de democràcia i per això nosaltres volem
parlar amb ella dels criteris que pugui tenir com a representant
del Govern. Hi podem estar a favor, hi podem estar en contra,
però debatre no fa mal a ningú, aclareix els temes i sobretot
normalitza la situació.

Si no hi ha diàleg, hi ha autoritarisme, i si no hi ha diàleg, no
hi ha possibilitat d’entendre les decisions que prenen els altres,
i si no hi ha diàleg, simplement el missatge que t’envia és: ho
has d’acceptar perquè jo tenc l’autoritat. Això nosaltres pensam
que en el segle XXI no és oportú, sempre se’ns han denegat les
compareixences de delegats i pensam que ha de ser una qüestió
normal, de normalitat democràtica el fet que un delegat, davant
una petició d’un grup parlamentari, pugui venir.

Pensam que és una oportunitat, la que plantejam en aquest
moment, i pensam que seria d’absoluta normalitat que vengués
aquí la delegada i explicàs la seva actuació, amb la qual hi
podem estar en contra o favor, però que l’explicàs de manera
absolutament, ja dic, raonada, i des d’una normalitat
democràtica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, per un
temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vagi també per davant
manifestar en nom del Grup Socialista el condol per la mort del
pare del conseller de Presidència i per tant, que en quedi també
constància en acta.

Dins la meva intervenció ens sumam directament a les
paraules i a la proposta que avui el Grup MÉS du a aquesta
comissió. En som molt conscients, que vivim temps convulsos
on tot es qüestiona cada vegada més, on totes aquelles coses, les
institucions, que fins ara donaven per certes aquests principis
que fins ara semblaven inamovibles, es qüestionen cada vegada
més i d’una manera més oberta. 

Aquesta crisi econòmica no s’ha acabat convertint només en
una crisi econòmica, està arronsant realment en tot i fa que tot
en certa manera estigui qüestionat. La classe política,
evidentment, i ho veim cada dia en qualsevol enquesta, més
devaluada; les institucions, la monarquia, els governs, les
institucions financeres; realitats que fins ara semblaven, ho deia
abans, inamovibles, resulta que en aquests moments es
qüestionen obertament.
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Aquesta crisi que suposa en certa manera un procés, no sé si
dir revisionista de la realitat, sí que afecta i fa que tot s’estigui
replantejant: el model social per a segons quins sectors, el
model territorial, l’institucional i de ben segur que algunes
d’aquestes qüestions faran que hi hagi canvis profunds a la
llarga. I la gent, enmig d’aquest procés de revisió i també de
confusió, crec que sí té algunes coses molt clares: la primera és
que té la necessitat de voler saber, de voler conèixer i que li ho
expliquin, no per repetir els arguments, sinó per poder-se crear
cada un d’ells un criteri propi entorn de les coses que
succeeixen. Per açò els ciutadans ens demanen cada vegada més
transparència, més llum, més veritat entorn de les qüestions que
succeeixen, com també tenen molt clar els ciutadans la
necessitat i la voluntat de manifestar obertament la seva opinió.
Demanen expressar-se amb llibertat enmig d’una plaça, davant
les institucions, en una manifestació o dins un bar, però volen
opinar i volen a més a més ser escoltats.

Crec que en açò no hi ha d’haver, no hi hauria d’haver en
absolut massa divergències, ens equivocaríem si no féssim
aquesta anàlisi de la realitat. I açò crec que en certa manera fa
que es demani molta més sensibilitat per part de qui exerceix el
Govern, sobretot de qui té la responsabilitat de dirigir forces i de
coordinar forces i cossos de seguretat, l’exercici de l’autoritat té
moltes maneres d’executar-se, de manifestar-se i evidentment
no totes donen els mateixos resultats.

Per açò, rallar-ne obertament, poder conèixer de primera mà
quines són les estratègies i quins són els plantejaments que fan
les forces o autoritats ho trobam absolutament imprescindible.
I ens preocupa en certa manera que l’objecte d’aquesta proposta
que avui duim a debat no acabi sortint en aquesta comissió, una
proposta que ho deia abans, presentada per MÉS, que rebrà el
suport del Grup Socialista i que, en certa manera, posa de
manifest dues realitats: la primera, la voluntat d’una part de la
societat d’exercir el seu dret a la manifestació, i en el cas de
Menorca, aquí hauríem de dir dels més joves, que no ho
oblidem, van dir que es volien manifestar perquè les
instalAlacions esportives del seu centre estaven en un estat
pèssim, i crec que val la pena també fer una reflexió entorn a
quina és l’actitud del Govern en matèria educativa front a la
capacitat d’oferir o no instalAlacions amb un mínim de qualitat
que permetin que els més joves tinguin l’oportunitat
precisament de créixer en el si d’aquests centres.

Aquí, després hi poden haver evidentment qüestions de
matisos, si s’han complert estrictament els deu dies que hi havia
per exigir o no o per solAlicitar o no la convocatòria d’aquesta
manifestació, el que està clar és que aquesta capacitat de
canalitzar aquest tipus d’exigències a qui governa li hauríem de
demanar que tingués i que manifestés la màxima sensibilitat.

La segona qüestió és el fet que no puguem tenir aquí assegut
o que acabem acordant que no és necessari que el delegat del
Govern que el director insular de l’Administració de l’Estat
s’assegui en aquesta cadira i pugui en aquesta comissió d’una
manera transparent explicar aquest tipus de qüestions, açò no
ajuda en res perquè senzillament continua canalitzant una certa
frustració cap a espais que no són els més adequats.

Aquí, si em permeten, sempre hi ha una certa crítica que
hauríem de tenir present: la gent no ens demana que prediquem
una cosa i que després en practiquem una altra, la gent no ens
demana que prediquem la transparència, la participació, la
millora de la qualitat de les institucions i que després
practiquem el bloqueig de les compareixences, l’impediment de
la informació. I si açò és el que acabarà acordant aquesta
comissió, crec, o el Grup Socialista creu que ens estam
equivocant.

Evidentment, les qüestions succeïdes no representen una
gravetat tan extrema, però és necessari posar-les damunt la
taula, perquè possiblement, i aquests darrers anys ja ens ho han
demostrat, es tornaran la repetir i seria bo que aquest grup, que
aquest grup no, perdó, que aquest parlament i que aquesta
comissió, des del debat transparent entre tots, fossin capaços de,
escoltant la realitat de qui en té la responsabilitat, poder arribar
a fer propostes de millora perquè aquestes qüestions no
tornessin succeir.

Per tot açò, insistesc, el Grup Socialista donarà suport a la
proposta de MÉS, amb l’esperança o el desig que pugui ser
acordada per unanimitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula en nom del
meu grup parlamentari per posicionar el criteri en relació amb
les dues solAlicituds de compareixença que avui presenta el Grup
Parlamentari MÉS, relacionades amb la recaptació de la
presència de la delegada del Govern a aquesta precisa comissió,
aquest precís parlament i a aquesta casa.

Ho faré mantenint la mateixa coherència que el meu grup
parlamentari ha manifestat sempre quan hi ha hagut aquest tipus
d’iniciatives, però també emprant el mateix fil argumental que
l’oposició, avui oposició, emprava quan donava precisament
suport als governs d’aquesta comunitat autònoma, perquè així
ho han fet uns grups parlamentaris i així ho han fet uns altres,
hem mantingut una certa coherència quan érem a uns espais i
una certa coherència quan érem a uns altres, i jo avui la vull
continuar mantenint, per tant, no m’allunyaré del que abans, en
compareixences similars, he manifestat en aquesta precisa
comissió.

En primer lloc, els diré que aquesta solAlicitud de
compareixença supera -i vostès ho saben perfectament bé- les
funcions de control que s’atorguen a aquesta cambra, que
s’atorguen a aquest parlament, d’acord amb el que estableix
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i d’acord amb el que
estableix també el mateix reglament d’aquesta cambra, d’aquest
parlament. Aquesta cambra, com vostès saben, té funcions de
control, té funcions legislatives, però no dins qualsevol àmbit,
sinó dins el seu mateix àmbit geogràfic i dins el seu àmbit
institucional. Controla governs, certament que controla governs,
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governs dins el seu propi àmbit geogràfic i dins el seu propi
àmbit institucional i no controla aquelles persones que fugen,
que escapen, que no són a l’abast, per una qüestió competencial
i de funcions, i que correspon fiscalitzar a un altre tipus
d’institucions i que en aquest cas seria el Congrés dels Diputats.

Vull aprofitar aquesta intervenció per fer memòria també, el
meu grup parlamentari en altres ocasions i en altres legislatures
ha recaptat també la presència de delegats del Govern en
aquesta comissió i, en particular, record la solAlicitud de
compareixença del Sr. Ramon Socias, idò aquesta mateixa
recaptació de solAlicitud va ser denegada i va ser denegada
precisament pels partits i pels grups parlamentaris que donaven
suport al Govern en aquell temps, d’acord amb l’argument que
jo en aquest moment acab també de fer ús. Per tant crec que
hem de mantenir la coherència mínima exigible que ens
correspon com a responsables polítics que som.

En segon lloc, maldament prosperàs aquesta iniciativa sobre
la recaptació de la presència d’aquesta persona en particular que
representa altres administracions de l’Estat, i en particular
l’Estat, vull dir-li que no vincula directament aquesta persona
perquè vengui aquí i pugui ser sotmesa al control dels diputats
d’aquesta cambra. I, exemples, també n’hi posaré. Miri, jo en
particular la legislatura passada vaig recaptar mitjançant una
solAlicitud de compareixença la presència del president de
l’Autoritat Portuària de Balears, el Sr. Francesc Triay, i miri
vostè per on aquella precisa recaptació de solAlicitud de
compareixença va ser aprovada, ho va ser. A mi m’interessava
des del punt de vista que hi havia certa incertesa al voltant de la
concessió administrativa del Club Nàutic d’Eivissa. Doncs bé,
maldament fos aprovada el Sr. Francesc Triay va denegar, no es
va voler sotmetre al control d’aquesta cambra parlamentària, i
no es va voler sotmetre a aquest control amb raó, perquè no és
aquesta cambra parlamentària la que ha de fiscalitzar
precisament la seva actuació.

En tercer lloc, reiteram un argument més de què també feim
ús sempre quan presentam aquest tipus de solAlicituds: hom s’ha
d’adreçar allà on toca. I vostè em dirà “no, miri, és que nosaltres
no tenim representació en el Congrés de Diputats”. La tenen
quan volen, la tenen quan volen; vostès quan volen ja busquen
l’eix o el canal polític adient per intentar introduir iniciatives
que es puguin acabar presentant i es puguin acabar discutint
precisament a la Cambra alta i a la Cambra alta. Per tant jo els
convid a utilitzar aquest mecanisme també per si volen recaptar
la presència de determinades persones que fugen i no estan a
l’abast del control polític i parlamentari d’aquesta cambra.

I centrant-me en el fons de l’assumpte, de les dues qüestions
que vostès avui porten aquí, i en relació amb la primera, miri,
vostè planteja la recaptació de la presència de la delegada del
Govern en relació amb uns incidents que varen succeir fa quatre
mesos, i vostès es permeten graduar la gravetat, la
contundència..., vostès són els que actuen de jutge per tal de
determinar que l’actuació policial no ha estat correcta. Jo no he
vist cap informe de ningú que em digui que l’actuació policial
no va ser correcta. Vull dir que, per dir, podem dir el que sigui.
Però sí que li vull dir que aquells fets que es varen produir el 14
de novembre no han tengut més transcendència ni rellevància
públiques, són vostès avui els que els atorguen rellevància i
transcendència públiques precisament per una qüestió, i
permeti-m’ho, estrictament política. Per tant és una qüestió que
entenem que està absolutament tancada, una qüestió que crec
que no té més recorregut, i una qüestió que precisament
s’emmarca dins una actuació dirigida a vetllar per l’ordre
públic, a vetllar per l’ordre públic, com és l’obligació dels
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, crec que no té més
recorregut que el que vostès precisament, l’oposició, li vulguin
dar.

I com a cinquena qüestió -i acab amb això- i en relació amb
el fons de la segona solAlicitud, els he de dir que efectivament
tenen vostès raó. És cert, no es va denegar, no es va denegar cap
autorització a aquells infants, infants, menors d’edats, que
pretenien manifestar-se sobre unes deficiències relacionades
amb unes instalAlacions educatives. El que passa és que jo sí que
entenc, i vostès també ho entendran, que la responsabilitat de
segons quines institucions és vetllar per la llei, i d’acord amb
això si una formalitat administrativa no compleix els requisits
que la llei demana no se li pot dar efectivament curs. No és que
precisament no tenguin dret a reunir-se, que el tenen; el que han
de fer és comunicar amb 10 dies d’antelació que pretenen
desenvolupar precisament aquest acte, i l’administració no té
més remei que consentir -només faltaria en un estat democràtic
i de dret com el nostre- consentir aquest acte de manifestació i
d’expressió de la comunitat educativa o de qualsevol tipus de
comunitat. Idò bé, això no s’ha produït, i vostès ho saben
perfectament; no s’ha produït en els terminis reglamentàriament
establerts. Per tant entenguin vostès que una delegació del
Govern no pugui efectivament autoritzar o doni per bona una
actuació que precisament no està emparada per la llei.

Clar, em crida l’atenció, em crida molt l’atenció, que això ho
digui una persona que ha estat delegada del Govern. Jo estic
segur que el Sr. Marc Pons, quan ell desenvolupava precisament
aquestes activitats, si en 10 dies no hagués estat registrat aquest
permís, no ho hagués permès perquè és la seva responsabilitat.
Per tant mal exemple, mal exemple estam donant als infants
quan els deim que poden fer el que vulguin sense necessitat de
complir els requisits mínims establerts a la llei; això és el que
em preocupa de veritat i això crec que és una qüestió que vostès,
amb les seves reflexions que han fet aquí i amb la seva línia
argumental, haurien de revisar.

Moltes gràcies, Sr. President.



722 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 43 / 6 de març del 2013 

 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant passam ara a les votacions. 

Votació de l’escrit número 9376/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció.

En conseqüència, es rebutja solAlicitar la compareixença de
la delegada del Govern a les Illes Balears per tal d’informar
sobre la desproporcionada actuació dels cossos antidisturbis de
la Policia Nacional durant la jornada de la vaga del passat dia 14
de novembre a Palma, que ha causat que diversos joves fossin
ferits i detinguts.

Ara, per últim, passam a la votació de l’escrit RGE núm.
10408/12.

Vots a favor?

És el segon.

6.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutja que es recapti la presència del
representant de la Direcció Insular de l’Estat de Menorca o, en
el seu cas, de la delegada del Govern de l’Estat a les Illes
Balears per tal d’explicar la denegació d’autorització per
manifestar-se al carrer contra la política de retallades en
educació. 

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