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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, presidenta. Cosme Bonet substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sra. Presidenta. Margalida Serra substitueix Rosa Maria
Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, sí, perdó. Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 9432 i 4498/13. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 9432/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport de les
persones homosexuals a Rússia.

Per defensar la Proposició no de llei núm. 9432/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a suport a les persones homosexuals
a Rússia, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, i bona tarda a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei va ser de caràcter urgent a causa del que
estava succeint a Rússia des de maig d’aquest any, i
especialment durant l’estiu d’aquest any, una persecució a totes
aquelles persones que es declarassin homosexuals, una
persecució que en qualque moment va conduir a la mort de les
mateixes persones perquè grups de caràcter radical i d’ideologia
neonazi, i amb una certa impunitat per part dels poders públics,
el que feien era atacar i torturar aquestes persones.

Això succeïa també a la vegada que el Parlament rus
aprovava una llei que prohibia, entre cometes, posar propaganda
a favor de la difusió de les relacions sexuals no tradicionals, que
això a la pràctica es traduïa en una prohibició de qualsevol
manifestació a favor de la llibertat afectivosexual, sobretot a
l’expressió pública. Això duia, entre altres coses, prohibicions
al nostre entendre tan absurdes com per exemple que no es
pogués celebrar, com s’està celebrant a molts de països
europeus o a moltes ciutats europees la desfilada de l’orgull gai,
o simplement expressar públicament una persona que és
homosexual, com va succeir a un conegut entrevistador d’una
de les televisions russes, que es va declarar homosexual i va ser
destituït per aquest motiu.

De fet ja el Tribunal Europeu de Drets Humans l’any 2010
ja va condemnar a través d’una sentència Rússia perquè
vulnerava la Convenció per a la protecció dels drets humans i
les llibertats fonamentals al prohibir precisament la
manifestació d’aquesta expressió de la sexualitat lliure i de
qualsevol manifestació pública, organitzada i pacífica com és el
dia de l’orgull gai durant els anys 2007, 2008 i 2009.

Si ja hi havia un clima homòfob a Rússia, la llei va fer que
s’acceleràs o que de qualque forma s’enfortís aquesta
persecució contra les persones homosexuals, que els governs
han d’intentar protegir, ha d’intentar defensar i els han de donar
espais i garanties legals i garanties socials perquè pugui ser
expressada en un context de drets humans, en un context de
països europeus. D’ençà que s’ha publicat aquesta llei, que té
coses tan absurdes que prohibeix donar sang a les persones
homosexuals o la retirada de la pàtria potestat a qualsevol
persona que pugui manifestar-se homosexual, aquests episodis
de persecució s’han reproduït de forma molt freqüent, i a més a
més els atacs han estat molt durs. I el que preocupa més els
demòcrates i sobretot als colAlectius de persones gais de Rússia
i d’aquí és que hi ha una certa impunitat a l’hora de perseguir
aquestes persones, persones que no tenen cap problema a penjar
la tortura o penjar els maltractaments que estan realitzat a
aquestes persones a Facebook i a altres xarxes socials, i que són
clarament identificades i que no són denunciades i no són
tampoc jutjades per aquests motius.

Per tant nosaltres pensam que és un bon moment perquè el
nostre parlament es posicioni a favor del dret perquè qualsevol
persona pugui expressar lliurement la seva sexualitat.
Consideram també, igual que ho considera Amnistia
Internacional, que aquestes lleis que ha aprovat el Parlament rus
són absurdes i són realment molt, molt, molt antigues, vull dir
que són d’una mentalitat realment molt limitada.

Per tant són tres punts que..., perdonin, són cinc punts que
pensam que no hi ha d’haver problema perquè el nostre
parlament els doni suport per unanimitat. Un és que el
Parlament de les Illes Balears rebutja la persecució de les
persones homosexuals a Rússia, i a qualsevol altra banda, però
és que en el moment de fer aquesta redacció d’aquesta PNL
Rússia era un tema que sortia a tots els mitjans de comunicació.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que a totes les relacions internacionals que mantengui
amb el govern de Rússia condemni aquests fets i es manifesti de
manera clara i contundent en aquest sentit, expressant que anar
contra les persones homosexuals és clarament una violació dels
drets humans, i per tant instam que així ho manifesti a
l’ambaixada russa, tal com ho va fer l’octubre del 2010 el
Tribunal Europeu de Drets Humans a la sentència contra Rússia
per alterar i per no garantir i per violar -posa la sentència- la
Convenció per a la protecció dels drets humans i les llibertats
fonamentals.
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El tercer punt és que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat espanyol a liderar una proposta amb la resta
de països democràtics, especialment els de la Unió Europea,
perquè es valori la possibilitat d’un boicot a la participació als
Jocs d’Hivern. En aquest tema ja hi ha hagut diversos
presidents, concretament ministres, que jo recordi l’alemany i
el francès, que ja han plantejat la possibilitat que aquests jocs
d’hivern que s’han de celebrar d’aquí a un any a una ciutat de
Rússia no puguin tenir la presència de tots els països
democràtics que respecten el dret a la lliure sexualitat.

El quart punt és que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat espanyol que faciliti qualsevol petició d’asil
de persones perseguides per la seva pràctica sexual, i que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nostra
comunitat que a les properes fires de promoció turística a Rússia
quedi molt clar que les persones LGTB, perquè són els gais, i
són les dones lesbianes, i són també els transsexuals, són
benvingudes a les nostres illes, vull dir un espai de llibertat;
pensam que és important que es transmeti aquesta llibertat, i que
a un espai com pot ser una fira hi hagi un missatge clar de
solidaritat de la comunitat autònoma amb les persones
homosexuals a Rússia.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per fixar la posició, i pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rita
per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots. En primer
lloc volem anunciar el vot favorable del nostre grup a aquesta
proposició no de llei, perquè compartim tant els arguments
aportats a l’exposició de motius com també a la intervenció de
la Sra. Santiago, com també compartim tots aquests punts
resolutius.

Fa molts de mesos que observam que mentre hi ha països on
s’avança en el reconeixement del dret de totes les persones a
viure amb llibertat la seva opció sexual sempre problemes, en
altres està passant al contrari i cada vegada hi ha més
restriccions. Açò és el que està passant a Rússia. En aquest país,
com a tants d’altres, aquest reconeixement de la llibertat en
l’orientació sexual ha viscut també diferents processos al llarg
de la història, però sempre ha estat difícil, com sempre és difícil,
el manteniment de tots els drets de la minoria. 

Sense voler anar més enllà del tema que ens ocupa i em
circumscric, per tant, a Rússia, veim que l’homosexualitat va ser
descriminalitzada el 1917, va ser considerada un delicte
novament el 1933, i va deixar de ser ilAlegal novament el 1993,
any en què l’homosexualitat va deixar de ser penada amb presó
i va deixar de ser considerada també una malaltia mental. Al
marge de tota la normativa, fa anys també que a les repúbliques
soviètiques es viu una situació discriminatòria en relació amb
les persones homosexuals que arriba a una brutal repressió
policial. 

Fa uns mesos la Duma russa va aprovar, com s’ha dit aquí,
una llei que prohibia fins i tot parlar de l’homosexualitat. De fet
la llei sempre diu “relacions sexuals no tradicionals”, per no
haver de nomenar aquest fet, de manera que cau, en canvi, en un
anacronisme històric perquè l’homosexualitat és tan tradicional
com l’heterosexualitat, i açò des dels temps més remots i en
totes les cultures, fins i tot també a la seva. No voler anomenar
el problema o la qüestió sobre la qual es fa un problema no
significa que aquest deixi d’existir.

Sembla que aquesta actitud té molt a veure amb l’homofòbia
del president actual de Rússia, el Sr. Putin, que fins i tot va fer
unes declaracions molt desgraciades en el sentit que el president
Berlusconi o que Berlusconi, a Itàlia, no tindria problemes amb
la justícia si fos homosexual, i que si els té és perquè viu amb
moltes dones.

En definitiva, aquesta llei, com s’ha dit, no permet parlar en
favor de l’homosexualitat, però sí que permet parlar-hi en
contra. Aquesta actitud té unes conseqüències perverses, tant en
el registre legal com també en el registre social, i provoca dues
violències també en el plànol legal i en el plànol social. En el
legal, una de les conseqüències és que s’ha modificat el codi de
família perquè les parelles homosexuals estrangeres no puguin
ser afavorides amb adopcions de fillets russos, però fins i tot es
posen problemes per a l’adopció a aquelles persones o a
aquelles parelles que són heterosexuals però de països amb una
legislació que iguala els drets de les persones heterosexuals i
homosexuals, com és el nostre cas, en previsió que les famílies
de parelles heterosexuals que han adoptat un fill o una filla
puguin perdre la seva custòdia i que amb posterioritat pugui
passar a una família homosexual. Açò ha provocat una
important problemàtica al nostre país per a totes aquelles
famílies, es calcula que unes 500, que es troben en tràmits
d’adopció a Rússia. 

En el plànol social les conseqüències són terribles, brutals,
sobretot des que han proliferat els grups neonazis i skinheads,
que han fet dels homosexuals les víctimes de la seva violència
juntament en contra dels immigrants que no són de raça blanca.
Fins i tot un diplomàtic holandès homosexual va ser objecte
d’un atac homòfob a la seva pròpia casa. Però també són
ridícules, a més de terribles també ridícules, perquè provoquen
problemes fins i tot per a la realització d’una pelAlícula sobre
Txaikovski per la seva presumpta homosexualitat en el sentit
que reflectir aquest fet pot ser considerat propaganda.

Evidentment aquestes actituds són antidemocràtiques i
atempten contra els drets humans, i per tant han de ser
eradicades, per la qual cosa reiteram el nostre vot favorable a la
proposició no de llei i consideram pertinent que els govern
democràtics com el nostre, Espanya, condemnin aquests fets i
s’uneixin a totes aquelles veus que clamen per la reversió
d’aquesta situació a Rússia, i que les opcions sexuals de les
persones siguin respectades.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. I pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bauzá, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Como primera
consideración quiero dejar muy clara la postura del Grupo
Parlamentario Popular, que es la postura también del Gobierno,
en cuanto a la firme defensa de los derechos humanos, civiles y
políticos, y el compromiso expreso, un compromiso activo, un
compromiso militante, diría yo, del Partido Popular y del
Gobierno de España con la lucha por la extensión del conjunto
de derechos que se incluyen en los distintos acuerdos
internacionales de los que España forma parte, como pueden ser
la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, el
pacto internacional de derechos civiles y políticos, la
Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, el
Convenio europeo de derechos humanos o los planes nacionales
sobre derechos humanos. Esta es una defensa que nuestro grupo
considera esencial, básica y que debe formar parte de la agenda
exterior de cualquier país democrático y avanzado.

Igualmente el Partido Popular y el Gobierno manifiestan su
compromiso con la igualdad y contra la discriminación por
causa de orientación sexual o identidad de género. Así lo
manifestó públicamente el Consejo de Ministros con la
aprobación de una declaración con motivo de la celebración del
Día internacional contra la homofòbia y la transfòbia; en el
documento el Gobierno manifestaba su absoluto compromiso
con la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico
y contra la discriminación por motivos relacionados con la
orientación sexual o la identidad de género. De hecho en esta
declaración se recuerda que la propia Constitución Española en
su artículo 14 proclama el derecho fundamental a la no
discriminación por razón de raza, sexo, nacimiento, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, y establece en su artículo 9.2 que corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que dichas
libertad e igualdad sean reales y efectivas. Por tanto el
Gobierno, comprometido con la igualdad, expresa su
determinación para seguir trabajando a nivel nacional e
internacional en la defensa de los derechos humanos y en la
lucha contra cualquier forma de discriminación. 

Hace 23 años la Organización Mundial de la Salud eliminó
la homosexualidad de la clasificación internacional de
enfermedades mentales. Con tal motivo se conmemora el 17 de
mayo el Día internacional contra la homofobia y la transfobia.
Está claro que pese a los avances alcanzados las personas
homosexuales y transexuales aún son víctimas de situaciones
discriminatorias absolutamente intolerables. En este sentido el
Gobierno se ha comprometido a defender en Naciones Unidas
y otros foros internacionales la aplicación efectiva de las normas
de derechos humanos, en especial el artículo 1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, donde dice que todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Igualmente el Gobierno está trabajando y va seguir
trabajando en el marco de la Unión Europea para promover la
derogación de las leyes que en numerosos países penalizan a las
personas homosexuales y transexuales; al menos cinco países
del mundo permiten la aplicación de la pena de muerte por
delitos relacionados con las relaciones homosexuales
consentidas entre adultos. Asimismo el Gobierno se ha
comprometido a seguir trabajando para promover la
despatologización de la transexualidad, y ha solicitado a la
Organización Mundial de la Salud su eliminación de la
clasificación internacional de enfermedades mentales.

Por tanto existe un claro compromiso del Gobierno de
España para seguir avanzando a nivel nacional adoptando las
medidas necesarias para garantizar el disfrute de los derechos
humanos por parte de todos y para prevenir y luchar contra la
homofobia y la transfobia mediante la información, la
sensibilización y la promoción de la inserción social y laboral
de las personas transexuales.

En cuanto al objeto concreto de la PNL creemos que todas
las acciones deben realizarse a través de la Unión Europea en
los foros internacionales. En este sentido la Unión Europea ya
pidió a principios de año a Rusia que cumpla con la Convención
europea de derechos humanos, de la que es signataria, y proteja
los derechos de los homosexuales, al tiempo que expresó su
preocupación por la legislación que se está intentando aprobar.
También la Unión Europea se ha comprometido a discutir este
año, en el marco de su diálogo sobre derechos humanos con
Rusia, la aplicación de la ley rusa contra la propaganda
homosexual; además también se ha animado al gobierno ruso a
estudiar las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que
es un órgano asesor del Consejo de Europa sobre la ley de
propaganda homosexual. También la jefa de la diplomacia
europea, Catherine Ashton, ya expresó su preocupación por la
nueva legislación cuando fue aprobada en junio, al considerar
que puede estigmatizar a ciertos grupos e individuos y llevar a
prácticas discriminatorias.

Por su parte también el Comité Olímpico Internacional ha
recibido por parte del gobierno ruso garantías de que no habrá
discriminación de cara a la disputa de los próximos juegos de
invierno, pero igualmente ha pedido una serie de aclaraciones
sobre determinados detalles, tal com dijo su presidente Jacques
Rogge en la rueda de prensa que dio en Moscú el pasado día 9.

En definitiva, yo creo que la Unión Europea está liderando
las gestiones con el gobierno ruso en este punto, y es en los
foros internacionales donde se debe seguir trabajando este tema.

El Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular,
que le apoya, apuestan por un enfoque pragmático y
constructivo en sus relaciones con Rusia. Creo que estamos
todos de acuerdo que Rusia es un país amigo al que nos unen
innumerables lazos y vínculos tanto culturales e históricos como
sociales, y en nuestro caso creemos que la defensa y la
promoción de los derechos humanos es un pilar fundamental del
Gobierno en el que España juega un papel esencial, y
precisamente para poder dar continuidad a la defensa de los
derechos humanos en Rusia es necesario, e incluso
imprescindible, diría yo, mantener abiertos los cauces de
comunicación con sus autoridades.
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Desde el Partido Popular creemos que es necesario apoyar
la defensa de los derechos humanos en todos los países de
nuestro entorno, incluida Rusia, especialmente a través de la vía
multilateral, apoyando expresamente las iniciativas planteadas
en los distintos foros europeos e internacionales, y que es
precisamente en estos foros donde se debe promover que las
autoridades rusas se comprometan al respeto de los derechos
humanos en su territorio y no a nivel de parlamentos
autonómicos. 

Por todo ello pediría el voto separado del punto 1, y una
pequeña modificación que, si viene a bien la portavoz que
presenta la PNL, pues daríamos nuestro apoyo, que sería: “El
Parlamento de las Islas Baleares rebutja la persecució de les
persones homosexuals a qualsevol lloc”. Si es así votaríamos
a favor este punto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta. Vull donar les gràcies al Grup Socialista
i a la Sra. Rita pel seu suport. Efectivament el 1917, amb la
revolució russa, es va dir que l’homosexualitat era una expressió
pròpia de les persones; el 1933 amb Stalin es va tornar a
prohibir, malauradament; i efectivament l’homosexualitat és
una expressió tradicional de la sexualitat, fins i tot els romans
separaven reproducció de sexualitat i molts eren bisexuals d’una
forma absolutament normalitzada. És amb la moral catòlica que
l’homosexualitat es comença a perseguir a Europa.

Amb aquesta línia no ja els homosexuals russos no poden
adoptar i els homosexuals no poden adoptar és que si un pare
que té fills, que els ha criat bé, es declara homosexual, amb
aquesta llei li poden llevar la pàtria potestat, és una salvatjada.

Han mort, que es conegui perquè hi ha vídeos penjats,
persones, avui és un bon dia per honorar diverses persones,
Vladislav Tornovoi que va morí després de ser torturat, després
d’haver estat sodomitzat amb botelles de cervesa, colpejat amb
una pedra, persones que l’únic que defensaven era la seva
llibertat de poder tenir una sexualitat.

I lamentam molt profundament el posicionament del Partit
Popular, encobrir-se rere Europa, dir que un parlament
autonòmic no pot ser abanderat dels drets humans, és que jo no
sé que arribarem a escoltar aquesta legislatura en el Parlament.
Que el Parlament autonòmic no pugui ser un defensor de
qualsevol dret humà, on és això? Com el Parlament Europeu o
com el Congrés, acaba de dir això, que això no s’ha de debatre
en els parlaments autonòmics. Aquí s’han aprovat proposicions
no de llei contra Cuba per persecució política, presentades pel
Partit Popular; s’han aprovat proposicions no de llei contra Xina
per la seva persecució política, presentades pel Grup MÉS, i
contra Rússia no en podem dir una? Contra Rússia no podem dir
que la persecució contra les persones homosexuals atempta
contra els drets humans igual que atempta perseguir l’expressió
política? Vostès consideren que és de menor rang? Jo crec que

sí, crec que en el fons s’ho creuen perquè quan hi ha una llei que
defensa els matrimonis homosexuals la duen al Tribunal
Constitucional, quan hi ha una llei que permet l’adopció dels
homosexuals la duen al Tribunal Constitucional volent que sigui
com a Rússia que no en poden tenir. A les dones lesbianes les
impedeixen la inseminació artificial com a prestació pública
mentre que a les heterosexuals sí. Rere d'això hi ha un
component homòfob del Partit Popular. Com podem dir avui
que això, ni tan sols el primer punt, no es pot aprovar? No, no,
a Rússia, jo vull que surti Rússia. Aquesta proposició no de llei
es va fer amb caràcter d’urgència perquè a Rússia passaven
coses molt greus, s’ha mort una persona, que se sàpiga, s’han
torturat a cinc o sis, entri vostè al Facebook i ho veurà, i el
Parlament de la comunitat autònoma no pot dir res sobre això?
Això és el que manté el Partit Popular? Com aniran vostès avui
a Ben Amics a dir això? Com explicaran vostès al colAlectiu de
persones homosexuals de la nostra comunitat autònoma que el
Parlament no pot dir que rebutja la persecució de les persones
homosexuals a Rússia i a qualsevol lloc? Com hi aniran? No ja
la resta, que són coses concretes, accions polítiques concretes
per anar més enllà que una declaració, però ni la declaració
podrem obtenir avui? Jo li deman, per favor, que s’ho pensi, a
Rússia i a qualsevol altre lloc del món, almanco el primer punt,
no, no ho canviaré. 

Nosaltres vàrem fer aquesta urgència perquè a Rússia
passaven coses molt greus. Jo deia, el punt cinquè no m’ho
aprovaran, però els altres punts... els altres punts quasi estan
aprovats del que vostès varen presentar per Cuba o del que
nosaltres vàrem presentar per Xina o el que s’ha presentat
d’altres països que vulnera els drets humans. I vostè avui per als
homosexuals no volen. Això simplement és hipocresia del Partit
Popular amb relació a les persones homosexuals, que avui
queda clarament demostrada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem, idò, a la votació de
la Proposició no de Llei 9432/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de Llei
RGE núm. 9432/13 per 9 vots en contra i 6 vots a favor.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 4498/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, a favor de la memòria
històrica.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de Llei
RGE núm. 4498/13, també del Grup Parlamentari MÉS, a favor
de la memòria històrica. Té la paraula per tal de defensar-la
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Commocionada encara amb el que
acaba de passar en aquest parlament, que no puguem rebutjar la
persecució contra els homosexuals a Rússia i a qualsevol altra
part del món, pas a defensar aquesta proposició no de llei.

L’any 2006, a París, es va constituir l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa i es va aprovar una
condemna al règim franquista, instant el Govern de l’Estat
espanyol a promoure accions dirigides a recuperar la memòria
històrica. Fruit d’aquest consens europeu es va aprovar a les
Corts espanyoles, l’any 2007, la coneguda Llei de memòria
democràtica que va tenir un ample suport parlamentari,
exceptuant-ne els vots del Partit Popular; es pensava que era un
bon moment per poder fer, per poder elaborar i executar una llei
d’aquestes característiques, no ja perquè Europa també ens
assenyalava el camí, perquè ja eren molts altres països que
havien tengut problemes, com és Alemanya amb els nazis o
Itàlia amb el feixisme, on s’havien condemnat aquestes accions
i s’havia recuperat la memòria històrica d’aquelles persones que
havien lluitat per les llibertats a Alemanya i que havien lluitat
per les llibertats a Itàlia, fins i tot a França; a França vostès van
pels carrers i troben els noms de lluitadors anònims que varen
lluitar per defensar els drets democràtics a França, Itàlia i
Alemanya.

Es va aprovar aquesta llei, que entre d’altres objectius, però
intentant resumir-los en aquesta PNL, els hem resumit d’aquesta
manera: promoure la reparació moral i la recuperació de la
memòria personal i familiar dels que varen patir persecució
violenta durant la Guerra Civil i la dictadura així com el dret a
una declaració de reparació i reconeixement; fomentar els valors
i els principis democràtics facilitant el coneixement dels fets i
les circumstàncies que varen succeir durant la Guerra Civil i la
dictadura, així com preservar els documents relacionats amb
aquest període històric; i que el Govern de l’Estat, conjuntament
amb altres administracions públiques, elabori protocols
d’actuació científiques i multidisciplinars per a la detecció de
les foses de les víctimes així com l’estudi de les possibles
exhumacions de les despulles.

A la legislatura 2007-2011, concretament l’any 2009,
desenvolupant aquesta llei, que era d’obligat compliment com
qualsevol llei, es va constituir la Fundació de Memòria
Democràtica de les Illes Balears i en els seus òrgans
d’administració i consulta hi havia representants de totes les
administracions, de totes les administracions públiques, de les
entitats civils, dels partits presents en el Parlament, fins i tot hi
havia un membre del Partit Popular que hi va participar des del
principi, dels sindicats, de la Universitat de les Illes Balears així
com professionals de reconegut prestigi que normalment eren
historiadors que havien editat llibres amb relació a la Guerra

Civil, la dictadura, la transició i l’exili a la nostra comunitat
autònoma.

A través d’aquesta fundació es varen desenvolupar tot un
seguit d’accions, va ser una fundació que va durar poc temps
perquè el Partit Popular l’any 2012 va procedir a la seva
supressió, però es varen fer tota una sèrie d’actes, no només es
va publicar la identificació de les fosses, es varen publicar
biografies de l’exili, es va fer difusió de material audiovisual de
persones perseguides i de les seves famílies, es varen fer
exposicions d’una forma absolutament tranquilAla, pacífica, amb
participació de moltes persones i amb participació d’entitats. El
Govern del Partit Popular l’any 2012 -com deia- va procedir a
la supressió de la Fundació de la Memòria Democràtica.
Pensam que va ser una supressió de caràcter polític, aquesta
fundació no tenia personal, no tenia gerent, funcionava amb
70.000 euros, però s’hagués pogut mantenir funcionant amb
15.000 euros, perquè l’important era tenir aquesta fundació i fer
accions polítiques i si amb un any es pot fer amb 70.000 i un
altre es pot fer amb 15 això tal vegada era el menys important.

Per tant, la nostra proposició no de llei va en aquest sentit,
tenim un manament d’Europa que ens diu que l’Estat espanyol
ha de promoure accions dirigides a recuperar aquesta memòria
democràtica, mantenir-la, a mantenir vius aquests valors
democràtics, a reconèixer les persones moltes de les quals varen
perdre la vida per defensar aquests valors democràtics, per
defensar, fins i tot, un govern que va ser legalment elegit i
legalment constituït, per tant aquests són els diferents punts
d’aquesta proposició no de llei. 

El Parlament de les Illes Balears subscriu la condemna que
va fer l’Assemblea Parlamentària en el Consell d’Europa l’any
2006 que rebutja amb fermesa les múltiples i greus violacions
dels drets humans comesos a Espanya pel règim franquista, des
de 1939 a 1935.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a posar en marxa una comissió d’investigació sobre les
violacions dels drets humans comeses durant el règim franquista
i que sigui presentada al corresponent Consell d’Europa, tal com
estableix una de les peticions de l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa de l’any 2006.

I el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que durant aquesta legislatura continuï treballant amb
les associacions de Memòria Històrica i Democràtica de les Illes
Balears per a la identificació de les forces on estan enterrades
ilAlegalment persones que varen defensar un govern
democràticament elegit i legalment constituït així com intentar
establir un mapa d’aquestes foses, valorar la possible exhumació
de les despulles i, si és possible, la identificació de les persones.
Això sabem que és un procés molt llarg, que no podem posar
terminis, però és important aquest missatge social que aquestes
persones han de poder ser recuperades i han de poder tenir un
enterrament digne, i que les famílies coneguin on són.
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Un altre apunt és que es promoguin polítiques públiques de
commemoració, de conservació i de foment de la memòria
històrica adreçada a l’acció cívica de conèixer els fets
relacionats amb la Guerra Civil i amb la repressió inherent, la
resistència contra el règim, l’exili, la transició democràtica i el
reconeixement de la lluita per la democràcia durant el
franquisme.

Quan vàrem acabar aquesta proposició no de llei, que va ser
el mes d’abril de l’any 2013, d’aquest any, s’ha produït que a
Argentina, amb aquest principi o amb aquesta virtut del principi
universal, de justícia universal i detecció de delictes de lesa
humanitat com està reconegut a molts de fòrums internacionals
es valora la possibilitat o s’ha presentat i es valora la possibilitat
de continuar una querella contra els crims del franquisme. 

Per tant, hi ha cada vegada més un suport internacional per
intentar aconseguir recuperar aquesta memòria democràtica,
reconèixer que es varen cometre durant un període molt llarg de
la història de l’Estat espanyol tortures i crims contra els drets
humans i sobretot recuperar aquestes persones els familiars de
les quals no saben exactament on són i es mereixen com
qualsevol persona un enterrament digne. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per fixar la posició, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Bonet,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com no pot ser d’una altra
manera, anunciam el suport que tendrà aquesta proposició no de
llei perquè amb aquesta proposició no de llei, com en l’anterior,
continuam parlant de drets humans. Per tant, és de justícia donar
suport a aquestes mesures de reparació a diverses iniciatives,
com ja hem debatut en altres ocasions en aquesta comissió,
relacionades amb la memòria històrica i és de justícia, com deia,
donar-hi suport com argumentarem ara.

És cert, s’ha dit ara fa un moment, que cobra nova actualitat
aquesta proposició no de llei, tot i haver estat presentada el 30
d’abril, per la notícia que llegíem dia 30 de setembre amb
relació al grup de treball de Nacions Unides sobre desaparicions
forçoses, que és un grup que actua de canal de comunicació
entre famílies de desapareguts i els governs i que elabora un
informe definitiu que el 2014 es presentarà davant el Consell de
Drets Humans de l’Organització de les Nacions Unides. El
titular era clar, Nacions Unides reclama a Espanya jutjar les
desaparicions del franquisme.

En aquest informe, que ja s’ha comunicat a les autoritats
espanyoles, es diu que l’executiu espanyol, el Govern, ha
d’assumir la seva responsabilitat elaborant un pla nacional de
recerca dels desapareguts, però també incorpora temes que van
més enllà del que es proposa avui com és la derogació de la Llei
d’amnistia i el judici a Espanya de les desaparicions forçades.
Les Nacions Unides recorden que la desaparició forçada és un
delicte continuat i que no prescriu, diu que Espanya hauria de
tipificar aquest delicte de forma autònoma en el Codi Penal i
jutjar les més de 114.000 desaparicions. 

Entre les crítiques que es fan a l’actuació que hi ha hagut a
Espanya amb relació a aquestes desaparicions forçades, segons
terminologia de Nacions Unides, a l’Estat espanyol -cit
literalment-, “no puede ser una tarea de los familiares sino una
obligación del Estado”. Asseguren els experts que han constatat
durant la visita a Espanya que les famílies de les víctimes estan
pràcticament totes soles, i vull tenir l’oportunitat de demostrar
que aquest parlament els dóna suport. “Es esencial que el
Estado asuma su responsabilidad y elabore un plan nacional
de búsqueda de desaparecidos”.

Nacions Unides reclama a Espanya major suport
institucional i financer a les víctimes i de forma urgent, perquè
molts de familiars d’aquestes persones, dels desapareguts, tenen
una edat molt avançada i es van morint.

També fa notar una cosa, de la qual crec que avui n’hauríem
d’esmenar d’alguna manera, diu que hi ha un tracte diferent
segons el partit que governi a cada comunitat autònoma. Els
experts han visitat Madrid, Catalunya, Andalusia o el País Basc
i han constatat, i parlam d’un informe de Nacions Unides, que
el tracte a les víctimes “depende altamente del partido político
gobernante en cada lugar”. Així, en algunes comunitats
autònomes les autoritats assumeixen la responsabilitat, una
responsabilitat de drets humans, d’exhumació, i en altres
simplement en són completament alienes. 

Crec que és un vergonyós exemple d’aquest aspecte liquidar
una fundació com la de la Memòria Democràtica amb
arguments purament econòmics que, com ja ha dit la Sra.
Santiago, no s’aguanten per enlloc. No pot ser que quan es
visitin els arxius per informar-se sobre què va succeir amb els
familiars depengui de la voluntat, de la bona o mala voluntat,
del funcionari poder consultar aquests arxius i, insisteix
l’informe de Nacions Unides que l’executiu, el Govern, hauria
de dotar econòmicament la Llei de memòria històrica, que tot i
que reconeix que tenia un abast limitat consideren que és
necessari continuar treballant en aquest sentit i cercar d’on sigui
els fons adequats.

Per tant, va fins i tot més enllà Nacions Unides del que la
proposició no de llei que debatem avui proposa, no només
demana que s’investigui sinó que un paper més actiu i, fins i tot,
les modificacions legislatives importants com la del Codi Penal.

No es tracta de revifar antigues ferides, les ferides són ben
actuals, afecten molta gent. Per saber quanta gent afecta
recorrem a Paul Preston i a la seva extensa obra El holocausto
español, que en el pròleg ens recorda, cit literalment: “hoy por
hoy la cifra más fidedigna, aunque provisional, de muertes a
manos de los militares rebeldes y sus partidarios es de
130.199, sin embargo es poco probable que las víctimas
ascendieran a menos de 150.000 y bien pudieron ser más. En
algunas zonas se han llevado a cabo estudios sólo parciales y
en otras apenas se ha investigado.”
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No parlam d’un tema menor per tant, sinó de drets humans,
de la barbàrie d’un temps que no desapareix perquè condemnem
a l’oblit les víctimes del terrorisme de l’estat franquista. La
història d’Espanya tendrà una ferida oberta mentre no s’afronti
la reparació del dany patit per les víctimes del franquisme, a
aquestes víctimes se les ha d’honorar, ho ha fet recentment
l’església catòlica amb els seus màrtirs, amb assistència de
ministres, fins i tot. Res a dir, no pretenc polemitzar. Però és de
justícia el mateix reconeixement per a totes les víctimes, i
especialment les de l’altre bàndol, que duen algunes 77 anys
oblidades a les cunetes, foses comunes, sense ser identificades
i sense que ningú no els hagi demanat perdó. Franco ja no pot
demanar perdó pel patiment que va provocar per les sentències
de mort que va signar, pels crims que va deixar d’investigar i
perseguir. 

Sobre Franco, Preston acaba el llibre en el seu epíleg dient:
“no parece que Franco perdiera el sueño preocupado por la
suerte de sus víctimas, pero no puede decirse lo mismo de
todos los que participaron en la represión." I encara més: "los
culpables de las atrocidades cometidas en la zona republicana
generalmente fueron juzgados por la República durante la
guerra o por los franquistas en fechas posteriores". I en
referència als vencedors: "por el contrario entre los
vencedores, que pudieron disfrutar de los frutos de su trabajo
durante décadas una vez terminada la guerra, parece que
muchos más reflexionaron de manera consciente sobre lo
ocurrido y en algunos casos tuvieron remordimientos de
conciencia. El reconocimiento más significativo por parte de
un franquista de lo que se hizo ya desde mucho antes del golpe
militar podría haber estado mal fue el de Ramón Serrano
Suñer, que así lo manifestó en numerosas entrevistas y en sus
memorias al describir como la justicia al revés los juicios que
se practicaron en la zona rebelde durante la guerra y en toda
España a raíz de 1939.”

Expresso reconeixement d’haver comès injustícies i d’haver
provocat mort i patiment com el de Serrano Suñer, ni més ni
menys que Serrano Suñer, ens hauria de fer reflexionar perquè
no es té, avui en dia, aquest reconeixement des dels organismes
públics, no sé té una actuació decidida per reparar, per honorar
les víctimes del franquisme.

I acabaré, si hi ha una cosa que per a mi personalment em fa
plenament conscient de la magnitud de la injustícia que es
comet quan no impulsant mesures de reconeixement de la
memòria històrica, és el coneixement de les històries personals
que s’amaguen darrera les xifres, més de 130.000 històries
personals, les seves famílies, un dolor que es transmet de
generació en generació, sense que vegin reconegudes,
consolades, honorades per part dels seus representants
democràtics que som nosaltres. Jo els recomanaria si no ho han
fet, la lectura del Diccionari Vermell.

I si em permeten, acabaré la meva intervenció citant alguna
d’aquestes històries personals perquè tenguem consciència i
consti en el Diari de Sessions de la part humana sobre la que
votam avui. I he escollit a l’atzar, perquè n’hi ha tantes
d’històries que és molt mal de fer triar-ne una: “Nicolau Fiol i
Pou, de Manacor, el trobaren mort el 13 de setembre del 36 a la
possessió S’Alqueria Blanca, situada a la carretera que uneix
Porreres amb Felanitx. Portava dos dies mort. Sembla cert que
l’assassinaren a les 5 de l’horabaixa del dia 11, disparant-li dos
trets al cap. Quin era el seu ofici? Quin era el deute que havia
pagat? Espantall caigut, vestia calçons obscurs, jaqueta color
cendra, camisa blanca, espardenyes i boina. En una de les
butxaques portava un mocador, dos trossos de llapis i dues
monedes de coure. Dies després de la seva mort, una dona jove
anava demanant de casa en casa, si algú a Porreres sabia noves
del seu marit. Nicolau Fiol, de 29 anys, era casat i tenia tres
fills”.

I acab. “Josep Julià, de 22 anys, casat amb Maria Pascual,
que també fou assassinada amb la seva cunyada i la seva sogra”.
Només cont el final, “estava tancat en el Castell de Bellver. La
darrera carta la va escriure el 20 de desembre del 36: Deseo que
paséis las Fiestas de Navidad lo más alegres posibles. Si en
estas no estoy con vosotros, espero que las Fiestas de Pascua
las pasaremos todos juntos. Abans de la festivitat dels Reis
l’assassinaren, tal volta dia 5, que fou el dia que assassinaren la
seva dona Maria Pascual. Possiblement les seves despulles
reberen sepultura en el mateix indret on la va rebre la seva
esposa, el cementiri de Porreres. De totes maneres, els seus
pares mai no tingueren confirmació oficial de l’assassinat. De
segona mà, això sí, saberen qualque cosa. Anit se n’han portat
una camionada i els han afusellat a tots. El pare de Josep Julià
era traginer i un dia el contractaren per fer un viatge. Havia de
transportar uns mobles per tal de moblar una casa d’estiueig que
un prohom del feixisme mallorquí tenia a Can Pastilla. Quan li
donaren l’adreça de la casa a la ciutat que havia de buidar la
sang li glaçà les venes, coneixia bé la direcció, era ca'l seu fill”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Sanz, per un temps
també de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Hoy debatimos una iniciativa del Grupo MÉS, sin
duda de fuerte calado ideológico y que es similar a iniciativas
presentadas en esta cámara y en otros parlamentos autonómicos
y el parlamento nacional, por parte de fuerzas de izquierda y
más concretamente por parte de Izquierda Unida.

Creo que deberíamos preguntarnos si el afán de buscar
permanentemente temas que sucedieron ya hace más de 80 años,
es algo que realmente preocupa hoy en día a la sociedad. Y
máxime cuando tenemos una Constitución Española que con
absoluto consenso, se basó en la reconciliación. Es cierto, como
se ha explicado aquí, por parte de mis compañeros de otras
formaciones políticas, que en 2007 se aprobó la llamada Ley de
memoria histórica y a su amparo no sólo se han mantenido
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muchas medidas que ya se venían adoptando desde los primeros
años de democracia, sino que se han ido incrementando. Todas
aquellas acciones no sólo nacen de la propia Ley de memoria
histórica, sino de la propia democracia en si, en los más de 30
años se siguen haciendo acciones en este sentido.

Cuando el Partido Popular llegó hace más de un año al
Gobierno de España, en ningún momento se planteó la
posibilidad de modificar esa ley y mucho menos derogarla, a
diferencia de que sí por motivos ideológicos muchas veces ha
hecho la izquierda, cuando ha llegado a un parlamento, ha
mirado de dónde venía esa ley y se la cargó de un plumazo. La
Ley de memoria histórica del Sr. Rodríguez Zapatero, con este
gobierno del Partido Popular, sigue vigente, pero no sólo sigue
vigente, sino que se va actuando. 

Por eso yo creo y nuestro grupo piensa, que la proposición
no de ley que presenta el Grupo MÉS nos parece innecesaria,
porque creemos que en los poco más de 5 años de aplicación de
esa ley, los resultados han sido claros en restitución histórica,
moral, económica, sentimental e incluso asistencial de las
víctimas. Y con ello le voy a citar ciertos ejemplos, porque
parece ser que ustedes están empeñados en decir que el
Gobierno del Partido Popular o que el Partido Popular no hace
nada por la memoria histórica, cuando sí que lo hace, lo que
pase que a ustedes se les cae el discurso de intentar dividir a las
dos españas, intentar dividir a unos buenos y a otros malos.

Quiero recordar que el Ministerio de Justicia sigue
participando en la Comisión para el reconocimiento de ayuda a
ex-presos sociales, ya se han reconocido más de 100 pensiones
y en la Comisión para la aplicación del artículo 10 de la Ley de
la memoria histórica. Como ya dijo hace unos meses en una
comparecencia el ministro de Justicia en el Congreso de los
Diputados, en cumplimiento de dicha ley, cabe recordar que en
el 2006 se abrió una linea de financiación en favor de las
asociaciones para la recuperación de la memoria, y desde la
apertura de estas lineas hasta ahora, se han destinado más de 25
millones de euros, de los cuales casi el 40% se ha destinado a la
localización de las fosas. 

Por otro lado, aún así, caben destacarse las medidas de
compensación adoptadas a favor de los afectados por la Guerra
Civil y la dictadura, como son la mejora de ciertas prestaciones
a viudas, hijos y demás familiares de fallecidos como
consecuencia y en ocasión de la Guerra Civil, y esto está en el
artículo 5 de la propia ley. La ampliación del ámbito de la
aplicación de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron
prisión, como consecuencia de los supuestos contemplados en
la Ley de amnistía de 1977, artículo 7, y la exención del pago
del Impuesto sobre la Renda de las Personas Físicas, referidas
al ámbito anterior, así como la prestación económica
reconocidas a favor de lo que se ha conocido como los niños de
la guerra.

Asimismo, se gestiona y actualiza el mapa integrado de
fosas de la Guerra Civil y también se atiende a las consultas por
parte de las asociaciones para la recuperación de la memoria
histórica y de ciudadanos en general, de materias relacionadas
con la ley.

Esto con un gobierno del Partido Popular, señores diputados,
se sigue aplicando, se sigue aplicando. Y ¿qué quiero decir con
todo esto? Que la Ley de la memoria histórica se está aplicando,
pese a los momentos de máxima austeridad en las que vivimos.
Por lo tanto, el trasfondo de la proposición no la compartimos,
ya que el grupo que ha presentado la iniciativa, incluso..., como
es habitual, no es nada sorprendente, siempre se apoyan
mutuamente, ni reconocen, ni tienen interés en reconocer que el
Partido Popular está ejecutando perfectamente la Ley de
memoria histórica aprobada por el Sr. Rodríguez Zapatero.

Igualmente, una vez expuesto con claros ejemplos que la ley
se está aplicando con recursos económicos en tiempos de
dificultad económica para todas las familias de este país,
igualmente me gustaría realizar varias reflexiones. Permítanme
que les diga que ya hace 35 años que el camino elegido fue el
que se denominó el espíritu de la transición, que fue modelo
para muchos países, ya que buscaba la reconciliación entre
hermanos, entre todos los españoles. Se decidió no utilizar el
pasado de forma arrojadiza, se decidió mirar hacia atrás sin ira,
sin ira y sobre todo se decidió mirar juntos hacía adelante y a
juzgar por los 30 años de democracia, podemos decir que el
camino fue el correcto.

Consideramos que hemos de mirar hacia adelante y afrontar
los retos y compromisos que hemos adquirido con los
ciudadanos. Las administraciones, en este caso gobernadas por
el Partido Popular, que gobiernan para todos los ciudadanos, no
sólo para unos colectivos como hacen ustedes, sino para todos
los ciudadanos, la mejor muestra es que la aplicación de la Ley
de memoria histórica sigue vigente y no se ha derogado; las
administraciones gobernadas por el Partido Popular, sin dejar de
cumplir las leyes vigentes, se han marcado la prioridad de
trabajar para dar soluciones a los problemas actuales, que no son
pocos, que hoy en día tienen todos los ciudadanos, sean de la
condición que sean, sean del partido que sean y sean de la
región que sean. Eso se llama progresar y no quedarse
permanentemente anclados en hechos de hace casi un siglo y
luego querer denominarse partidos progresistas.

Por todo ello, nuestro grupo parlamentario no puede dar
apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. I gràcies, Sr. Bonet, pel seu
suport. Efectivament, no és una qüestió de venjança, és una
qüestió de justícia. La justícia és quan incorpores el raonament
al que succeeix en el món. I efectivament, no és qüestió de
venjança, és una qüestió emocional, és una qüestió de justícia i
molta gent ha esperat més de 79 anys perquè s’apliqui la
justícia, per saber on hi ha el seu padrí, per saber on hi ha el seu
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pare en els casos de persones de 85 o 90 anys. I no ho poden
saber. No ho poden saber perquè, tot i que està en vigor la Llei
de la memòria històrica perquè és un manament d’Europa i no
la poden llevar, s’han reduït més d’un 90% les subvencions en
temes de memòria històrica. Aquesta és la prioritat que té el
Govern del Partit Popular.

I, efectivament, totes aquelles persones que varen ser
víctimes de la Guerra Civil espanyola, d’un bàndol o de l’altre,
les que varen ser víctimes del bàndol nacionalista han tengut 79
anys de reconeixement, el darrer el vàrem veure amb tot allò
que vostè ha dit, amb tota aquesta santificació, de tot un seguit
de màrtirs. Però tots els que varen lluitar en el bàndol contrari
i sobretot, a partir de l’any 39 quan la persecució va ser només
dirigida cap a un bàndol, no hi ha reparació colAlectiva. I encara
hi ha més entre 130.000 i 150.000 persones desaparegudes sense
saber on. I això al Partit Popular li pot parèixer voler anar al
passat.

I és curiós que aquí l’únic que hagi parlat de las dos
españas” hagi estat el Sr. Alejandro Sanz, perquè ni vostè ni jo
hem parlat de las dos españas, perquè las dos españas,
afortunadament, ara estan mesclades. I l’únic que estam
demanant és reparació per a aquelles persones que no varen
poder obtenir una justícia, un judici just, una mort justa, saber
on són enterrats des de l’any 39 i d'abans de l’any 39. Però no
ens estranya el posicionament del Partit Popular, aquí ja en
vàrem parlar en una proposició no de llei per treure les despulles
del Sr. Francisco Franco, el dictador, condemnat per tots els
fòrums internacionals, d’un lloc públic, com és el Valle de los
Caídos, que és a un lloc públic, s’està protegint i netejant la seva
tomba amb doblers públics i el Partit Popular s’hi va negar,
perquè tot allò que sona a Francisco Franco al Partit Popular,
efectivament, el retrocedeix a las dos españas. I nosaltres,
estant en el segle XXI, pensam, com ha fet Alemanya, com ha
fet Itàlia, com ha fet França, que s’ha d’aconseguir aquesta
reparació. I s’ha de complir amb els drets humans de reparació
i de justícia. 

Sr. Sanz, digui'm un acte, un en el qual el Sr. Rajoy hagi
assistit en defensa de les persones torturades per Francisco
Franco, un acte; un acte del Sr. Bauzá que hagi assistit a
defensar les persones desaparegudes durant la dictadura de
Francisco Franco, un acte només. Cap ni un, no han anat a cap.
No han anat a veure una exposició, a escoltar una conferència,
no han donat suport com a president d’una comunitat autònoma
o com a president d’un país, un suport d’aquestes
característiques. No hi han anat! No ho volen fer! No ho volen
fer! Digui-me'n un, digui-me'n un, no ho volen fet.

Vostè em diu que hem de fer altres tipus de proposicions no
de llei. Idò facin-la vostès, en favor de la memòria democràtica
que aplica el Sr. Rajoy, facin-la Vostès tenen 34 diputats, vostès
estan per donar suport al Sr. Rajoy i al Sr. Bauzá, i nosaltres
estam per seguir les polítiques i controlar el Govern i pensam
que aquesta política pública que s’ha de fer de reconeixement de
la memòria històrica, que ho mana Europa, vostè demana a qui
li preocupa, idò preocupa a l’ONU, a Europa i a totes les
persones que tenen persones desaparegudes, i no s’està
realitzant. I vostès tenen 34 diputats per fer totes les PNL que
vulguin, dient que el Sr. Rajoy i el Sr. Bauzá ho fan molt bé.
Nosaltres tenim la funció social que ens mana la Constitució de
fer una altra tasca. Vostès facin la que considerin i ja

l’aprovarem o no l’aprovarem. Facin les feina que els toca i
facin les PNL que considerin oportunes.

Nosaltres en feim una perquè no s’està fent política pública
en aquest sentit i pensàvem que es faria. I miri què li dic, Sr.
Sanz, si en el punt número 1, en lloc de dir “els crims que va
cometre el règim franquista”, digués “els crims que va cometre
el règim stalinista, o de Pinochet o de Vileda”, vostès tal vegada
ho aprovarien. Segurament l’stalinista sí, Pinochet i Vileda
començ a tenir dubtes. Però com que és el franquisme no ho
poden aprovar. Però que els passa avui? Què els ha passat avui?
És retrocedir moltíssim, ni a favor dels homosexuals, ni a favor
dels perseguits que lluitaven per la democràcia en aquest país,
arriscant la seva vida. Però de què van?, de què van! Fan por!
Fan por!

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem idò a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 4498/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4498/13 per 9 vots en contra i 6 a favor.

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