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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

President, Lluís Maicas substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1726 i 1994/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1726/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prevenció i accions que
evitin la mutilació genital femenina.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 1726/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prevenció i accions que evitin la mutilació genital femenina, té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt bones tardes a tots i a
totes. Aquesta proposició no de llei es va plantejar arran d’una
informació que s’havia publicat aleshores, el mes de febrer, en
relació amb la situació que patien o que podien patir nines
estrangeres residents a le Illes Balears.

L’Organització Mundial de la Salut adverteix que als 28
països de l’Àfrica Subsahariana i en Mitjà Orient, on es practica
la mutilació genital femenina, aproximadament 140 milions de
nines i dones han estat víctimes d’un ritual consistent en
l’ablació parcial o total genital. Aquesta pràctica, l’ablació total,
és la més agressiva i consisteix en l’extirpació del clítoris,
juntament amb els llavis majors i menors, i la sutura dels dos
costats de la vulva.

S’ha de dir i s’ha d’expressar què significa i a què consisteix
aquesta pràctica per entendre que es necessita protegir aquestes
nines. Segons UNICEF, cada dia 60.000 nines d’entre 4 i 10
anys són mutilades. L’Organització World Vision España ha
advertit que aquesta pràctica es realitza cada vegada més en
edats més primerenques, per tal d’evitar que les mateixes nines
es puguin oposar quan arribi el moment de la mutilació i
denuncia també que abunden els casos de mutilació entre
d’entre 3 i 2 anys i que també s’ha comprovat que es practica a
nadons.

La formació i l’explicació sobre els perills i les
conseqüències físiques de la mutilació és una eina eficaç contra
aquesta pràctica. Segons informes mèdics solvents d’aquesta
mateixa organització, els danys que provoquen l’ablació són
tots, des del punt de vista físic, van des de la mort per
hemorràgia o infecció, es practica en condicions insalubres, amb
materials com fulls d’afaitar, navalles o bocins de vidre, fins
també la transmissió de malalties com el VIH, l’hepatitis o el
tètanus. A més a més, genera problemes com fístules o

incontinència, disfuncions sexuals i severes complicacions en el
cas d’embaràs i part.

A nivell psicològic, el dany també és devastador, des del
nivell psicoanalític més bàsic arrossegaran durant tota la seva
vida un trauma tan profund que no podran saber ni tan sols que
el pateixen. Així mateix, patiran l’efecte del rebuig del propi cos
i de la sexualitat.

Aquests efectes es poden comparar amb una violació, apunta
un tècnic d’aquesta mateixa organització.

La mutilació té una relació directa amb moltes d’altres
pràctiques fonamentades amb la manca de reconeixement del
dret de les dones, com el matrimoni forçós, generalment
infantil, a canvi d’una dot.

Per a l’eradicació d’aquesta mutilació s’ha de treballar per
al desenvolupament de l’autonomia econòmica de les dones per
tal que aquestes disposin dels seus propis mitjans de vida. A
causa del flux de les immigracions ha augmentat fins a un 40%
el nombre de dones que provenen de països on es practica la
mutilació genital femenina i mitjançant l’emigració també es
traslladen aquestes pràctiques tradicionals als països d’acollida.

Segons el mapa de mutilació genital femenina d’Espanya del
2012, presentat pel Departament d’Antropologia Social i
Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament
amb l’ONG Wassu Gambia Kafo, el nombre de nines residents
a Espanya amb risc de patir aquesta pràctica ha augmentat un
60% des del 2008. Així, 57.251 dones procedents de països en
els quals es practica l’ablació viuen a territori espanyol. La
coordinadora d’aquest informe, Adriana Kaplan, afirma que és
necessari posar aquest tema a l’agenda política per tal que es
prenguin mesures conscients i rigoroses de prevenció com
educar en igualtat per eliminar pràctiques culturals que res no
tenen a veure amb la religió, sinó amb el pes de la cultura
patriarcal, idò també s’han de formar els professionals d’atenció
primària, els docents i els treballadors socials perquè puguin
detectar qualsevol indici que es pugui posar en risc aquestes
nines o aquestes dones.

L’exposició, Prevenció en la lluita contra la mutilació
genital femenina, organitzada per Metges del Món de Balears,
en el marc de la celebració del Dia Internacional contra la
Mutilació Femenina, denuncia aquesta pràctica contra el dret de
les dones mitjançant la publicació d’informació sobre la
mutilació i les seves conseqüències. Aquesta ONG explica que
a Mallorca hi viuen més de 400 nines susceptibles de patir una
ablació, per tant és molt important que tot el personal sanitari
que atén dones africanes provinents de països on es practica la
mutilació disposin de formació i protocols d’actuació i
seguiment.

Igualment que les dones i homes africans que provenen
d’aquests països, residents a les Illes Balears, siguin sensibles
davant el tema, i això només passa per formar i per informar.
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D’altra banda, el 31 de gener del 2014, el Consell de
Ministres va aprovar una declaració institucional amb motiu del
Dia mundial de tolerància zero contra la mutilació genital
femenina, declarat per l’OMS el 6 de febrer, per expressar el seu
rebuig i el de tota la societat a la mutilació genital femenina i el
seu compromís per a l’eradicació i impulsar totes les mesures
que siguin necessàries.

És molt fàcil aprovar declaracions institucionals plenes de
bones intencions sense que incorporin cap mesura o acció
concreta o per prendre decisions polítiques que van en sentit
contrari, per exemple, el retall del Ministeri de Sanitat de
serveis socials i d’igualtat. Fa un any el Decret Llei 16/2012
retirava la targeta sanitària a 875.000 persones immigrants en
situació considerada irregular, més de 20.000 eren de les Illes
Balears. Allunyam de la supervisió dels professionals sanitaris
les famílies amb un major risc de fer patir a les seves filles la
mutilació.

També la reforma de la Llei de l’administració local, la qual
suprimeix les competències dels serveis socials als ajuntaments,
contribuirà a deixar fora de seguiment institucional aquestes
famílies.

És per tot l’exposat que consideram adient presentar els dos
punts de la següent proposició no de llei:

Primer.- Instar el Govern de les Illes Balears a crear un grup
d’experts, en representació de tots els àmbits relacionats amb la
defensa dels drets dels infants, en relació amb la pràctica de la
mutilació genital femenina, sanitaris, educatius i socials, per tal
que puguin fer les seves aportacions a l’hora d’articular les
pertinents mesures preventives.

Instar el Govern de les Illes Balears a articular un protocol
que contempli mesures de prevenció i acció que evitin la
mutilació genital femenina a les nines que resideixen a la nostra
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO O RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició no de llei.
Pensam que és una proposició no de llei encertada, l’exposició
que ha fet la portaveu del Grup Socialista, ha parlat de l’origen
d’aquesta pràctica bestial que es realitza a determinats països
africans i a determinats països asiàtics, en total una trenta de
països, entre Àfrica i Àsia, però el cert és que amb el fenomen
migratori aquesta pràctica s’ha introduït a Europa i per tant
s’han de prendre mesures dins Europa per poder eliminar
aquesta pràctica, o colAlaborar a l’eliminació d’aquesta pràctica.

I per tant, les dues propostes concretes que fa el Partit
Socialista, que és què podem fer des de la nostra comunitat
autònoma, ambdues propostes concretes ens semblen
absolutament adients.

Hem de dir que s’ha avançat moltíssim, tant en els països
africans com en els asiàtics en aquest tema; s’ha prohibit
pràcticament a tota la totalitat dels països on es practicava, però
tot i així, malauradament, aquesta pràctica, de forma irregular
o ilAlegal es realitza, i moltes vegades amb una certa
permissivitat per part de les autoritats.

No es practica de forma absolutament massiva a totes les
dones, té a veure més amb la identitat de l’ètnia, perquè a
determinats països, més que la identificació nacional és la
identificació per ètnia.

Deia que amb la venguda de moltes d’aquestes persones a
Europa, a l’Estat espanyol i a la nostra comunitat autònoma
vàrem començar a detectar casos de nines o de dones, però les
dones ja eren adultes, a qualsevol de les nines que se’ls havia
practicat l’ablació, aquesta mutilació genital femenina. I per tant
es varen haver de posar en marxa tota una sèrie de mecanismes.

En el conjunt de l’Estat es va modificar el Codi Penal, en el
qual s’estableix la persecució de la mutilació genital i si es
produeix entre 6 i 12 anys. Després es va modificar la Llei del
Poder Judicial perquè trobàvem casos en què la nina se n’anava
de vacances, es practicava en el seu país d’origen o en el país
d’origen dels pares la mutilació, la nina tornava aquí, el pediatre
detectava aquesta mutilació i no es podia fer res perquè s’havia
practicat fora. Es modifica la legislació espanyola per poder
castigar els pares per haver realitzat aquesta pràctica,
independentment que fos a un altre lloc.

Ara, amb la modificació que s’ha fet del que es deia la
justícia universal, ens limita aquesta persecució: només es podrà
perseguir els pares o només podrà castigar-se penalment els
pares en el cas que la nina tengui nacionalitat espanyola, si la
nina no té nacionalitat espanyola, amb la modificació de la Llei
de la justícia universal, coneguda per justícia universal, no es
podrà perseguir, sí que es podrà retirar la tutela dels pares,
perquè hi ha l’administració pública que pot considerar que és
una situació de desprotecció, sobretot si hi ha infants o nines
més petites que la víctima, però no es podrà perseguir
penalment.

Un avanç que s’havia fet fins fa escassament mesos, ara hi
ha hagut un retrocés, no es podrà penar els pares que hagin fet,
que hagin consentit una ablació en el seu país d’origen si la nina
no té la nacionalitat espanyola. Tenim idò una tornada cap
enrera.

Es va discutir molt aquest tema, jo record en els anys
vuitanta el tema de la interculturalitat, la multiculturalitat, pens
que era un tema absolutament mal plantejat, la cultura s’atura,
s’acaba quan comença el dret; és a dir, el nostre dret protegeix
la integritat física de la persona i una cosa és practicar el ramadà
o practicar la quaresma i l’altra la mutilació femenina, no té res
a veure amb temes culturals, això és un atac a la integritat física
de les dones, independentment de la cultura o de la religió que
professin.
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He de dir també que s’ha avançat molt, perquè això està
molt lligat a la religió musulmana, però cada vegada hi ha més
teòlegs de la religió musulmana que prohibeixen aquest tipus de
pràctiques.

En relació amb les dues propostes concretes que presenta el
Partit Socialista, nosaltres pensam que són adients. Aquí, a la
nostra comunitat autònoma, va ser a finals..., sobre l’any 2008,
2009, que es va començar a detectar casos, casos per pediatres.
La immigració comença amb els pares, arriben els pares, els
pares consoliden la seva estança aquí i comencen a fer la
reagrupació familiar. Moltes d’aquestes nines ja venien amb
l’ablació feta, però les nines que varen néixer aquí se les
enduien al seu país d’origen, o en qualque ocasió s’havia fet
aquí i es començava a detectar.

Nosaltres, a finals de legislatura vàrem iniciar precisament
establir aquest tipus de protocols, vàrem treballar conjuntament
amb la Generalitat catalana, amb la policia municipal, que té la
Generalitat catalana establert tot un protocol de seguiment de
casos de risc, i després bé, varen venir les eleccions i no s’ha
continuat. Però sens dubte és un tema necessari, es poden
detectar les persones de risc, tenim clarament detectades quines
són les famílies nascudes, que són d’origen de determinats
països, per tant tenim les edats de les nines, perquè estan
escolaritzades, i per tant sabem que hi ha situacions de risc. Per
exemple, una situació de risc que els Serveis Socials catalans i
la policia municipal catalana vigila és si hi ha previsions de
viatge a unes edats compreses entre els 8, 9 o 10 anys. Per tant,
es posen en contacte amb aquesta família, se li explica tot el que
se li ha d’explicar, s’explica a la nina, se li diu que després es
farà una supervisió posterior pediàtrica i s’avisa.

Prèviament, s’ha fet tota una feina des de l’escola, amb la
mare, especialment amb la mare, etcètera, es fa un mecanisme
per evitar que això succeeixi.

Una altra de les coses que s’ha fet i que aquí també es
demana i que semblaria molt interessant, i que ja dic, a finals de
legislatura es varen iniciar tots aquests contactes, és la formació
sobretot als pediatres. Hi ha quatre tipus d’ablació diferents i de
vegades, la que vostè ha exposat de forma molt crua, però que
és real i molt visible, però n’hi ha d’altres que són menys
visibles, perquè són parcials o només afecten el clítoris i per tant
de vegades és més complicada o s’ha d’observar d’una forma
molt determinada, o s’ha de cercar. I per tant, es dóna formació
als pediatres de com es podia..., s’informa els educadors o els
professors de determinats canvis que s’hagin produït a les nines
quan hagin fet un viatge al seu país o que hagin estat uns dies
absents a l’escola, tota una sèrie d’observacions de caràcter
psicològics, de caràcter físic, perquè es pugui detectar.

L’objectiu, sobretot, és prevenir, però en qualsevol cas, si es
produeix o si ja s’ha arribat tard i l’ablació s’ha produït, doncs
que sigui de totes formes castigada, perquè el missatge ha de ser
clarament que davant aquestes pràctiques tolerància zero.

Per tant, ens sembla bé que de les responsabilitats de cada
govern es faci el que s’hagi de fer o el que es pugui fer i
aquestes dues accions són a l’abast de les comunitats
autònomes, tenen les competències, o almanco el nostre Estatut
ens les dóna, per poder-les fer i pensam que és encertada
aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots i a totes. Com
ja s’ha dit, la incorporació a la nostra societat de famílies
procedents d’entorns geogràfics, històrics, socials i culturals
diversos ha suposat descobrir realitats culturals diferents i
afrontar nous reptes, especialment en Atenció Primària, també,
com s’ha dit, d’altres professionals, però els professionals
d’Atenció Primària sí que són, per la seva proximitat i
accessibilitat, claus per poder detectar, prevenir i atendre de
manera educativa aquesta problemàtica tan complexa, la qual
vulnera els drets humans de les nines i les dones.

Una de les realitats més preocupants que s’han pogut
identificar és la necessitat de prevenir pràctiques tradicionals
perjudicials, com és el cas de la mutilació genital femenina.

I per primera vegada, l’estratègia nacional contra la
violència contra la dona 2013-2016 recull i es visualitza, a més
de la violència de gènere, altres tipus de violència contra la
dona, per exemple la mutilació genital femenina, els matrimonis
forçosos, la violència sexual, la tracta de dones i nines amb
finalitats d’explotació sexual. Per tant, no és cert, Sra. Obrador,
que el Govern del Partit Popular es quedi només en declaracions
institucionals, sinó que tenim tota una estratègia nacional que
contempla, per primera vegada, torn repetir, el tema de la
mutilació genital femenina, i com els explicaré, amb accions
molt concretes i molt determinades.

Des del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es
treballa, juntament amb les comunitats autònomes,
especialment, com he dit, dins l’àmbit sanitari, però també amb
altres actors que intervenen en la prevenció i actuació, amb un
protocol per a la identificació i tractament de la mutilació
genital femenina que serà d’aplicació comuna a totes les
comunitats autònomes. A més del protocol, també es treballa en
un pla de formació dins l’àmbit sanitari i la promoció d’un
protocol comú per a l’actuació sanitària en relació amb la
mutilació genital femenina, com deia, és una de les mesures,
concretament dins el quart objectiu, la visualització i atenció
d’altres formes de violència dins aquesta estratègia nacional
contra la violència contra les dones.
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És a dir, vostès ens proposen aquí que facem una cosa que
en aquest moment ja es fa des de Madrid, amb una participació
activa de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i torn dir
que desmunta el seu argument que el Govern central es queda
només amb els titulars, amb els anuncis.

Ja ho han dit, a les Balears hi ha unes 400 nines susceptibles
de patir una ablació, també hi ha un estudi que té identificat que
més d’un 40% d’aquestes es troben concretament dins la
barriada de Son Gotleu, per l’alt índex d’immigració procedent
d’aquests països que hi ha dins aquesta barriada. Per això és
important que tot el personal sanitari que atén especialment
dones africanes i que provenen de països on es practica la
mutilació comptin amb formació i amb aquests protocols
d’actuació i seguiment que, com dic, s’estan elaborant en
aquests moments conjuntament amb les comunitats autònomes.

Com han dit també les portaveus que m’han precedit és un
problema que es presenta moltes vegades quan les famílies
aprofiten les vacances a un país d’origen per practicar la
mutilació genital. A Espanya aquestes pràctiques són un delicte
penat fins a 12 anys de presó, i en aquests moments trobam ja
que el grup de mediadores de salut treballen de manera
sistemàtica amb aquesta realitat, amb una realitat amb què els
pediatres colAlaboren amb aquestes mediadores per detectar
possibles ablacions, especialment abans de viatges, i les
mediadores infermeres de primària solen també..., de manera
periòdica organitzen xerrades especialment, com deia, a la
barriada de Son Gotleu per conscienciar les famílies de la
perillositat d’aquestes actuacions. És a dir que tenim un grup de
professionals que està molt conscienciat en aquest tema i està
fent feina en aquest sentit.

Com deia l’estratègia nacional recull, per exemple, la
declaració de la Conferència mundial sobre les dones de Beijing
del 95, que ja assenyala com a violència contra les dones la
violència física, psicològica i sexual que es produeix a la
família, inclosos els maltractaments, la violació, l’abús sexual
a les nines a llar, la violència relacionada amb la dot, la
mutilació genital femenina i altres pràctiques tradicionals
nocives per a la dona. També recull l’estratègia nacional el que
es va acordar a la conferència mundial referit a esterilització,
avortament forçat, com a maneres de violència, tràfic de dones,
així com circumstàncies especials de grups minoritaris i que es
troben dins els grups amb major risc de violència. 

També volia fer referència al fet que l’any 2006 el Pla de
treball per a la igualtat entre homes i dones de la Unió Europea
inclou per primera vegada un apartat dedicat a l’eradicació de
totes les formes de violència de gènere, entre les quals s’inclou,
en primer lloc, la mutilació genital femenina, i que la Directiva
2002/73, de 23 de setembre de 2002, també del Parlament
Europeu, recull un estudi al voltant de la situació actual i les
perspectives de mutilació genital femenina d’aquests 27 països
membres i Croàcia, que ha servit de base per a l’elaboració
d’aquest informe sobre mutilació genital femenina a la Unió
Europea, que són les dades que ens donava la portaveu.

I, com deia, aquest quart objectiu d’aquesta estratègia
nacional posada en marxa pel Partit Popular du mesures
concretes, i concretament hi ha dues mesures dins l’apartat
quart, tot i que n’hi ha tota una sèrie de lluita contra la violència,
matrimonis forçosos..., tenim la número 166 que ja parla
d’elaborar un document informatiu sobre els matrimonis
forçosos, la mutilació genital, les agressions sexuals i el tràfic
de dones i nines amb fins d’explotació sexual. La 176 parla de
fomentar accions per a la commemoració del dia mundial de
tolerància zero contra la mutilació genital femenina; i la 185,
que és a la que em referia al principi de la meva intervenció, de
promoure l’adopció d’un protocol comú per a l’actuació
sanitària en relació amb la mutilació genital femenina, que ja
sabeu que..., i ja assenyala com a corresponsables el ministeri i
les comunitats autònomes.

Per tant, essent conscients de la naturalesa d’aquest
problema, he de dir que el Govern ja està fent feina i per això
consideram que allò prudent no és encetar una tasca paralAlela
aquí, amb un protocol paralAlel i un grup d’experts paralAlel,
quan s’està avançant en aquest protocol nacional que serà
d’aplicació a totes les comunitats autònomes, i proposaríem una
transacció o, millor dit, una substitució dels seus dos punts, en
el sentit que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant de manera activa en el
protocol que s’està elaborant des del ministeri i aplicar-lo a
l’àmbit de les Balears tan aviat com aquest estigui aprovat.
Creim que és la manera més lògica de continuar actuant, i que
no tendria cap sentit iniciar ara aquí una feina des de zero.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Amb la portaveu del Grup
MÉS compartim la seva exposició des del coneixement que té
d’aquesta problemàtica amb l’exercici de la gestió d’aquest
colAlectiu, i compartim també tot el plantejament, fins i tot quan
assenyala que la cultura s’acaba quan comença el dret; vull
afegir en aquest cas que malgrat que el dret actuï quan la cultura
s’acaba nosaltres pensam, o jo pens, que en aquest cas s’ha de
treballar pel canvi cultural, perquè els canvis culturals són més
lents, costen més, però al final són més perdurables en el temps
i són els que contribuiran al fet que les famílies dels descendents
d’aquestes nines que avui en dia estan en risc no entrin dins
aquesta espiral de violència cap a les seves persones. 

Per tant és vera que hem de continuar treballant i que s’ha de
treballar; per això nosaltres vàrem presentar aquesta iniciativa,
perquè així ho demanen les entitats que treballen amb aquests
colAlectius que estan en risc. Així ho demana Metges del Món
quan va fer la seva presentació de l’exposició en el sentit que és
important intensificar aquest treball des de la mateixa
comunitat, i no entenem que la portaveu del Partit Popular
delegui aquesta competència, que la tenim i que la podem
exercir, a un document que s’elabori des de l’Estat i que s’està
impulsant des de l’Estat, que no sabem quan es podrà tenir ni
quan podrà entrar en vigor. 
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El que sí sabem és que en aquests moments hi hauria
d’haver més coordinació entre tots els colAlectius que estan
treballant o que poden evitar que aquestes nines siguin
mutilades -sanitaris, educatius, treballadors socials- i que s’han
de constituir en un grup per poder fer feina i totes les seves
aportacions des dels seus àmbits per fer prevenció. Que vengui
una nina de viatge i que ja vengui mutilada, això ja no es podrà
tornar enrere; el que s’ha de fer és treballar perquè es puguin
prevenir aquestes circumstàncies. Per tant crec que la
competència d’aquest govern està a prendre la iniciativa, a
constituir tot aquell grup de necessari o aquelles coordinacions
que trobi, si no és a través d’un grup d’experts a través de
qualsevol fórmula, per poder actuar en prevenció, i això és
importantíssim i no hem d’esperar que sigui l’Estat que ens
digui que estan elaborant un document provinent de l’Estratègia
nacional per a l’eradicació de la violència contra la dona 2013-
2016, que no sabem quan tendrem a les nostres mans aquest
document i quan serà d’aplicació i els recursos que ens
assignaran, perquè li vull recordar que mediadors de la salut
s’ha eliminat pràcticament tots, que en queda un per a Mallorca.
Per tant no em digui que donen suport a visualitzar aquesta
forma de violència quan han llevat els mediadors de salut.

Jo el que deman és que s’articuli un grup de treball de
prevenció dependent de la comunitat autònoma, amb autonomia,
i també demanam que es contemplin les mesures d’un protocol
de prevenció que evitin la mutilació genital femenina. Per tant,
Sra. Prohens, la fórmula del Partit Popular per substituir les
nostres proposicions d’una manera habitual, que és continuar
treballant, en aquest cas no va bé, no va bé perquè aquest
continuar treballant significarà una dilatació en el temps d’un
tema que es pot resoldre sense esperar que l’Estat marqui el
temps i el finançament i el pressupost que vulgui aportar per fer
front a aquesta lacra.

Per tant cuidem d’aquestes nines, és la nostra responsabilitat
com a govern, com a polítics, i el Partit Popular com a govern,
i el que demanam és més sensibilitat respecte d’aquesta
situació; ja ho hem dit, 400 nines estan en situació de risc. Em
pareix increïble que el Partit Popular digui que depenem de
Madrid per poder-les protegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Res més, moltes gràcies. No acceptam la seva proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passarem, idò, a la votació de la Proposició no de llei
1726/14.

Vots a favor? 5.

I vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
1726/14 per 5 vots a favor i 9 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1994/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa als immigrants i els drets
humans.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
1994/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als immigrants
i els drets humans. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El 6 de febrer d’aquest any, de 2014, un
grup de 40 persones immigrants varen intentar arribar nedant a
Ceuta a través del que es coneix com l’espigó proper a Tarajal,
que és una zona fronterera entre Espanya i Marroc. Prèviament
ho havien intentat per la zona terrestres unes 250 persones, entre
les que estaven incloses aquestes 40 persones, que ho havien fet
sense èxit.

Aquestes 40 persones que anaven nedant cap a Ceuta les
autoritats espanyoles, i quan dic autoritats espanyoles em
referesc als cossos de seguretat presents en aquell moment,
varen llençar pilotes de goma i bales de salva. Es fixaran que
aquesta proposició no de llei està registrada dia 27 del 2, que és
ja una data en què el Ministeri d’Interior reconeix que es varen
disparar bales de goma contra aquestes persones, perquè
inicialment els que varen denunciar que s’havien disparat bales
de goma contra persones que quasi no sabien nedar, que estaven
esgotades, que anaven vestides, que tenien dificultats per
moure’s dins la mar, havien estat els mateixos immigrants que
varen subsistir i ONG que havien enregistrat un vídeo on es va
demostrar; davant les evidències dels ciutadans espanyols que
varen denunciar el fet i davant les evidències dels vídeos
enregistrats, on es veia clarament que els cossos de seguretat
que hi havia en aquell moment disparaven contra aquestes
persones, el Ministeri de l’Interior va haver de reconèixer en
boca del seu ministre d’Interior que efectivament s’havien
disparat bales de goma, perquè el màxim responsable de la
Guàrdia Civil va dir que no s’havien produït. El ministre
d’Interior el va rectificar i va reconèixer que sí, amb la frase de
“no tiraban a dar sino que tenía un efecto disuasorio”.

Vull ressenyar també el tema dels vídeos, perquè en aquell
moment aquestes persones, si haguessin enregistrat aquests
vídeos aquestes proves haguessin estat considerades ilAlegals,
perquè..., no haguessin estat proves que s’haguessin pogut dur,
per exemple, a un judici, perquè amb la modificació de la llei
coneguda de seguretat ciutadana està prohibit que un ciutadà
enregistri una autoritat si creu que està incomplint la legislació
o si creu que està abusant. S’haguessin considerat ilAlegals i el
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ciutadà que hagués enregistrat aquestes situacions encara hagués
estat jutjat, i en un cas com aquest clarament, on es demostra
que un ciutadà amb una càmera de vídeo desmunta una mentida
del cos de la Guàrdia Civil, tot potent, es modifica la Llei de
seguretat ciutadana perquè això, coses com aquestes no puguin
passar. Això no és aprofundir en democràcia, senyors
parlamentaris i senyores parlamentàries, això és retrocedir, i en
aquest moment tenim una llei de seguretat ciutadana que
castigaria fets com aquests.

A part d’aquest fet, el cas és que la situació aquesta va fer
que es morissin 15 persones; algunes d’elles tenien impactes de
bales de goma i altres es varen morir. Els cossos de seguretat, en
una situació d’aquestes característiques -qualsevol persona
democràtica pensa que el que ha de fer és ajudar perquè aquelles
persones no s’ofeguin-, els tiraven bales de goma. Algunes
d’aquestes 40 persones varen arribar a territori de l’Estat
espanyol, i els cossos de seguretat immediatament varen
expulsar els nouvinguts cap a Marroc, amb els termes usats que
aquest tipus d’actuació eren d’expulsión en caliente, terme que
no existeix a cap legislació de l’Estat espanyol, tal com
demostra la voluntat del Govern d’Espanya, que ja ha anunciat
la modificació de la legislació vigent en matèria d’estrangeria
per tal de donar cobertura legal a aquest tipus d’expulsió, però
mentre no la modifica, mentre no és legal perquè no s’ha
discutit a cap parlament democràtic o en aquest cas en el
Congrés, ho està aplicant.

Aquests fets varen generar una ampla contestació social i
política. Fins i tot la comissària europea d’Interior, la Sra.
Cecilia Malmström, es va dirigir a les autoritats espanyoles per
demanar explicacions pels fets, a la vegada que mostrava la seva
preocupació. Nosaltres pensam que des de qualsevol punt de
vista, sigui progressista o sigui conservador, llençar pilotes de
goma contra persones que estan nedant, (...), no és una situació
que estàs a peu ferm, estàs nedant amb roba, el vespre, en
situació segurament que no has menjat en aquest cas durant
molts de dies com toca, és com a mínim imprudent, com a
mínim imprudent. He posat aquesta frase o aquesta paraula per
si és possible qualque tipus de consens.

Per altra banda pensam que l’expulsió de persones
immigrants ha de complir tota la legalitat vigent a nivell
nacional, així com respectar tots els acords internacionals que
l’Estat espanyol signa.

Per això nosaltres proposam aquesta proposició no de llei
que té cinc punts. Un, que el Parlament de les Illes Balears
lamenta la mort de 15 persones per ofegament prop de les costes
de Ceuta sense auxili per part dels cossos de seguretat que
presenciaven els fets. Que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears -perdonin, això hauria de ser el
Govern de l’Estat- perquè modifica tota la normativa necessària
per tal que no pugui ser interpretable per part de cap autoritat
política, civil o militar, i que no decideixi lloc a dubtes que no
es poden disparar o llençar bales de qualsevol tipus, o pilotes de
goma o qualsevol altre producte que pugui danyar la integritat
física, contra persones que estan nedant. El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol que qualsevol
modificació de la Llei d’estrangeria sigui fruit del consens
social i polític i garanteixi els drets humans de les persones que
intenten immigrar. 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a potenciar i consensuar la política migratòria;
nosaltres som molt conscients que és necessària una política
migratòria de caràcter europeu; l’objectiu d’aquestes persones
no és arribar a Espanya ni a Itàlia, és arribar a Europa, i la
Mediterrània els serveix de port d’entrada; insistesc que a més
és una pressió que sempre tendrà Europa a través de la
Mediterrània perquè tenim la frontera entre Àfrica i Europa, on
hi ha més desnivell i més desigualtat econòmica i social, per
tant aquesta pressió migratòria sempre la tendran els països de
la Mediterrània, es necessita sens dubte una política europea
comuna migratòria que garanteixi en qualsevol cas els drets
humans de les persones que intenten immigrar.

I finalment el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l’Estat espanyol a investigar acuradament per tal d’aclarir
d’on i de qui va sortir l’ordre de disparar bales de goma i,
conseqüentment, a destituir els o les responsables.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb aquests fets
recordo que abans que comparegués el ministre en el Congrés
de Diputats per donar explicacions davant els diputats, vàrem
haver d’aguantar tres versions diferents dels fets que varen
succeir aquell dia, tres versions diferents que demostren
l’opacitat, la manca de transparència amb la qual va actuar el
ministeri en aquells moments, perquè sabien que no podien dir
el que havia passat en realitat. Entre les 9 del matí del dijous dia
6 de febrer i les darreres hores d’aquell mateix dia el ministeri,
com he dit, va donar tres versions oficials; la primera va ser que
els guàrdies espanyols no varen tenir cap contacte amb els
emigrants; la segona, que es varen conèixer les dades de les
morts i els detalls del succeït mitjançant els contactes amb els
marroquins; i, la tercera, varen reconèixer que sí, que hi va
haver qualque contacte, donant que els emigrants varen tirar
pedres contra tots, i aquí es va utilitzar el material antidisturbis,
però únicament durant l’intent d’entrada per terra, no varen
parlar que varen llançar gomes quan els immigrants nedaven.
Per tant, a la seva compareixença el ministre de l’Interior, Sr.
Fernández Díaz, va fer un relat que posa els pèls de punta, i
posa els pèls de punta perquè parla dels immigrants... sense cap
tipus de sensibilitat ni de suport ni de... ni de... solidaritat pel
que passaven i pel que havien passat.
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Si vostès llegeixen la compareixença el que podem veure és
que parla d’un grup de persones armades amb pedres i pals que
atacaven les forces i cossos de seguretat, “un grup violent de
persones” va arribar a dir, i després va dir que la gent que es va
tirar a la mar duien botelles de plàstic buides com a salvavides,
duien neumàtics, duien uns guardapits, que, en definitiva
estaven preparats per arribar a les costes espanyoles i que si es
varen morir va ser per mor que uns s’aferraven als altres i que
per això es varen ofegar, perquè els que no duien guardapits
salvavides s’aferraven als que sí que en duien i això va ser el
que va ocasionar la mort d’aquestes quinze persones.

La falta de suport i de, com ja he dit abans, solidaritat cap a
aquestes persones que varen morir per culpa d’una acció de les
forces dels cos de seguretat és el que es palpa a tota la
intervenció, en cap moment reconeix ni assumeix el ministre la
part que varen assumir les forces espanyoles en aquest tràgic
desenllaç.

Per tant..., condemnar aquesta exposició dels fets d’una
manera tan freda i tan insensible.

I en relació amb les expulsions en calent, a la seva
compareixença el ministre sí que va admetre l’existència
d’expulsions en calent que sempre havia negat i a la
compareixença hi figura.

Volem recordar que maldament ara es vulgui canviar la llei,
hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que interpreta
la Llei Orgànica 4/2002, sobre drets i llibertats dels estrangers
a Espanya i la seva integració social, la qual afirma que la
protecció dels drets i deures que s’atribueixen als estrangers a
la llei de 2000 els afecta també en el cas que no hagin entrat en
sentit estricte a Espanya, quan es trobin fàcticament en territori
espanyol, és a dir, en situació de sotmetiment a un poder públic
espanyol. Per tant, som davant una expulsió sumària, davant una
expulsió colAlectiva, prohibida específicament per l’article 4 del
protocol del Quart conveni europeu de drets humans. 

Per tant, el Govern espanyol va vulnerar la legalitat
internacional pública i en concret aquest precepte del Conveni
Europeu dels Drets Humans. Per tant, no es pot negar que quan
aquestes persones varen arribar a la costa espanyola eren sota
els poders públics espanyols i per tant, com és possible que la
Guàrdia Civil procedís a la seva devolució mitjançant un
procediment ilAlegal? I no hi va haver cap responsabilitat, ni
cessament ni dimissió del director de la Guàrdia Civil.

Per a nosaltres ha estat una gestió estrepitosament fracassada
i el Grup Socialista al Congrés de Diputats va demanar, el
desembre del 2013, molt abans que succeïssin uns fets que ja
s’avisava que podien succeir, vàrem presentar una proposició no
de llei, com dic, per incrementar de manera urgent els recursos
destinats a mitjans materials, humans i tecnològics per garantir
la seguretat de les fronteres espanyoles a les ciutats de Ceuta i
Melilla i el PP ho va rebutjar.

També va rebutjar dictar des del Ministeri de l’Interior una
instrucció sobre procediments i actuacions que han de seguir les
forces i cossos de seguretat de l’Estat en el cas de detenció
d’immigrants en situació irregular que hagin accedit al territori
espanyol de conformitat amb la legislació en vigor que per
ventura si s’hagués aplicat no haurien mort quinze persones.

Varen rebutjar també adoptar mesures per reforçar la lluita
contra la immigració clandestina i canalitzar els fluixos
migratoris per vies legals, invertint en recursos suficients en
integració d’immigrants, en cooperació amb els països d’origen
i trànsit especialment amb el Marroc per al seu
desenvolupament i lluita contra les màfies que trafiquen amb
éssers humans, i varen rebutjar també donar suport a l’ampliació
de la política europea d’immigració.

Per tant, el Partit Popular ho va rebutjar tot quan es tractava
d’avançar en la línia de protegir els drets dels immigrants i de
protegir-los i de respectar els drets humans.

Malgrat hagin passat molts de mesos d’aquells fets,
consideram que encara és vigent i necessària aquesta iniciativa
i que pugui suposar que aquests fets no tornin passar i per tant,
nosaltres donarem suport a tots els punts d’aquesta proposició
no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat, Sr. Alejandro Sanz, també per un
temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Comenzaré mi intervención
con unas palabras, que las suscribe este grupo parlamentario en
sesión de 13 de febrero en el Congreso de los Diputados, que
dice así: “Mis primeras palabras quiero que sean para expresar
mi dolor y mi condolencia por los trágicos acontecimientos que
supusieron en este momento en lo que nos consta el
fallecimiento de nueve personas en los hechos en los que a
continuación me voy a centrar”, eso lo dijo el ministro del
Interior. Por lo tanto, es falso lo que acaba de decir la portavoz
del Grupo Socialista que acaba de decir, diciendo que ni
condenaba y que trataba a los inmigrantes como si fuesen una
cosa extraña, cuando lo primero que hizo en su comparecencia
el ministro de Interior -y aquí está- fue, digamos, lamentar esos
trágicos hechos.

Por lo tanto, hoy debatimos unos lamentables hechos que
ocurrieron hace más de medio año y las explicaciones a los
mismos ya se dieron por parte del Ministerio del Interior en sede
parlamentaria nacional una semana después del 6 de febrero,
concretamente el 13 de febrero.

Igualmente y al objeto de esta PNL nos gustaría aclarar
algunos aspectos que se acaban de decir por parte de los grupos
parlamentarios, es decir..., que lo diga el Grupo MÉS, bueno, a
lo mejor se puede entender, pero que el Partido Socialista diga
lo que acaba de decir, responsabilizar a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado de la muerte de quince personas!, al
ministro del Interior...



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 76 / 11 de setembre del 2014 1061

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vostè no té la paraula.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

...el ministro estaba ahí presente y es el culpable de la
muerte de quince personas...no, no, no, es decir, aquí acaban de
decir que los responsables de estos fallecimientos son los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un partido con
vocación, con larga vocación de gobierno, con un exministro de
Interior que luego hablaremos de su actuación en materia de
inmigración.

En primer lugar, subscribimos las palabras del ministro y
nuestro grupo parlamentario, que quede en acta, expresa
también su dolor y condolencia por la tragedia producida el 6 de
octubre en aguas marroquíes, no españolas. Si bien es cierto que
también la exposición de motivos, como en algunas frases de la
propuesta de acuerdo, se desprende una sombra, como antes he
explicado, de dudas hacia las labores realizadas en esta materia
por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en
este caso de la Guardia Civil. Nada más lejos de la realidad. 

Cada día muchos guardias civiles, muchas personas, muchas
ONG se juegan la vida para garantizar nuestra seguridad y para
garantizar el cumplimiento de la ley y para defender sin duda
los derechos humanos. Cumplen una política de inmigración
que es una política de inmigración que se enmarca dentro de un
contexto europeo, que eso sí que estoy de acuerdo con lo que
antes he explicado, pero que estaría bien antes de lanzar algunas
afirmaciones o demagogia barata en contra de... en este caso....
pues echar la culpa en este caso a la policía o en este caso a la
Guardia Civil, pues mirar la intervención del ministro y sobre
todo el informe que emitió en su momento la Guardia Civil, en
este caso de Ceuta, sobre los hechos que ocurrieron el 6 de
octubre. 

Por lo tanto, esto, señores diputados, es un parlamento y no
es un juicio y aquí se acaban de hacer afirmaciones muy serias
y muy graves sobre posibles interpretaciones que nada tienen
que ver con la realidad.

Los fallecidos en aguas marroquíes, no españolas, no está
demostrado y no lo dice en ningún momento que fuesen por las
pelotas de goma como intentan hacernos creer, nadie dice... no
hay ningún informe que diga “fallecieron por pelotas de goma”,
y tan panchos.

No existe relación entre el empleo de métodos antidisturbios
y los fallecidos, es más, ese método -como dijo el ministro del
Interior- fue acorde con los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad recogidos en la Ley de fuerzas
y cuerpos de seguridad ciudadana de 1986, que yo recuerde en
1986 no gobernaba el Partido Popular en España, cuando se
hizo esta ley.

Por lo tanto, nos sorprende ese carácter humanitario del
principal grupo de la oposición sobre esta cuestión, máxime
porque ya lo relató la portavoz de esta comisión por parte
nuestra, la Sra. María José Bauzá, se dejó claro en una PNL
similar, pero... y que es bueno recordar, ¿sabe quien defendía
los protocolos de actuación del Gobierno de Marruecos cuando

dejó este gobierno 500 inmigrantes abandonados en el desierto?
¿Sabe quien mandaba circulares a las comisarías de Policía
dando directrices de detener inmigrantes para luego
expulsarlos? ¿Sabe quien instalaba concertinas.., mira, un tema
que llevó la portavoz del grupo MÉS, en las vallas en 2004 y
ahora dice todo lo contrario? ¿Sabe quien dice que los que
infringen la ley son aquellos inmigrantes irregulares que entran
de manera violenta en Ceuta y Melilla? Eso lo dijo el secretario
de Estado de Seguridad, el número dos del Sr. Rubalcaba.

Todas estas cosas son hechos consumados bajo el mandato
del Gobierno del Partido Socialista, ahora, quién les ha visto y
quién les ve, ahora vamos de humanitarios y luego, cuando
estamos en el gobierno, aplicamos la política de mano dura y de
represión contra los inmigrantes. Aquí está.

En el primer punto de su PNL hablan de que las autoridades
no cumplieron la labor de auxilio, ¡vamos!, cuando el ministro
dice en su informe que la Guardia Civil tuvo que atender hasta
a 23 inmigrantes en la playa del Tarajal. ¿Pero ustedes
realmente se creen lo que están diciendo? ¿Ustedes realmente
creen que la policía, la Guardia Civil dejarían morir personas en
el mar? Ah, sí, diga “sí, dejarían morir personas en el mar...”

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sanz, disculpi un moment, disculpi un momentet. Els
pregaria, als altres grups, un poc de silenci, té la paraula el Sr.
Sanz. Gràcies. Continuï.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

El año pasado la Guardia Civil, Sra. Santiago, rescató del
mar a 3.454 personas inmigrantes en situación irregular.

Yo, la verdad..., es decir..., usted me hablaba de vídeos,
evidentemente claro que hay vídeos, el ministerio también tiene
vídeos, no se graban con un móvil, en la fronteras hay vídeos.
Yo le traigo fotos aquí, sobre la pasividad y el poco respeto que
han tenido ustedes con los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, incluso acaba de decir que sí, que dejarían morir la
gente en el mar. ¿Ve, una foto de la pasividad de la Guardia
Civil con los inmigrantes? Otra foto de pasividad de la Guardia
Civil con inmigrantes, otra foto de guardias civiles pasando de
los inmigrantes, otra foto pasando de los inmigrantes, otra foto,
otra foto, continuamos otra foto..., seguimos, seguimos,
seguimos, ¿esto es dejar morir a los inmigrantes en el mar?
¿Esto es (...) las costas? Es decir, bien, podemos hablar de
vídeos que hayan grabado con un móvil, yo le traigo imágenes
de la relación de la actuación de personas que se están jugando
la vida por garantizar nuestras fronteras y defender los derechos
humanos de todas las personas, sean... en la situación en que se
encuentren, sea regular o situación administrativa irregular.
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Por tanto, nuestro grupo confía plenamente en que sí hubo
auxilio y que nunca se utilizaron métodos antidisturbios con la
finalidad de agredir a los inmigrantes. ¿Usted se cree que está
ahí la Guardia Civil “¡ah! vienen cuatro inmigrantes, venga,
pégales, pelotazo, que se vayan, déjales morir”. ¡Por favor, esto
no es serio! Esto no es serio, esto a lo mejor pasará en Cuba o
en Venezuela, pero en España, en un estado democrático como
España esto no es serio, esto aquí no pasa. Esto aquí no pasa y
no digamos, y ya hablamos de la Guardia Civil de un gobierno
u otro, porque son personas en este caso (...) políticas que
cumplen su función que garantizan la seguridad y cumplen la
ley, ni más ni menos.

Luego sí que me gustaría remarcar, y no sé si me queda
poquito ya, pero bueno...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

...ha llegado un punto prácticamente que es bueno recalcar el
programa de seguridad del Ministerio del Interior de la Unión
Europea que habla de fondos, de fronteras exteriores, el fondo
de retorno, el fondo de integración y el fondo europeo de
refugiados.

Por tanto, es decir, el sentido de nuestro voto de nuestra
PNL, es decir, en el punto 4 sí que estamos a favor; en el punto
2 no, porque el Gobierno balear aquí no tiene nada que ver, es
un tema que figura por parte de los cuerpos de seguridad del
Estado mediante la ley general y también en este caso por el
protocolo de actuación interna del Ministerio del Interior, por lo
tanto, no estamos de acuerdo; en el punto 5 no, porque ya se han
dado todas lasexplicaciones que le acabo de decir y aquí está
más que suficiente.

Pero en el punto 1, no creo que lo acepten, pero si ustedes
dicen que... les daríamos apoyo siempre y cuando eliminen la
frase “sense l’auxili per part dels cossos de seguretat (...)”, ya
ha dicho que no, que creen que son los responsables de que
hayan muerto quince personas, son la Guardia Civil, lo acaba de
decir, es decir, por tanto, si eso es... su cuestión, tampoco le
daremos apoyo.

Y en el punto 3, sabemos que están en fase de trabajo
interno para elaborar una nueva ley de extranjería y creo que
queda mucho más explicativo si ponemos que “qualsevol
modificació de la Llei d’estrangeria sigui fruit del màxim
consens possible en l’àmbit social i polític”. Si se incorpora
esta modificación al punto 3 sí que le daríamos apoyo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, vagi per endavant que nosaltres no tenim cap problema
amb la Guàrdia Civil democràtica i amb la Policia Nacional
democràtica, som molt conscient de la feina que fa. Nosaltres
valoram políticament un fet concret, no valoram l’acció general
de la Guàrdia Civil. No hi ha cap punt en aquesta proposició no
de llei en contra de la Guàrdia Civil o en contra la Policia
Nacional o en contra de l’exèrcit, és un fet concret.

I el vídeo, les imatges, vostè m’ha donat fotografies de
casos, les imatges d’aquest fet concret mostren clarament que hi
havia guàrdies civils esperant que aquestes persones arribassin,
hi havia cossos que es veia les dificultats que tenien per nedar
i els cossos de seguretat no s’hi varen ficar per ajudar-los, que
és el que havien d’haver fet, i no es va fer. Segurament
complien ordres, però no es va fer. I valoram políticament un fet
concret, no valoram la feina que fa la Guàrdia Civil ni la Policia
Nacional ni cap altre cos o força de seguretat.

Valoram un fet concret i, sobre aquest fet concret, vostè
pràcticament no ha parlat. Sap el que li va demanar un diputat
o un congressista, vaja un diputat al ministre quan aquest
ministre va dir que, efectivament, actuava proporcionalment?
Vostè que ha llegit tota l’acta, sap que va contestar el ministre?
“Tenían complexión atlética”, i com que tenien complexión
atlética persones que... quaranta persones que amb greus
dificultats no arribaven a la mar, dispararen pilotes de goma, de
les quinze persones mortes, cinc -cinc- tenien marques de
pilotes de goma al seu cos. I si a vostè, que s’ofega a la mar, li
tiren pilotes de goma, el pànic, la por, la descoordinació, la
desorientació és el que caracteritza les persones. Els cossos de
seguretat s’hi haurien d’haver ficat i treure-les i després aplicar
la llei d’estrangeria i no ho varen fer, i no ho varen fer.

I res contra la Guàrdia Civil en general i la Policia, parlam
d’un cas concret. Igual que... igual que en temes de política fem
el mateix, quan hi ha un polític corrupte denunciam el polític
corrupte i no ens carregam tota la política, quan hi ha un fet
concret, d’una mala actuació d’uns membres de seguretat,
segurament per ordres polítiques actuaren així, s’ha d’analitzar
i no s’ha de dir que com que la Guàrdia Civil salva més
persones que efectivament actuacions com la que valoram,
efectiva... això no ens pot impedir parlar d’un tema concret com
aquest, per tant, sense auxili per part dels cossos de seguretat
que presenciaven els fets i contra aquesta evidència no podem
negar-nos i no ho volem retirar.

El tercer punt, jo el segon punt ja li he dit que era una
errada, és: “El Parlament de les Illes insta el Govern de l’Estat”,
ho he modificat a la meva exposició, si vostè ho vol
reconsiderar i modificar aquest punt.

Al tercer punt li acceptaria allò de “fruit de màxim consens”,
sempre que es mantengui “garantint els drets humans de les
persones que intenten immigrar”.

Al quart punt ha dit que sí. I al cinquè punt diu que no.
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L’únic és que al primer punt no volem treure aquesta frase
que a vostè li fa tanta por, que rebutja tant, però no, és que va
ser així, és que va ser així, va ser així.

(Remor de veus)

No, no, vostè i jo hem mirat les imatges, aquestes imatges
són a YouTube, ho pot mirar si vostè no..., no estan
manipulades, s’investiga a jutjat, un poc de respecte. Si la
Guàrdia Civil s’equivoca, s’equivoca, igual que un polític es pot
equivocar, igual que un metge es pot equivocar. Ara, perquè és
Guàrdia Civil té cera del corpus, doncs no, si la Guàrdia Civil
s’equivoca, la Guàrdia Civil s’equivoca, independentment... És
que sembla que per ser Guàrdia Civil ja un no es pot equivocar,
i es va actuar de forma molt poc adient, amb conseqüències
clares per a aquestes persones, amb una conseqüència de mort.

Per tant, nosaltres no acceptam aquesta modificació, li
demanam que revisi el segon punt: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat”, si volen votar-lo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vostè, Sr. Sanz, acceptaria que
quedés igualment “i garanteixi els drets humans de les persones
que intenten immigrar”?

(Se senten veus de fons que diuen “el punt 3")

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt 3, perdó, sí.

EL SR. SANS I BENEJAM:

Los puntos 3 y 4 son a favor, el resto no.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò els punts 3 i 4 quedarien aprovats per
assentiment.

I passarem ara a la votació dels punts 1, 2 i 5.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

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