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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Fina Santiago per Nel Martí.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Marga Prohens per Miquel Jerez.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE 5217 i 5248/13.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 5217/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a institucions pel
bilingüisme a l'administració de justícia.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE
5217/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
institucions pel bilingüisme a l’Administració de Justícia. Té la
paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Demanaria si aquesta proposició no de
llei pot ser ajornada. Entenem que el representant del Grup
Popular avui per causes majors no pot assistir a aquesta
comissió, i per tant entenem i, diríem, les excuses, per dir-ho
així, són de força major. Per tant sí que acceptaríem que pogués
ser ajornada.

De totes maneres sí que també voldríem aprofitar, ja que
tenim el micròfon i que consta al Diari de Sessions, per desitjar
al company Miquel Jerez que tot vagi molt bé avui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Els portaveus hi estan d’acord? Molt bé.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 5248/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a banalització de la
dictadura franquista i del nazisme.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE 5248/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a banalització de la
dictadura franquista i del nazisme. Té la paraula, per tal de
defensar-la, la Sra. Esperança Marí, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, aquesta
proposició no de llei és fruit del fet que entenem que últimament
o que cada vegada més es fa o s’ha començat a fer un abús
evident d’allò que en podríem dir sal gruixuda a l’hora de
desqualificar l’adversari polític. Així mateix no s’estalvien
comentaris hiperbòlics, tampoc, per mirar de denigrar les idees
dels altres, i molt sovint aquestes actituds passen el que podríem
considerar com a ratlles vermelles, tant de l’activitat
parlamentaria com de la comunicació pública, com de la
discussió democràtica. 

Una d’aquestes ratlles vermelles es passa, des del meu punt
de vista, quan s’ataca la política lingüística dels governs
progressistes qualificant-la de dictadura; a tall d’exemple, a la
Comissió d’Educació d’aquest darrer 17 d’octubre en tenim dos
bons exemples; es diu textualment: “...perquè vostès, amb la
seva dictadura catalanista varen imposar...”, etc., etc.; i encara
més emfàticament més endavant ens diu: “Ja basta de dictadures
catalanistes”. D’exemples com aquest, i diferents però
semblants a aquest, a l’esmentada comissió i també en el plenari
n’hi ha a bastament, n’hi ha un bon caramull. Parlen de
dictadura referint-se a l’acció de govern d’un govern
democràtic, elegit democràticament, i que només pretenia posar
el català en alguns àmbits, no en tots, a la mateixa alçada que el
castellà a la nostra terra. Per a la seva sensibilitat això era
massa, i per tant vostès procedien a la desqualificació parlant de
dictadura.

De dictadures a l’Estat espanyol durant el segle XX n’hi ha
hagut dues, la del general Primo de Rivera i la del general
Franco. Els puc assegurar que cap d’aquestes dictadures no va
ser precisament catalanista, però sí que varen provocar
repressió, morts i sofriment, molt de sofriment. Com en va
provocar també el nazisme amb l’holocaust, que va pretendre
exterminar tots els jueus. Com en va provocar l’estalinisme, que
va causar la mort de milions de persones, 10 milions de morts
només a Ucraïna, amb l’holodomor, per intentar esborrar
aquella nació. Com en va provocar el maoisme, amb també
milions de morts. O com en varen provocar els diferents règims
feixistes de Mussolini a Itàlia, de Salazar a Portugal, o
l’esmentat franquisme a Espanya.

La dictadura franquista va ser la culminació d’un cop d’estat
de tres anys, d’una guerra civil sagnant a causa de l’alçament
d’una majoria de l’exèrcit en contra del govern legítim i legal de
la República, i de quatre dècades de repressió i de conculcació
de les llibertats. La dictadura franquista va provocar una xifra
escandalosa de morts; les xifres que es donen van del mig milió
al milió de morts, i una altra xifra escandalosa d’exiliats, més de
500.000 en el primer moment. Això sense comptar els morts a
causa de la fam, de la penúria a què ens va abocar la guerra del
36 al 39.
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Per tant parlar de dictadura i ajuntar-ho al terme
“catalanista” és per si mateix un absurd. Per instaurar una
dictadura s’ha de tenir un estat, s’ha d’implantar un poder
absolut i l’ha d’exercir un dictador que estigui al capdavant
d’aquest estat. Els catalanistes, per començar, no tenim ni estat;
per tant les possibilitats -mirin el que dic- les possibilitats
d’implantació de cap dictadura catalanista ara per ara són
completament nulAles. I parlant en els termes en què ho fan
alguns dels representants del Partit Popular senzillament
banalitzar la dictadura és banalitzar allò que és el mal, i el mal
es pot tornar a repetir senzillament perquè se’l banalitza, i aquí
hi ha la idea que dut a aquesta proposició no de llei. Si
banalitzam coses tan serioses, tan importants com aquestes,
l’únic que feim és facilitar que a un moment o a un altre es
puguin tornar a repetir. Per això entenc que és molt important
entendre exactament el sentit d’aquesta proposició no de llei.

També entenem que per això a un moment determinat la
Comissió Europea va estirar les orelles a l’Estat espanyol poc
després de l’11 de setembre, perquè Telemadrid, que a vegades
també es passa de voltes, va comparar el president de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, amb Hitler o Stalin. Per
tant explícitament la Comissió Europea recriminava el Govern
d’Espanya que s’usassin termes tan inadequats, com ho és la
comparació amb el nazisme o el feixisme, al referir-se a
l’independentisme català. Aquests dos exemples posats per la
Comissió Europea servien per criticar l’actuació del Govern
d’Espanya, que no només no impedeix aquest tipus de
desqualificació, sinó que a vegades fins i tot la fomenta
obertament. 

I això no és tot. Mentre des del Partit Popular es parla de
dictadures catalanistes, ajuntaments -i pos exemples, només-
ajuntaments presidits pel PP organitzen exposicions amb la
presència de simbologia franquista com si fos la cosa més
natural del món -són exemples molt triats, perquè és cert que
són exemples molt escadussers-, i a més aquestes exposicions
de simbologia franquista es feien a escoles públiques, encara és
molt més greu. O bé quan un regidor de Xàtiva es presenta braç
enlaire a un acte públic; o bé quan la delegada del Govern
espanyol a Catalunya, Llanos de Luna, participa en un
homenatge a la División Azul, fet que també era referit
explícitament, va posar explícitament aquest exemple la
Comissió Europea a l’hora de cridar l’atenció a l’Estat espanyol.

Què ocorre quan hi ha aquestes qüestions als altres països
d’Europa? A la majoria de països d’Europa l’exaltació de les
dictadures o la seva banalització constitueixen directament
delicte; és totalment inimaginable que cap batle alemany, per
remota que fos la seva ciutat o petit el seu lloc, permetés que es
fes una exposició on aparegués simbologia nazi; com és
totalment impensable que cap governant alemany es negàs a
condemnar amb la més contundent rotunditat el nazisme.
L’exaltació del nazisme a Alemanya o de l’estalinisme a
Polònia, per posar només dos exemples, és delicte, penalitzat en
els respectius codis penals, i per tant comparar determinades
pràctiques d’un govern democràtic o de la seva oposició a la
dictadura també és a molts països d’Europa considerat com a
delicte.

Si a algú se li acudís a Gdansk, Polònia, que ensenyar en
kaszuby és propi d’una dictadura pomerània, o comparar la
voluntat d’autonomia d’aquest mateix territori de Pomerània
amb el feixisme o amb l’estalinisme, automàticament seria
portat davant els tribunals per banalitzar una dictadura.

I vostès parlen de dictadura quan a les Balears es fa un intent
de fer allò que es fa pertot arreu, que és ensenyar en la llengua
del lloc. Que les classes a Dinamarca siguin en danès també deu
ser una actuació dictatorial. Vostès parlen de dictadura quan
senzillament s’intenta recuperar una mica la dignitat del poble
d’aquestes illes, i no se n’adonen que s’assembla molt més a la
dictadura el fet que la llengua catalana ja no sigui un requisit
sinó que sigui un simple mèrit per treballar a la funció pública.
En això sí que fan igual que les dictadures passades, perquè
totes han tengut una cosa en comú: l’odi a la diversitat, l’odi a
la llengua catalana, l’odi a totes les llengües i cultures no
castellanes d’aquest estat. Amb les dictadures de Primo de
Rivera o del general Franco el català no era cap requisit per
accedir a la funció pública, ni ho era per fer de mestre, ni tan
sols s’hi podia funcionar amb normalitat, perquè en molts
d’àmbits estava completament prohibit. S’hi assembla més el
que fan vostès, a la dictadura, en matèria de política lingüística,
que no el que va fer el pacte de progrés.

L’altre mantra de les dictadures que hem patit al nostre
poble ha estat la unitat d’Espanya. Les dues dictadures del segle
XX varen posar aquest objectiu al capdamunt del programa, i
això tampoc no crec que ningú ho pugui discutir. Vostès també
els segueixen la pista, i no els estic qualificant per a res de
dictatorials ni de feixistes ni res d’això. No cauré jo mateixa en
aquesta banalització del feixisme, però els faig avinent que
alguns dels seus objectius, dels seus principals objectius,
s’assemblen sovint escandalosament als principals objectius de
la dictadura franquista.

És per això que el Parlament de les Illes Balears, des del
nostre punt de vista, ha de reprovar ben clarament i ben
contundentment l’ús de conceptes com dictadura o nazisme per
referir-se a disposicions portades a terme per governs
democràtics, i entenguin bé: que potser no va ser elegit
democràticament Francesc Antich com a president de les Illes
Balears amb el suport majoritari del Parlament?, que potser no
ha estat democràticament elegit també Artur Mas com a
president de la Generalitat de Catalunya? Exactament igual que
ho ha estat Rajoy o que ho va ser en el seu moment Rodríguez
Zapatero, just igual. Per tant jo crec que ja està bé de parlar de
dictadura i fins i tot d’allargar el terme a fenòmens que ara
mateix són totalment impossibles com això de dictadura
catalanista. Potser d’aquí a uns anys podria existir una dictadura
catalanista, però Déu no ho vulgui, crec que ja n’hi ha bé prou.

Així mateix entenc que aquest parlament ha d’entendre com
a reprovable la denigració de determinats moviments socials
també a vegades amb l’ús de termes com feixisme o similars,
perquè a vegades hi ha moviments que en determinades
ocasions mantenen algunes formes poc democràtiques o fins i
tot declaradament no democràtiques, però és d’una frivolitat
extraordinària comparar això amb dictadures que han generat
centenars de milers de morts o fins i tot milions, i que han
causat el patiment a milions i milions de persones, en el nostre
cas durant quatre llarguíssimes dècades.
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Hi ha centenars de pràctiques -vaig acabant-, que podem
criticar amb tota justícia, que no són pròpies ni del feixisme ni
de cap dictadura. Per tant entenc que la nostra posició pública,
el fet que siguem representants del nostre poble, representants
de la sobirania popular, que diguin el que diguin vostès també
és aquest parlament perquè si no ho fos la nostra tasca no
tendria cap ni un sentit, el fet que siguem representants del
nostre poble, dic, du aparellada tota una sèrie de
responsabilitats, i una d’aquestes responsabilitats és la de ser
rigorosos a l’hora de qualificar i de ser també rigorosos a l’hora
de desqualificar.

Per tant aquesta proposició no de llei -i vaig acabant- va en
consonància amb el que disposen les institucions europees, tant
del Parlament com de la Comissió. Es tracta senzillament d’un
compromís ferm per part d’aquest parlament d’evitar tant en el
Parlament com en el conjunt de la societat l’ús de termes com
dictadura, nazisme o feixisme per referir-se a cap tipus de
moviment pel simple fet que no ens agradi o que no hi estiguem
d’acord. Que no agradi la immersió en llengua catalana no els
dóna cap ni un dret a qualificar-la de dictadura; que no agradi la
unitat dels països catalans no els dóna tampoc cap dret a
desqualificar a les persones que democràticament sí que els
agraden aquests objectius. Per tant, en segons quins països,
repetesc, el fet de manifestar-ho en els termes en què a vegades
se sol fer seria directament delictiu.

Per tant demanaria que no es caigui tan baix i aprovem
aquesta senzilla proposició no de llei, inspirada directament en
el que diuen les institucions europees sobre aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l’esmena RGE
13705/13, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Fernando Rubio, per un temps màxim..., per a l’esmena, de deu
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies,
senyores i senyors diputats. Debatem avui aquesta proposició no
de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, amb la
qual..., bé, nosaltres estam satisfets que vengui aquesta proposta
del Grup Parlamentari Socialista amb la qual no s’utilitzin
termes, conceptes que identifiquin governs democràtics, vostès
diuen moviments socials, jo també podria dir grups
parlamentaris democràtics, grups polítics, que a més en aquesta
comunitat autònoma són majoritaris i que tenen el suport de la
ciutadania, per tant que no s’identifiquin tots aquests colAlectius
amb dictadures com la franquista o com el nazisme. 

I estic content que aquesta proposta vengui del Grup
Parlamentari Socialista. No sé si vostè, Sra. Marí, com que no
és afiliada al Partit Socialista i és un poc més lliure, no està dins
aquesta estructura política, s’ha vist més lliure per presentar
aquesta iniciativa, no sé si altres companys del seu grup
parlamentari ho farien, perquè pel que es veu a les intervencions
als Diaris de Sessions pareix que no estan d’acord amb aquesta
línia que vostè apunta, una línia a la qual nosaltres evidentment
anunciam que hi donarem el nostre suport, i insistesc que
consider que és molt greu que en aquest parlament a aquest grup
parlamentari, en aquest parlament de les Illes Balears, es
continuïn utilitzant expressions, es facin afirmacions i es facin
declaracions en les quals s’identifiqui un grup parlamentari amb
una dictadura o amb objectius de dictadura. 

Vostè ha dit que això, Sra. Marí esper que no hagi estat el
seu subconscient que l’ha traïda, perquè vostè ha dit “jo no estic
acusant el Partit Popular de franquista, però potser sí que dic
que vostès comparteixen els objectius amb les dictadures i amb
el franquisme”. Això és el que vostè ha dit aquí. Sincerament,
compartir els objectius amb una dictadura li puc assegurar que
no està dins el full de ruta ni el programa del Partit Popular sinó
tot el contrari, som un partit totalment democràtic, que
absolutament aposta per la llibertat, un partit que governa amb
el suport d’una societat democràtica madura i, per tant, insistesc
que nosaltres no ens sentim en absolut ofesos pel que vostè ens
diu perquè és totalment llunyà i no s’apropa a la realitat, ni molt
manco.

Però sí que m’agradaria incidir un poc en afirmacions o
qüestions que surten al Diari de Sessions i que han estat
pronunciades per membres del grup parlamentari al qual pertany
la Sra. Marí, com per exemple a un Diari de Sessions es va dir
que el que feia el Govern era comparable amb la ferotgia que
exercien els Borbons i la dictadura de Franco; o quan deia
“alguns diputats, càrrecs polítics del Partit Popular varen sortir
aquest passat dissabte per reivindicar la hispanitat, i ho feren
cridant o al costat dels que cridaven ‘una, grande y libre’”; això
també són afirmacions de gent que ve de la seva formació
política o del seu grup parlamentari. “Defensen per Twitter
símbols franquistes, recuperen els lemes franquistes com en
aquesta darrera manifestació, i si cal utilitzen els instruments,
els llenguatges i la repressió propis també d’aquells
franquismes, les conegudes llistes negres”. Això són
afirmacions que surten de diputats del seu grup parlamentari.

Va haver de sortir la nostra portaveu adjunta dient que
“consideram que ens han dit neofranquistes no només en
aquesta intervenció, sinó a la intervenció anterior, i l’hem deixat
passar; ens han dit dictadors i ens han dit que formam part d’una
secta”. És a dir, que la nostra portaveu hagi de sortir a fer una
defensa de, per favor, no ens acusin i facin aquestes afirmacions
en contra d’un grup absolutament parlamentari, que té el suport
democràtic de la ciutadania i que està governant per imperatiu
de les urnes, idò, sincerament, consider que aquesta PNL que
vostè ha presentat ve més que en aquest cas i en aquesta qüestió
per part d’insults i desqualificacions, insistesc, de companys
seus.
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Un altre diputat va dir: “Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores
i senyors diputats, permetin-me que faci referència a l’incident
que hi ha hagut ara. Per una banda jo estic content que el Partit
Popular s’ofengui els diguin neofranquistes, però no sempre ho
demostren, perquè a vegades s’ofenen perquè criticam el
franquisme o demanam que es demani perdó en nom de les
víctimes del franquisme. De totes maneres la història és la que
és i Alianza Popular la varen fer los siete magníficos
exministros de Franco. Y punto”, diu, “y punto”, diu aquest
diputat.

Bé, en definitiva jo crec que això no és que sigui fer unes
afirmacions que vagin molt en la línia de la proposició no de llei
que vostè ha presentat.

O com altre diputat que diu: “Com s’ha dit des de dues
postures tal vegada nostàlgiques d’altres temps, des de postures
radicals que tendeixen a negar la realitat plural d’Espanya i
prefereixen recuperar velles banderes poc adequades per a la
democràcia que vivim”, i deia, “i mentrestant deixam que parli
la caverna, com que amenaça fer intervenir el general de la
Guàrdia Civil; la veritat no és això, senyors, no és això”. Això,
un altre ilAlustre diputat d’aquest parlament de les Illes Balears
que va llançar les seves perles en contra de la nostra formació
política, en contra del Govern, simplement per no estar d’acord
amb una manera de fer política.

No cal entrar en qüestions concretes i particulars, vostès no
estan d’acord amb la nostra política lingüística ni tampoc estan
d’acord amb la política que duim a l’escola pública, que
nosaltres l’únic que defensam és una escola pública on hi hagi
les mateixes oportunitats que en l’escola privada i concertada.
Crec que això no és pecat ni això és anar en contra de les
llibertats de ningú, tot el contrari, és fer una comunitat
autònoma en la qual es vol donar més oportunitats, més
facilitats i tenir més oportunitats per aprendre una llengua
estrangera.

En definitiva, vostès no estan d’acord, em sembla molt bé,
però no és necessari utilitzar tota aquesta terminologia de
dictadura, de franquisme, en contra d’un grup parlamentari com
és el Partit Popular.

Per això, nosaltres presentam a la seva proposició no de llei
una esmena, que seria una esmena d’addició, en la qual
expressament es diu, “...i el Parlament de les Illes Balears
rebutja també la utilització d’aquests termes per adreçar-se
contra els grups parlamentaris democràticament elegits pels
ciutadans, tal com queda reflectit en diverses ocasions en els
Diaris de Sessions”. És un afegit absolutament compatible amb
la proposta que vostè ens presenta dins aquesta proposició no de
llei i, per tant, jo crec que contribueix a ser més completa i a
evitar que, tal vegada, aquestes terminologies, quan s’encén el
debat polític, es pugui fer ús, perquè a vegades, bé, els polítics
en una tertúlia o els polítics en un debat ens podem encalentir i
podem fer en ocasions ús d’una expressió que es consideri que
no és encertada o que pot ofendre a algú. Això crec que, bé, s’ha
constatat, però el que sí és cert és que hem d’estar disposats que
aquestes expressions no venguin de cap banda. 

Per tant, Sra. Marí, crec que si vostès el que pretenen és això
haurien d’acceptar l’esmena que presenta el Partit Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn ara de fixació de posicions
de la resta de grups. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula la Sra. Santiago, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Tal com ha
exposat la Sra. Marí, efectivament, els països europeus que
varen patir les dictadures del segle XX, bàsicament, i algunes
del segle XIX, han fet realment, i especialment després de la II
Guerra Mundial, han fet uns avanços democràtics
importantíssims. Un dels avanços democràtics més importants
que han fet aquests països ha estat la ruptura amb la dictadura
que varen patir i polítiques públiques de recuperació de la
memòria democràtica. Això els ha caracteritzat, especialment a
Alemanya, Itàlia i altres països, però especialment a Itàlia on hi
va haver una dictadura brutal, la dictadura de Hitler, que va
durar molt manco que la dictadura de Francisco Franco. 

Aquesta ruptura, aquesta política pública de memòria
democràtica fa que, efectivament, ara es pugui fer, es pugui
discutir, es pugui assenyalar i es pugui rebutjar quan un polític
utilitza la paraula nazisme a Alemanya, perquè efectivament
s’ha fet una ruptura social amb el nazisme. Aquí no s’ha fet
ruptura social amb el franquisme. Malauradament, fa
escassament dues setmanes, en aquesta mateixa sala, no es van
poder rebutjar els crims contra la dictadura franquista perquè el
Grup Parlamentari Popular va votar en contra de rebutjar els
crims de la dictadura franquista. Per tant, aquí no hi ha hagut
una ruptura social amb el franquisme, aquí dir franquisme
encara està dins el lèxic polític. Per què no hi ha hagut una
ruptura? Això passa a Alemanya que un grup, això passa a
Alemanya, no que un grup, que un polític votàs en contra d’això
seria un escàndol. Aquí no ha estat un diputat, ha estat un grup
polític, un grup organitzat que va dir, que va votar que no es
podien rebutjar els crims franquistes. Això ha passat en aquest
parlament. 

Per tant, volia votar a favor, però després de l’exposició que
han fet m’abstendré perquè crec que els ciutadans tenen dret a
saber què pensa un polític, i a vegades els polítics per quedar bé,
a vegades els polítics per allò del lèxic correcte políticament
intenten evitar paraules. A mi quan una senyora parlamentària
diu a la tribuna, la dictadura catalanista, rere aquestes paraules
hi ha un pensament, i crec que els ciutadans tenen dret a saber
aquestes associacions que fan els diputats, aquesta diputada o
qualsevol altra. 
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En aquest parlament s’han dit coses molt greus, més greus
que aquesta, s’han dit coses com, assimilar les dones que
avorten com a genocidi. Això a qualsevol altre parlament
europeu seria un atac a les dones que han avortat, això hi és en
el Diari de Sessions. Els ciutadans tenen dret a saber què pensa
el polític que el representa, o que no el representa, però que és
a un Parlament. S’han dit coses com que, “en el siglo XXI -i ho
dic en castellà perquè era castellà el diputat que ho expressava-
siglo XXI aquellos que se llamen socialistas se merecen llevar
camisas de fuerza.” Això també s’ha dit, s’han dit moltes coses
d’aquestes característiques amb una falta de respecte, de
democràcia que reflecteix realment el nivell polític que existeix
en aquest país.

Per tant, jo procur no utilitzar aquests conceptes de nazisme,
de franquisme, d’estalinisme, tampoc no equipar la dreta a res...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...no, no, ni coses d’aquests tipus, però sí algú ho diu, si hi ha
una diputada que diu que es considera que la política
d’immersió lingüística, que el catalanisme és una dictadura
catalanista que ho expressi i que el ciutadà tengui dret a
escoltar-ho, perquè expressa, perquè sinó el que feim és
controlar molt les paraules i no explicar el pensament. 

El problema d’una involució democràtica, que vostè l’ha
apuntada i que existeix, nosaltres pensam que existeix aquest
problema d’involució democràtica, no són les paraules, és el
pensament que hi ha rere de cada una de les paraules.

Per tant, jo entenc la bona voluntat d’aquesta proposició no
de llei, però crec que els ciutadans tenen dret a saber què pensen
i com utilitzen el lèxic els ciutadans. Creguin-me que no són les
paraules les que atempten contra una possible involució
democràtica, és el pensament que hi ha rere aquestes paraules.

I en relació amb la del Partit Popular, jo, mentre el Partit
Popular no rebutgi de forma plena que els crims i els drets
humans del franquisme, creguin-me que puc dubtar que vostès
el franquisme no el considerin una cosa absolutament perversa,
dolenta, terrible, que va succeir en aquesta societat.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si
vol una suspensió o si podem continuar. 

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, demanaria dos o tres minuts de recés.

EL SR. PRESIDENT:

Però primer hauríem de fer... d’acord.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar-ne la posició i assenyalar si accepta les esmenes,
en aquest cas del Grup Parlamentari Popular, té la paraula pel
grup proposant la Sra. Esperança Marí, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, president. En primer lloc, fent referència
breument a les intervencions dels portaveus, tant de MÉS com
del Partit Popular, dir, i deixar també clar, que aquesta
proposició no de llei s’ha fet en nom del Grup Socialista i que
jo crec que representa el sentit de tot el grup, vull dir, que no és
una proposició no de llei fruit d’aquesta diputada sinó que és
una proposició no de llei que s’ha consensuat i que jo pens que
el respecte per a tots els grups parlamentaris és una cosa
inherent al Grup Socialista. 

També dir que a vegades es repeteix, i ho torn a dir, que sí
que hi ha moltes actituds que són execrables, moltes actituds,
moltes semblances, molts de trets ideològics amb moviments
com el franquisme que sí que presenten i que tenen aquestes
actituds alguns dels diputats del PP, i que això d’aquí crec que
seria algun d’aquests elements que s’hauria de superar, però
clar, vull dir, no és aquest l’objecte de la meva intervenció i
pens que és una cosa interna del Grup Popular.

Però sí que és cert que no té res a veure les característiques
particulars i ideològiques que es presenten amb la qualificació
general del tot, d’un partit, d’un moviment determinat. I que
aquesta proposició no de llei ha anat encaminada i ha anat en
aquesta direcció, amb allò que és general, amb allò que són les
agrupacions i no amb les característiques particular que en un
moment determinat pugui presentar un o un altre o fins i tot una
intervenció o una altra intervenció. Una contenció, senzillament,
d’uns termes que tenen una càrrega ideològica tan profunda i
que es mereixen, crec, el respecte, s’haurien de merèixer el
respecte, de tothom perquè a l’hora d’utilitzar-los en siguem
responsables. 

I dir això, que a vegades allò que fa que hi hagi una
involució, que de vegades no es valori prou l’ús d’aquests
termes sense tenir present la càrrega que hi ha enrera, i pens que
a vegades també és una falta de respecte per aquests moviments
no ser conscients de la càrrega que tenen. 

Vull dir quant a l’esmena que presenta el PP que no
l’acceptaríem perquè entenem que el redactat que s’ha presentat
en aquesta iniciativa és general, que ho engloba tot i no hi entrat
tampoc en una particularitat de si és un grup parlamentari o un
altre o si són uns diputats o uns altres. Senzillament, el redactat
seria general i, per tant, no s’entraria, diríem, en conceptes més
concrets.
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Finalment, per acabar, sí que m’agradaria dir unes paraules
que pens que són importants i que convé recordar que són les
que va dir el president, el qui llavors seria president del
Parlament Europeu, Hans Gert Pöttering, de la CDU alemanya,
quan varen passar tots aquests fets i se’n va parlar al Parlament
Europeu, va dir, pens que són molt importants i que crec que les
hauríem de tenir presents tot sovint, diu: “Jo som conservador,
som de dretes, som profundament cristià, partidari dels valors
conservadors, però abans de res també som demòcrata i som
demòcrata per sobre de tot i per això consider que el franquisme
va ser un règim execrable, miserable, dictatorial i del tot
condemnable”. Tant de bo, també aquestes paraules
s’assumissin i es manifestassin també, abans de (...), com aquell
que diu, siguin assumibles també pels partits que s’entenen
conservadors, pels partits de dretes de l’Estat espanyol, seria
també una lliçó per a tots. Res més.

Vull agrair la participació i l’esforç en aquesta proposició no
de llei dels grups parlamentaris i que senzillament hagi servit un
poc de reflexió quant a l’ús d’aquesta terminologia i de la
càrrega que té tan profunda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passaríem a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 5248/13.

Vots a favor? 14.

Vots en contra?

Abstencions? 1.

En conseqüència quedaria aprovada la Proposició no de Llei
RGE núm. 5248/13

II.1) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9211/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença de la delegada del Govern a
les Illes Balears, per tal d'informar sobre les instruccions
racistes dels superiors de la Guàrdia Civil a Calvià en
relació amb els protocols de detenció de ciutadans africans.

II.2) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9740/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença de la delegada del
Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
mesures policials en les manifestacions o concentracions
ciutadanes.

II.3) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9792/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença de la delegada del Govern a
les Illes Balears, per tal d'explicar les detencions violentes
d'estudiants que formaven part d'un piquet informatiu amb
motiu de la vaga indefinida de la comunitat educativa.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat i les votacions dels escrits 9211, 9740, 9792/13. Si volen
els portaveus poden fer el debat conjunt o ho feríem per separat,
el que vulguin. Feim els tres en conjunt? 

(Remor de veus)

Dos i un? Feim el debat conjunt o com voleu? D’acord, molt
bé.

Idò, passaríem a debatre l’escrit del Grup Parlamentari
MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la compareixença de la
delegada del Govern de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre les instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil
a Calvià en relació amb els protocols de detenció de ciutadans
africans. També del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença de la delegada del Govern de
les Illes Balears, per tal d’informar sobre les mesures policials
en les manifestacions o concentracions ciutadanes. I del Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual solAlicita la
compareixença de la delegada del Govern de les Illes Balears,
per tal d’explicar les detencions violentes d’estudiants que
formaven part d’un piquet informatiu amb motiu de la vaga
indefinida de la comunitat educativa.

Per tant, passaríem al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari MÉS la Sra. Fina Santiago, per un temps de...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Hem fet aquestes dues propostes de compareixença
de la delegada del Govern davant dos fets greus que han succeït
a la nostra comunitat autònoma i que creim que es mereixen,
com a mínim, una compareixença de la delegada del Govern per
explicar, un, els fets i l’altre, per tranquilAlitzar-nos que no
tornarà passar a la nostra comunitat autònoma que es puguin
emetre determinats documents.

En relació amb el primer punt, dia 8 de juliol la teniente
comandante de la Guàrdia Civil de Calvià va signar una
instrucció amb el títol Instrucciones detenidos de raza negra,
deia que “A partir de la fecha cuando en este puesto principal
se produzca una detención o se reciba un detenido de la
Policia Local de Calvià que se trate de un individuo o
individua de raza negra de cualquier nacionalidad o
procedencia, con independencia del motivo de la detención, se
llamará al jefe del área de la investigación. Si la detención se
produce de madrugada se llamará a las 8 de la mañana -no
sigui cosa que els molestin-, no se realizarán diligencias de
aviso a familiares ni ninguna otra... que el jefe de área de
investigación dé las instrucciones oportunas, tan solo la
lectura de derechos, exposición de la patrulla y recepción si lo
hubiera traido la Policia Local.

Vull dir, una diferència molt clara entre población de raza
negra y población de raza blanca, efectivament, això és
anticonstitucional, anti drets humans i anti qualsevol cosa
democràtica que ens puguem plantar per davant. 

Per tant, crec que aquesta instrucció que està aquí, signada,
mereix que la delegada del Govern vengui aquí, ens expliqui qui
és aquesta teniente comandante, si continua com a teniente
comandante, si se li ha obert un expedient. Aquí, a directors
d’escola, per molt manco se’ls han obert expedients disciplinaris
molt greus, si se li ha fet... Sí, per molt manco, Sra. Aguiló, a
tres directors de la nostra comunitat autònoma per molt manco!,
res anticonstitucional se’ls han obert expedients. 
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Volem saber si a aquesta dona que va instrucciones
detenidos de raza negra té algun expedient disciplinari obert, si
se li ha aplicat alguna mesura disciplinària, si s’ha retirat
aquesta instrucció o no s’ha retirat, quina reacció posterior hi va
haver, tot això.

Ens sembla molt greu, com deia la Sra. Aguiló del Partit
Socialista és absolutament anticonstitucional i allò lamentable
és que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, tot i que
rebutjava les conductes racistes, justificava aquesta instrucció.
No pot ser que la nostra comunitat autònoma, el Parlament no
tengui garanties absolutes que en aquest moment si una persona
és detinguda, sigui negra o sigui blanca, no tengui les mateixes
consideracions i el mateix tractament i a data d’avui encara no
ho sabem. 

Vostès tal vegada tenen informació privilegiada perquè són
del mateix partit, però això no és qüestió de partits, és qüestió
que aquí vengui la delegada del Govern i ens expliqui què ha
passat amb aquesta desagradable història.

L’altre punt, en què solAlicitam també la compareixença de
la delegada del Govern, és per aclarir el tema de les detencions,
per a nosaltres violentes i injustificades, d’estudiants que
formaven part d’un piquet informatiu en motiu de la vaga
indefinida de la comunitat educativa, entre altres coses perquè
tenim unes versions absolutament disperses depenent de si són
dels policies nacionals, dels infants o dels joves, alguns menors,
que varen ser detinguts i que després damunt ells no hi va haver
cap denúncia, però sí que hi va haver en el moment de la
detenció cops que varen merèixer tractament sanitari o que
varen requerir tractament sanitari; depenent dels pares que han
posat una denúncia en contra de la Policia Nacional o depenent
dels policies...ai!, perdonin, o depenent de la directora del centre
o dependent dels professors dels centres que donen una versió
absolutament diferent o la mateixa versió de la consellera que,
mentre estaven succeint els fets, va dir en el plenari que 40
jóvenes independentistes han destrossat un institut.

Ni tots els joves eren independentistes, n’hi havia de totes
les ideologies i no varen destrossar cap institut.

Pensam que ens mereixem que sobre un fet que ha ocasionat
una certa preocupació al colAlectiu de pares, al colAlectiu
d’estudiants i al colAlectiu de professors coneguem realment
quins varen ser els fets. 

El que sabem d’una manera objectiva és que aquests alAlots
varen anar a l’IES Arxiduc que està per devora la Plaça
Espanya, que és cert que varen pintar un...crec que era un
aparell que hi havia a l’entrada de l’institut, que la directora els
va dir que se n’anassin, que se’n varen anar perquè ella mateixa
havia cridat la Policia Nacional i que varen ser detinguts davant
el Corte Inglés, a un parell de metres quan estaven caminant. 

Això consta a les actes de la Policia Nacional, que els varen
separar, que a alguns d’ells els varen entrar... varen anar a
cercar-los dins el Corte Inglés, vull dir que en aquell moment
els alAlots no estaven fent cap acte violent. 

Per tant, sembla que hi ha dues compareixences que
mereixen la pena i voldria subratllar sobretot la primera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Òbviament, des del Grup Socialista
donarem suport a la compareixença de la delegada del Govern
que proposa el grup MÉS. Entenem que s’ha d’aclarir qualsevol
deficiència que es pugui donar en relació amb el respecte més
escrupolós dels drets humans de tots els ciutadans d’aquestes
illes.

Crec que les Illes Balears hem de fer un esforç per evitar que
determinades persones puguin sofrir situacions de conculcació
dels drets fonamentals a causa de la seva condició d’immigrants
i en aquest cas perquè són de raça negra. Crec que és de tot... no
sé com podríem dir-ne en aquest moment, que és infumable que
es puguin donar aquests tipus de situacions. Crec que som a les
Illes Balears i hem estat sempre terra d’acollida i que seria per
tant, per aquest concepte de terra d’acollida que... i per aquest
respecte sempre a tots els drets humans que es dissipi qualsevol
dubte que hi pugui haver referent a aquest fet. 

Per això, crec que és imprescindible que la delegada del
Govern vengui a aquest parlament, aclareixi els fets i que no
quedi cap ombra de dubte de l’actuació en aquest cas i de
tractament en aquestes persones, perquè seria lamentable que no
vengués i que per tant el dubte es mantengui amb aquesta
conculcació fonamental dels drets humans de les persones aquí
a les Illes Balears. Pens que no ens podem permetre aquest luxe
des del punt de vista democràtic. Per tant, tendria tot el nostre
suport, òbviament. 

Quant al segon punt que hem presentat, en què demanam la
compareixença de la delegada del Govern quant a les mesures
judicials que s’han pres en les manifestacions o concentracions
ciutadanes he de dir, he de fer referència que aquests dos darrers
anys, és cert que hi ha i que n’hi hagut moltes i que es
produeixen contínuament mobilitzacions de la ciutadania en
contra de les polítiques del Govern en diferents àmbits, sigui
sanitari, sigui educació, etc., i sobretot dins el món de
l’educació hi ha hagut moltes manifestacions en contra, s’han
produït aquests tipus de situacions que pens que també són de
lamentar des del punt de vista del Grup Socialista.
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Crec que el dret de reunió i el dret de manifestació són dos
drets democràtics i que han de ser totalment respectats i que
també, si són aquests drets conculcats, crec que tot el sistema
democràtic se’n ressent.

Per tant, crec que aquestes mobilitzacions que hi va haver
d’estudiants, que varen provocar tota aquesta sèrie d’incidents
i que involucren les forces de l’ordre i que han estat discutides
pels sectors de la ciutadania, vull recordar que varen ser
públiques i que es va poder observar el tractament que rebien
aquells estudiants públicament en mig del carrer . És a dir,
aquells estudiants es varen arribar a trobar en una situació
d’encerclament dels cossos de seguretat amb un tractament que
no és mereix cap ciutadà i molt menys si aquests ciutadans són
menors i són estudiants i són menors.

Per tant, repetesc que la manera d’esvair qualsevol dubte és
que la delegada del Govern comparegui, aclareixi els fets i
expliqui per què aquesta actuació de les forces de l’ordre. Sigui
quin sigui el resultat, s’entén que allò que no es pot fer de cap
manera és impedir que la delegada del Govern vengui a aquest
parlament que és el lloc on ha d’acudir a explicar per què s’han
produït aquests fets i diríem esvair qualsevol dubte que pugui
haver-hi.

Per tant, sí que demanaríem que tots els grups parlamentaris
s’avinguin a la compareixença de la delegada del Govern en
aquest parlament, tant pel primer tema que és una conculcació
dels drets, però molt escandalosa, com també per dirimir les
actuacions en les manifestacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Popular no tenim cap inconvenient que la delegada del Govern
pugui comparèixer en seu parlamentària per donar compliment
de la seva gestió o de totes aquelles qüestions que considerin
oportunes que siguin esclarides. 

El que passa és que ha de comparèixer a la seu parlamentària
corresponent que no és el Parlament de les Illes Balears, sinó
que és el Congrés dels Diputats, ja que parlam d’un òrgan que
pertany a l’Administració de l’Estat, per tant, aquesta institució,
aquest parlament no seria l’escenari adequat per tal de
comparèixer, de la mateixa manera que no ho feia el Sr. Socías
i no ho feien altres delegats del Govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Com que al final ha estat un debat conjunt,
jo demanaria a la Sra. Fina Santiago si vol fer una intervenció
de la compareixença que quedava pendent i així faríem ja la
votació conjunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, donar... nosaltres també donam suport i votarem
afirmativament la petició de la compareixença que ha presentat
la Sra. Marí i el Grup Socialista. Vostè a la intervenció anterior
parlava d’indicadors d’involució i aquest, cregui’m, que és un
indicador d’involució, suposar que qualsevol ciutadà que es
manifesti encara que sigui de forma espontània és potencialment
perillós i se l’ha de tractar com a potencialment perillós.

Vull lamentar allò del Partit Popular, jo, aquest argument
que els altres no ho feien, nosaltres tampoc no ho farem, ens
sembla que així no avançarem mai. Si el senyor... bé, vostè ha
dit “com que no ho feien”, vostè ha dit, un, ha estat el Congrés
i l’altre ha dit: i a més a més el Sr. Socias no ho feia i els altres
tampoc no han fet. Em sembla que aquest argument és molt poc
seriós, molt poc seriós perquè si els altres ho feien malament no
sé per què hem de continuar fent-ho malament.

Em sembla un respecte absolut per part d’un delegat del
Govern que si el Parlament on està ubicada la seva delegació al
territori li demana venir em sembla que és un respecte absolut
i molt democràtic i molt sa que vengui, que vengui i que ho
expliqui. 

No li imposarem res, no li farem cap proposta perquè
efectivament no està jeràrquicament..., però un respecte al
Parlament i als ciutadans em sembla que seria d’una democràcia
i d’una qüestió tan sana democràticament que no entenc per què
s’impedeix sempre, i és veritat que ho fan, tant el Partit
Socialista com el Partit Popular, que vengui aquí el delegat del
Govern a donar explicacions, és al territori de la comunitat
autònoma i és el Parlament que li ho demana, és el Parlament
que li ho demana. En tot cas que el Parlament li ho demani i que
ella ho rebutgi, però el Parlament que li ho demani. 

Vostès ja no deixen ni que ella ho rebutgi, que ella...
demanar-li com a Parlament i que ella ens digui “idò, miri, no
vull perquè només m’he de sotmetre al Congrés”, però el
Parlament que li ho demani, per què no li ho pot demanar vostè,
que ens faci el favor? 

Això, com a grup parlamentari ho pot fer, però no ho volen
fer, i després ella ens pot dir “idò no vull venir perquè no
consider que hagi d’exposar davant els parlamentaris d’aquesta
terra el que he fet i el que he deixat de fer”, però el grup
parlamentari, és clar que sí, que li ho pot demanar com a
Parlament, el que passa és que no ho volen fer. És així.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació dels escrits
següents: RGE núm. 9211/13, 9792/13 i 9740/13. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutja que es recaptin les compareixences de la
delegada del Govern de les Illes Balears.

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