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LA SRA. PRESIDENTA:

...començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, presidenta, Silvia Cano, Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Mabel Cabrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix David Abril.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Aitor Morrás.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. No hi ha més substitucions.

Compareixença RGE núm. 5506/17, de la consellera de
Presidència, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per
tal d’informar sobre el desenvolupament de les accions
d’impuls normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en
compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir
els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la consellera de Presidència sol·licitada pel
Govern de les Illes Balears mitjançant l’escrit RGE núm.
5506/17, per tal d’informar sobre el desenvolupament de les
accions d’impuls normatiu i d’execució de les polítiques
LGTBI en compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals,
intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia.

Assisteix la Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de
Presidència, acompanyada de la Sra. Beatriu Gamundí,
directora general de Relacions amb el Parlament; de la Sra.
Maria Teresa Suárez Genovard, secretària general; de la Sra.
Rosario Sánchez Grau, directora general de Coordinació del
Govern; de la Sra. Maria Asunción Sáez Amer, cap de gabinet;
del Sr. Lluís Planas Zotes, responsable de comunicació; del Sr.

Marco Antonio Guerrero Moreno, assessor tècnic; i de la Sra.
Rosa Cursach Salas, directora de l’Institut Balear de la Dona.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició
oral.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, moltes gràcies també, i benvingut també el públic que
ens acompanya, en aquest cas persones en representació de
col·lectius que han estat protagonistes en l’aprovació de la llei
que avui ens porta aquí, i també del seu desplegament, tant Ben
Amics com Crisalis.

Avui, com saben, 17 de maig, celebram el Dia mundial
contra l’homofòbia i la transfòbia, una data escollida per
commemorar l’eliminació de l’homosexualitat de la llista de
malalties mentals per part de l’Organització Mundial de la
Salut, que va tenir lloc un 17 de maig de l’any 90, no fan tants
d’anys. I precisament avui, i no és per casualitat, ara fa ja un
any que el Ple d’aquest parlament va aprovar una llei que feia
temps que els col·lectius en defensa dels drets de lesbianes,
gais, trans -transsexuals i transgèneres-, bisexuals i intersexuals
venien reclamant a les nostres illes. Es tracta, com saben, de la
Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes,
gais, trans, bisexuals, intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia,
que finalment va entrar en vigor el 3 de juny de l’any passat. La
seva aprovació representa i va representar una fita històrica per
a la nostra comunitat autònoma, no només pel que suposava per
dignificar un col·lectiu històricament discriminat i
estigmatitzat, sinó perquè, per primera vegada també, es
reconeixien els drets de persones a qui encara avui es
discrimina per raó de la seva orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere, tant de manera individual com
col·lectiva. A més és una llei que va tenir un ampli consens
polític en aquesta cambra.

I no es pot obviar que moltes persones LGTBI pateixen
situacions d’incomprensió, hostilitat, rebuig i violència pel fet
de tenir una orientació sexual o una identitat de gènere no
normativa, i aquestes situacions, a més, es produeixen entre un
sector més jove de la població, el que ens ha de fer prestar
encara més atenció. Si ens atenem a les dades del darrer
informe sobre delictes d’odi i incidents discriminatoris per
orientació sexual i identitat de gènere a Espanya, que ha
elaborat la Federació estatal de lesbianes, gais, transsexuals i
bisexuals durant l’any 2015, el grup que més ha patit aquestes
agressions té entre 18 i 35 anys; i a l’altra banda ens trobam
que un 16% de les persones agressores eren menors de 18 anys.
Això ens ha de fer reflexionar sobre la necessitat urgent
d’aplicar lleis com aquesta, de la qual avui celebram el primer
any d’aprovació, sense deixar de banda que les lleis per si
soles, encara que siguin instruments imprescindibles per al
reconeixement legal del fet de la diversitat sexual i de la
diversitat de gènere, no són suficients per si mateixes per
assolir el repte que tota la societat ha de fer seu, que és
aconseguir la igualtat de tracte real i efectiva, i la no-
discriminació de lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres,
bisexuals i intersexuals.
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Però en tot cas és des de l’actuació dels poders públics des
d’on s’ha de garantir aquesta igualtat i respecte dels seus drets,
i aquesta actuació ha de dotar de caràcter integral i transversal
les mesures que s’adoptin en aquest àmbit; transversal, perquè
aquestes mesures afecten qualsevol àmbit de la vida social i, en
particular, les àrees civil, laboral, social, sanitària, educativa,
econòmica i cultural; i, per altra banda, la integral, perquè
aquestes mesures afecten totes les etapes de la vida i totes les
contingències del seu decurs.

A partir d’aquí el Govern de les Illes Balears s’ha
compromès en l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta llei
durant aquest primer any, tenint en compte el que representa
això per poder garantir més drets i més igualtat a la ciutadania.
Aquesta compareixença d’avui, de fet, vol donar compliment
a l’article 8.6 de la llei, on s’estableix que l’òrgan coordinador
ha d’informar periòdicament el Parlament i el Consell d’LGTBI
de l’impacte social d’aquesta llei a través d’una memòria anual
o mitjançant una compareixença. I vull aprofitar també per
anunciar que el proper dilluns, dia 22 de maig, se celebrarà en
el Consolat de Mar la constitució del Consell LGTBI de les
Illes Balears, després que el Consell de Govern aprovàs el
passat mes de febrer el decret que regula el seu funcionament
i que el convertirà en un espai de participació i de consulta i en
una eina indispensable entre la societat civil i l’administració
a favor dels drets i de la no-discriminació de les persones
LGTBI.

Entrant ja en l’explicació de les accions iniciades i de les
fites aconseguides durant aquest primer any d’aplicació de la
llei, recordaré que ha estat la Direcció General de Coordinació
de la Conselleria de Presidència la que ha assumit les tasques
d’impuls de la planificació, l’establiment de prioritats
d’actuació i la coordinació entre les administracions públiques
competents en el desplegament de la llei, així com amb les
entitats i els agents socials. A partir d’aquesta tasca de
coordinació, l’àmbit pioner a desplegar mesures concretes per
atendre les necessitats de l’alumnat transsexual ha estat l’àmbit
educatiu, ja que des de setembre, ja, de 2015 s’havia iniciat la
redacció d’un protocol de detecció, comunicació i actuacions
per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius
de les Illes Balears, un protocol impulsat per l’Institut per a la
convivència i l’èxit escolar, l’anomenat Convivèxit, que es va
fer públic el novembre de 2016. Aquest protocol sorgeix de la
detecció de la necessitat de donar atenció especial als infants
trans i a les seves famílies, i la seva redacció es va iniciar abans
de l’aprovació de la Llei 8/2016 que avui commemoram, i és
fruit a més de la col·laboració conjunta de la Conselleria
d’Educació i de les entitats LGTBI Ben Amics, associació
LGTBI de les Illes Balears, i Crisalis, l’associació... i
l’Associació de famílies de menors transsexuals, la Inspecció
educativa i l’equip de psicologia de la salut de l’Hospital de
Son Espases.

L’objecte d’aquest protocol té com a finalitat oferir pautes
que facilitin la resposta educativa adequada mitjançant un
procés d’acompanyament, sensibilització en el centre educatiu
i d’assessorament al menor o a la menor, a la seva família, al
professorat i, si n’és el cas, a la resta de comunitat educativa.
Aquestes pautes, a més, han de permetre abordar la forma més
adequada per a l’atenció educativa als menors i a les menors
trans, i garantir un desenvolupament lliure de la seva

personalitat i la no-discriminació per motius d’identitat de
gènere o d’orientació sexual, a fi de prevenir i evitar situacions
de transfòbia, d’exclusió, d’assetjament escolar o de violència
de gènere des d’una coordinació institucional que permeti
identificar-ne les necessitats i adoptar les mesures adients.

Aquest protocol, a més, estableix quines són les mesures
organitzatives i educatives que han d’adoptar els centres
educatius de les Illes Balears per actuar davant casos on sigui
necessària una intervenció seguint els principis de respecte i de
protecció a les persones implicades, imparcialitat,
confidencialitat, diligència i celeritat.

Segons les dades facilitades per Convivèxit fins al passat
dia 30 de març, ja s’han fet quinze assessories específiques als
centres educatius per a casos d’alumnat trans. A més d’això, i
precisament per aquesta prioritat de la qual els he parlat abans
per actuar sobre un sector més jove de la població, des de la
Conselleria d’Educació ja s’han previst altres actuacions
centrades en la formació i l’assessorament del professorat en
situacions d’assetjament escolar i també en la formació
d’agents de coeducació en els centres educatius.

Sobre la formació dels treballadors públics en aquest àmbit,
vull dir que aquest govern és conscient que encara s’hi han de
dedicar més esforços, però que hi treballam, som conscients
d’això. I dins l’àmbit formatiu del personal de les
administracions públiques comptam amb la participació de
l’Escola Balear d’Administració Pública, EBAP, per poder
incorporar dins la formació oberta una formació específica en
diversitat sexual i de gènere de deu hores prèvia a preparació
del material didàctic específic en aquesta matèria, així com
també poder incorporar aquesta temàtica dins les publicacions
sobre gestió pública.

He de dir també que la perspectiva LGTBI ha estat inclosa
al Pla de mesures contra les violències masclistes del Govern
per la qual cosa ha estat inclosa també al Pla de coeducació que
aplicarà la Conselleria d’Educació, a partir del curs vinent
2017-2018, i als plans de formació que rebran els treballadors
públics dins d’aquest pla.

També dins l’àmbit educatiu, en aquest cas a l’àmbit
universitari, des de novembre del 2016 es va posar a l’abast de
les persones trans de la comunitat universitària de la Universitat
de les Illes Balear un formulari de sol·licitud perquè puguin
accedir a canviar el nom de tots els documents d’exposició
pública de la mateixa universitat, de la UIB, llistat de
l’alumnat, correus electrònics, etc., per adaptar-lo a la identitat
de gènere sentida.

Hem parlat fins aquí d’educació, i un altre àmbit molt
important per garantir la plena igualtat de drets del col·lectiu
LGTBI és l’àmbit sanitari i vull destacar la posada en marxa de
la Comissió sobre la transició de gènere de les persones trans
a l’àmbit de la salut.

Aquesta comissió impulsada des de la Direcció General de
Coordinació es va reunir per primera vegada el passat 9 de
desembre del 2016 i es convoca cada dos mesos; hi participen,
a més a més de professionals de l’Hospital Son Espases, de
l’endocrinologia, pediatria i l’oncologia de la salut,
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representants de l’ib-salut i de les entitats que treballen amb el
col·lectiu de persones i famílies LGTBI, Ben Amics, Chysalis
i Metges del Món.

A dia d’avui ja s’han mantingut tres reunions i s’han assolit
diversos dels objectius plantejats inicialment com són que les
persones trans, recordar transsexuals i transgèneres, adultes i
menors d’edat puguin accedir a canviar el nom a la targeta
sanitària per adequar-lo al seu gènere sentit sense que hi hagi
cap diagnòstic de disfòria de gènere tal i com estableix la
pròpia llei.

A principis de març, amb les dades que tenim, s’havien
canviat el nom a l’àmbit sanitari 13 persones i a finals d’abril
l’ib-salut ja havia rebut 40 sol·licituds de canvi de nom de
persones trans a la nostra comunitat autònoma. 

Són els resultats fins ara d’una comissió que té la finalitat
de posar en comú els obstacles que impedeixen accedir a les
persones trans als drets que atorga la Llei 8/2016, unificant
criteris d’atenció i posant les bases dels protocols que dins
l’àmbit de la salut s’han de posar en marxa per les persones
transsexuals i intersexuals i pels drets que han de fer efectius
per a dones lesbianes relacionats amb la reproducció humana
assistida.

Un dels reptes que dins l’àmbit sanitari s’ha començat a
assolir té relació precisament amb el procés de
despatologització de la transsexualitat, prenent de model altres
comunitats autònomes també pioneres, caminam cap a un
sistema d’atenció no patològic que acompanyi la salut de les
persones trans. Per tant, això passa perquè la transsexualitat
rebi atenció a tots els àmbits i de forma específica en l’àmbit de
la salut des de la perspectiva del dret d’autodeterminació de
gènere, tant de les persones adultes com menors d’edat
acompanyant les seves decisions des d’una actitud positiva o
més ben dit transpositiva, com ens agrada dir.

Per una banda, s’han creat dues unitats d’identitat de
gènere, una infantil i adolescent que atén persones menors de
18 anys i una altra unitat d’identitat de gènere per a persones
adultes. Aquestes unitats funcionen amb un professional amb
experiència en l’atenció a persones i famílies que volen iniciar
una transició cap a la identitat de gènere sentida.

Aquest servei és un recurs públic on es pot acudir
voluntàriament en cas de necessitar un suport i un
acompanyament en aquest procés i pot ser el punt de partida
per treballar en la xarxa de manera coordinada en altres àmbit
d’atenció.

A més de les actuacions en l’àmbit educatiu i sanitari que
els acab d’esmentar, s’han començat a fer altres propostes
relacionades amb la diversitat sexual i de gènere per aplicar a
totes les àrees del Govern, complint amb la llei que s’aniran
desenvolupant durant els tres anys de vigència del Pla
estratègic de coordinació i atenció a la diversitat sexual i de
gènere per al 2017-2019.

Vull destacar sobre aquestes propostes que la Direcció
General d’Esports i Joventut, mitjançant la Fundació per
l’Esport Balear i la seva comissió d’Esport i Integració Social,

ja ha començat a treballar en activitats de sensibilització i de
bon tracte a les persones LGTBI al món de l’esport.

També s’ha fet el mateix des de la Direcció General de
Treball, Economia Social i Salut Laboral, un altre àmbit a més
prioritari pel qual s’han fet propostes d’actualització del
protocol per prevenir l’assetjament, per raó de sexe o
d’orientació sexual, formació específica per a inspectors i
inspectores de treball i ajudes a petites i mitjanes empreses per
a l’elaboració de plans d’igualtat i de no discriminació.

El pla contempla cinc eixos estratègics amb la finalitat
d’incidir en la millora efectiva de la situació del col·lectiu de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, de les
seves famílies i, en definitiva, en la millora de la convivència.
Les prioritats d’actuació essencials són ara mateix l’atenció al
col·lectiu, la difusió dels seus drets emparats per la llei, la
formació dels professionals que han d’atendre i la
sensibilització de la ciutadania en general cap a la diversitat
sexual i de gènere.

A més a més, dilluns tendrem l’oportunitat de veure amb
més deteniment aquest pla estratègic amb la constitució del
Consell LGTBI, que com he avançat abans i saben vostès
perquè a més han estat convocats els grups polítics,
constituirem el dilluns vinent.

I dins el col·lectiu LGTBI he de dir que hi ha dos grups
prioritaris d’atenció per la seva especial vulnerabilitat, que són
els menors LGTBI, especialment els trans, i les seves famílies,
així com les persones trans en situació de prostitució.

I per complir amb això, dins l’estructura de la Direcció
General de Coordinació de la Conselleria de Presidència, s’ha
creat el Servei de coordinació i d’atenció a la diversitat sexual
i de gènere i a més vull agrair especialment a la cap de servei
la feinada que s’ha fet des que hem posat en marxa aquest nou
servei. Aquest servei de coordinació i d’atenció a la diversitat
sexual i de gènere s’ocuparà del Servei d’atenció integral amb
un pressupost anual de 123.000 euros, i està previst que a partir
de l’any que ve i a més aprofitant sinèrgies amb l’Institut
Balear de la Dona existeixi ja un telèfon de 24 hores per donar
assistència al col·lectiu LGTBI.

Per tant, podem anunciar i dir que a partir de l’any que ve
el col·lectiu LGTBI tendrà un telèfon d’atenció 24 hores.

La dotació econòmica global del pla estratègic de què els
parlava del Govern per a la coordinació i atenció a la diversitat
sexual i de gènere fins l’any 2019 sumarà al voltant d’1 milió
d’euros, una quantitat a la qual s’hi haurà d’afegir, o no hem
tingut en compte en aquesta quantia, les partides que
corresponen a altres conselleries que es destinin a les pròpies
actuacions incloses en el pla. Aquest Pla estratègic respon a la
planificació des de l’àmbit competencial del Govern de les Illes
Balears, encara que incorpora mesures que poden ser
implementades des d’altres àmbits, com poden ser la insular i
el municipal, seguint un Pla interinstitucional de coordinació,
tal i com marca la pròpia llei i amb la voluntat que, durant
aquests dos anys posteriors a l’entrada en vigor de la Llei
8/2016, es posin les bases per donar l’impuls a les polítiques
LGTBI de manera transversal. I durant el desenvolupament

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 41 / 17 de maig de 2017 691

d’aquest pla, a partir de l’avaluació del procés i dels resultats
que s’han d’elaborar, es podran fer propostes de millora que
ens serveixin per reestructurar i orientar una nova planificació
més enllà del 2019. Aquesta avaluació s’ha de vehicular des del
Consell d’LGTBI de les Illes Balears, que com ja he dit es
constituirà el proper dilluns 22 de maig. 

Vull destacar també que la regulació del Consell d’LGTBI
de les Illes Balears, com espai de participació ciutadana
superior en matèria de drets i de deures de les persones LGTBI
i com a òrgan consultiu de les administracions balears que
incideixin en aquest àmbit, estava prevista a l’article 7 de la llei
i que el seu desplegament normatiu s’ha fet mitjançant el
Decret 9/2017, al que abans m’he referit, que el Consell de
Govern ja havia aprovat el passat dia 24 de febrer. 

Està previst que participin com a membres del ple del
Consell d’LGTBI les administracions competents en el
desplegament de la llei, les conselleries del Govern amb
competències en matèria de salut, d’educació, de treball, de
formació, serveis socials, immigració, cooperació, cultura i
esports, així com els consells insulars, la FELIB, la Federació
d’Entitats Locals de les nostres illes, l’Ajuntament de Palma, la
UIB, l’IB Dona, els grups polítics amb representació
parlamentària, els dos sindicats majoritaris i les dues
organitzacions empresarials més representatives i tres de les
entitats LGTBI jurídicament constituïes i en actiu en el nostre
territori, que són Ben Amics, Chrysalis i La llave del armario.

El consell d’LGTBI és l’eina indispensable per afavorir la
participació i la col·laboració entre la societat civil i
l’administració a favor dels drets i de la no discriminació de les
persones LGTBI. S’encarregarà d’elaborar informes i propostes
de millora d’actuació de les administracions públiques en els
sectors d’intervenció que preveu la Llei 8/2016 i de
recomanacions i de propostes sobre la política i les actuacions
a favor dels drets de les persones LGTBI aquí a les Illes
Balears. I així mateix ha de promoure estudis i iniciatives sobre
actuacions i projectes relacionats amb les polítiques LGTBI.

El consell d’LGTBI funcionarà mitjançant comissions de
treball, que han de tenir present el criteri d’insularitat per
afavorir la participació de totes i cada una de les illes. Han de
respectar el principi de paritat entre gèneres i sempre que sigui
possible, hi ha d’haver representades o s’hi ha de tenir en
compte totes les identitats dels col·lectius LGTBI.

Per acabar, recordar que des del passat dia 26 d’abril està
oberta una convocatòria pública de subvencions per a l’any
2017, per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de
sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de
gènere i la prevenció de l’LGTBIfòbia aquí a les nostres illes,
així com de difusió dels drets de lesbianes, gais, transexuals,
bisexuals i intersexuals. Aquesta convocatòria té un import de
20.000 euros i estarà oberta fins el dia 25 de maig.

I finalment, recordar que la llei de la qual celebram avui el
primer any, és positiva per tal de garantir els drets del col·lectiu
LGTBI, però que també es va dotar entre d’altres coses, d’un
règim de sancions administratives, per tal de perseguir
l’LGTBIfòbia i qualsevol forma de discriminació. Per la qual

cosa el Govern es manté vigilant per actuar davant de qualsevol
d’aquestes situacions i de les denúncies que es presentin.

En definitiva, com els he explicat, ha estat un any intens de
feina per tal d’aplicar la llei en les seves qüestions més
fonamentals i prioritàries i per posar sobretot les bases per a un
desplegament eficient de cara al futur. Som conscients que
encara queda molta, moltíssima, quasi tota la feina per fer, però
que les necessitats dels col·lectius són moltíssimes, però la llei
que celebram avui és un instrument ambiciós per treballar-hi.

I vull agrair una vegada més la tasca que s’està fent
conjuntament entre el Govern amb els col·lectius de defensa
dels drets LGTBI, altres institucions implicades, també tots els
grups parlamentaris aquí presents i que també varen fer una
ingent feina en la tramitació de la llei que avui commemoram
el seu primer any. Al mateix temps que animar-los a continuar
fent aquestes aportacions, com ja es va fer en el seu moment
amb l’aprovació de la llei. I que evidentment tots els avanços
que facem en aquesta matèria seran pocs i que el mèrit no és de
ningú altre que d’una ciutadania que està a l’alçada del segle
XXI i de les entitats i associacions que ens empenyen a seguir
per aquest camí.

Moltes gràcies i qued a disposició dels diputats i diputades
per les seves preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Procediria ara a la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per preparar la
formulació de preguntes i observacions. Per tant, demanaria als
portaveus si és necessària aquesta suspensió o si podem
continuar? Entenc que podem continuar.

I per tal de formular aquestes preguntes i observacions, tot
seguit procedeix a la intervenció dels diferents grups. La Sra.
Consellera podrà contestar globalment totes les preguntes, o bé
ho podrà fer individualment després de cada intervenció de
cada portaveu segons consideri.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta, muchas gracias consellera por
comparecer y también a todo el equipo que hoy le acompaña
para explicarnos cuál ha sido el desarrollo de la ley desde que
la aprobamos hace prácticamente un año, y también dar la
bienvenida a las entidades que hoy nos acompañan en esta
sesión parlamentaria.

Agradecerle, como ya le decía, su explicación. De su
explicación sí que nos han surgido algunas dudas, algunas
preguntas y coincidiendo también con lo que usted exponía,
que dentro del colectivo LGTBI, evidentemente que sufre
discriminación y que sigue sufriendo y que debemos trabajar
para acabar con ella, evidentemente hay diferentes colectivos
y diferentes personas que todavía son más vulnerables y que
evidentemente hay que hacer una incidencia aún mayor.
Compartimos el hecho de que se haya comenzado a trabajar
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tanto a nivel educativo, que ya había determinadas
experiencias, como a nivel sanitario, que son evidentemente los
ámbitos donde se pueden juntar las mayores problemáticas.
Pero nos han surgido algunas dudas respecto a educación.
Entendemos que sí que se ha realizado la formación en este
ámbito. 

Pero usted también ha comentado que a nivel de formación
se estaba planificando, se había planificado formación para
todo el personal de la comunidad autónoma, pero no nos ha
quedado muy claro si se han realizado ya algunos cursos, o es
una planificación de cara a futuras convocatorias de formación.
Y si estará abierta a toda la comunidad autónoma, o estará
abierta al personal de diferentes administraciones públicas,
como los consells, como los ayuntamientos. A nivel sanitario,
bueno nos ha explicado todo lo que se estaba haciendo, es
verdad que se han empezado a dar pasos y todavía queda
mucho por hacer, pero lo consideramos muy positivo. 

Nos gustaría saber si tal y como dice la ley en su artículo 8,
los consells insulares se están implicando en esta planificación
de las políticas LGTBI, que también establece que tienen que
participar y que tienen que participar en la planificación
también de este órgano coordinador, que entendemos que se ha
derivado a este servicio de coordinación y atención a la
diversidad, que como usted ha comentado se ha creado.

No nos ha quedado claro si el servicio de atención integral
ya se ha puesto en marcha, lo que nos comentaba es que el
servicio de atención integral estará en el Servicio de
coordinación y atención, pero todavía no se ha puesto en
marcha, si nos lo puede aclarar.

También si nos puede explicar, ¿de qué personal está
dotado este servicio de coordinación y atención a la diversidad?
Y si el servicio de atención integral si ya se ha creado o si está
planificada su creación, si también se va a dotar de más
personal y, digamos, las características de este personal.

La ley también establece, usted nos ha comentado una serie
de protocolos tanto a nivel educativo como nivel sanitario, pero
la ley establece que se tiene que elaborar tanto un protocolo de
atención integral para personas transexuales de ámbito general,
como un protocolo integral para personas intersexuales también
de ámbito general. Evidentemente creemos que es muy positivo
que se actúe en los ámbitos específicos, pero sobre todo para
las personas transexuales, en este caso, intersexuales, el hecho
de que pueda haber un protocolo integral que coordine las
actuaciones, las diferentes actuaciones entre los diferentes
ámbitos e incluso diferentes administraciones, facilitaría mucho
su integración y facilitaría mucho poder resolver todas las
problemáticas que se puedan encontrar.

También la ley establece la elaboración de un protocolo de
atención policial, en este caso con la policía local ante delitos
de odio, consideramos que ésta pueda ser una herramienta muy
positiva, tenemos experiencias, por ejemplo a nivel de
violencia de género que comenzó la Policía Local de Palma y
han sido experiencias muy positivas, y la ley también lo
establece, que con la ayuda del Govern se establecerán estos
protocolos con las policías locales. Nos gustaría saber si se ha
hecho o si se ha avanzado en este sentido. 

Si se ha avanzado también en comenzar la evaluación, lo
que establece la ley, en hacer una evaluación de impacto sobre
orientación sexual e identidad de género en las normativas que
se desarrollen. Si esto ya se hecho.

Algo que también consideramos muy importante es lo que
en la ley se llama garantía estadística, realmente poder evaluar
los datos con los que contamos. Una de las cuestiones que
establece la ley es que se incorporen indicadores en los estudios
que se puedan hacer a nivel sociológico precisamente para
poder estudiar estas variables, porque muchas veces nos
encontramos que no tenemos datos reales para saber de qué
estamos hablando, si realmente se está avanzando hacia una
mayor integración y una menor discriminación o realmente no
estamos avanzando porque no tenemos estos datos. Si esto se
ha puesto en marcha o se ha avanzado algo, si se está
trabajando con el Instituto de Estadística del Govern. Si se han
presentado denuncias al amparo de esta ley y si el Govern ha
impuesto estas sanciones, si se tienen datos.

Usted ha comentado que se han hecho campañas de
sensibilización a nivel de la Dirección General de Deportes, si
nos podría explicar exactamente qué tipos de campaña de
sensibilización se han hecho. 

También ha hablado de una serie de medidas a nivel de
empleo, pero tampoco nos ha quedado muy claro si eran
medidas que estaban planificadas o que ya se han desarrollado.
Si esto nos lo puede explicar.

Del Plan estratégico nos ha llamado la atención que cuando
hablaba de la cuantificación usted hablaba y nos comentaba que
falta por cuantificar las medidas que pongan en marcha otras
consellerias, me ha parecido entender. La verdad, teniendo en
cuenta que esta ley surge con una vocación, y usted lo ha
comentado, muy clara de transversalidad, que se ha creado un
órgano de coordinación precisamente para ello, creemos que el
Plan estratégico debe ser un reflejo de esa transversalidad,
evidentemente la memoria de este plan estratégico también.
Entonces, eso nos ha chocado y nos ha llamado un poco la
atención porque creemos que se ha apostado por la
transversalidad en este sentido y precisamente a nivel
presupuestario esta transversalidad se puede también reflejar
viendo que está todo incorporado porque, evidentemente, si no
sabemos cuánto van a costar las medidas de otras consellerias
o exactamente qué medidas van a realizar a lo mejor no nos
podemos coordinar tan bien, a lo mejor incluso se pueden estar
duplicando determinadas medidas o podemos optimizar mucho
mejor los recursos si sabemos de qué presupuesto estamos
hablando a nivel de todo el Govern e incluso de otras
administraciones. Entonces esto creemos que sí se debería
incorporar y coordinar mejor.

Y por nuestra parte... si nos pudiese contestar a todas estas
preguntas y después creemos que tenemos otro turno de
intervención, si nos ha quedado alguna duda pues se la
volveremos a hacer.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Saura, per
un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, gràcies per
comparèixer avui en el Dia Internacional Contra la
LGTBIfòbia, crec que és un dia, per una banda, per celebrar, fa
un any vàrem arribar a una fita històrica en aquest parlament en
el sentit que aquells actes que vàrem desenvolupar i de
l’aprovació de la llei va ser un acte amb moltíssima càrrega
simbòlica, cosa que crec que és molt important, però, per una
altra banda, idò, hem de veure com s’ha desenvolupat aquesta
llei i com ha funcionat fins ara, en un dia com avui que
celebram el Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia, però
tenim també una mala notícia i és que Espanya ha baixat al
novè lloc al rànquing de drets LGTBI, quan precisament en
aquest país vàrem ser pioners en molts sentits en la lluita per la
igualtat de les persones LGTBI, per exemple amb el matrimoni
homosexual, que vàrem ser pioners a nivell internacional.

Crida l’atenció les dades de delictes d’odi d’aquest darrer
informe que ha sortit, els delictes d’odi que es produeixen entre
els 18 anys i els 35 anys, i aquesta dada també terrible que el
16% d’aquests delictes són comesos per menors de divuit anys.
Per una banda, tenim unes institucions que intenten liderar o
acompanyar una lluita que fan molt bé les entitats socials, però
tenim també una societat que en aquesta competitivitat continua
i en aquestes manifestacions culturals que consumeixen els
joves pot ser estan fent enrere molt de treball que es fa per
altres bandes.

En aquest sentit, és important el tema del bullying i tot el
que passa a les escoles, sobretot en temps difícils com és
l’adolescència. Voldria saber si hi ha algun nombre, alguna
dada en el sentit de l’aplicació d’aquesta llei a les escoles, si hi
ha hagut incidència en aquests casos, casos que es magnifiquen
per mor de l’existència també de xarxes socials i que d’alguna
manera tenen una incidència major en un procés tan difícil com
és el desenvolupament de la persona en els anys
d’adolescència. 

Com vostè ha dit, Sra. Consellera, la llei per si sola no té
una incidència directa sinó que l’important és el seu
desenvolupament i la seva aplicació. En aquest sentit voldria
saber també en matèria d’educació i dels centres escolars si la
dotació pressupostària és suficient per tal d’implementar
aquesta formació, de la qual vostè ha parlat, en matèria de
coeducació. També si s’ha desenvolupat un protocol en la
detecció de possibles casos d’assetjament escolar. 

També seguint en matèria d’educació. Sobre el tema de la
Universitat vostè ha parlat d’un formulari, a l’article 13.2 es
parla de la visibilitat de les persones LGTBI, m’agradaria saber
si s’han posat en marxa més mesures en aquest sentit perquè
crec que era una demanda fonamental de les entitats socials el
tema de la visibilitat. 

Bé, per una altra banda, m’agradaria celebrar la creació del
Consell LGTBI que ha de proporcionar mesures per millorar
els serveis públics. Crec que potser hem trigat massa en la
constitució d’aquest consell que es constituirà la setmana que
ve, però crec que és una bona notícia que ja es pugui constituir.

D’una altra banda, m’agradaria saber què pensa fer el
Govern amb el tema des infants transsexuals perquè en teoria
es va anunciar que l’autobús de Hazte Oír, aquest autobús de
l’odi, podria venir aquí a les Illes Balears i crec que seria
fonamental l’aplicació de la llei que discutim per evitar que
aquest autobús pugui fer... pugui venir aquí a les Illes. Crec que
les institucions hem de demostrar el nostre rebuig a aquestes
actuacions.

Per altra banda crec que és molt important el tema de la
inserció laboral, a la qual es fa menció a la llei. Vostè ha parlat
d’ajudes per a petites i mitjanes empreses que desenvolupin
diversos plans. M’agradaria saber com ha funcionat això fins
ara, si s’ha posat en marxa, si encara no, i en què consisteix, o
sigui, com s’estableix que han de ser aquestes ajudes i els
criteris per donar-les.

A l’article 21 de la llei es parla de processos d’adopció.
M’agradaria saber si des del Govern es pensa que s’han facilitat
aquests processos d’adopció a l’hora de fer la valoració
d’idoneïtat. 

I, per acabar, m’agradaria saber si coses com la inversió de
la càrrega de prova o el règim sancionador han provocat que
més gent denunciï aquestes situacions. L’augment de denúncies
en si no és una bona notícia, però tenim dades que la majoria
d’assetjaments que es produeixen no es denuncien. La llei
contra l’LGTBIfòbia ha de servir perquè moltíssima gent se
senti segura en casos en què la seguretat no ha estat garantida
fins ara, i per això m’agradaria saber l’opinió del Govern
d’aquests dos temes, de quina manera ha ajudat perquè la
denúncia sigui més fàcil el tema del règim sancionador, i la
inversió de càrrega de prova.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de
deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, consellera i el seu
equip, per ser aquí i donar-nos compte de la situació del
desplegament d’aquesta llei; també benvinguts els col·lectius
que hi són presents. 

MÉS per Mallorca, com un dels membres que participàrem
a la proposició de llei el setembre de 2015 per impulsar... que
va fructificar en aquesta llei, estam molt contents de saber que
la Conselleria de Presidència està fent les passes necessàries
per impulsar el desplegament d’aquesta llei. El Sr. Saura
comentava que és vera que potser la constitució del Consell...
si ha estat tard o ha estat prest; crec que la Sra. Consellera ha
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comentat que es regula per un decret. Clar, la tramitació d’un
decret en aqueixa comunitat autònoma moltes vegades és més
llarga que la tramitació d’una llei. Crec que si la llei es va
aprovar el maig i el febrer vàrem tenir el decret, pareix un
termini llarg però realment aprovar un decret amb aquest temps
realment no ho és. Per tant, enhorabona per les passes que es
van fent.

És vera que la situació del col·lectiu és complicada, la
situació ja a nivell mundial és per posar-se a tremolar. Ahir en
el Parlament acordàrem tots una declaració institucional on
parlàvem de la situació a diferents països del món on encara
aquests col·lectius no tenen els mateixos drets o fins i tot són
perseguits, és a dir, crec que la situació global és molt dolenta,
però això demostra que lleis com aquesta i el seu desplegament
són més necessàries que mai i crec que a les Illes Balears en
aquest sentit, amb aquesta llei, hem fet una passa molt
important endavant i ara el que fa falta és continuar amb aquest
desplegament i amb aquestes actuacions tal com s’està fent.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, que substitueix el Sr. Jaume Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Agraïm, com no pot ser d’altra manera, a la consellera i al seu
equip de feina que hagin vengut a explicar-nos el
desenvolupament de la Llei LGTBI; també a les entitats i
associacions que han vengut.

Bé, m’agradaria agrair, per començar, la feina que s’ha fet
fins ara. En un moment donat ja se’ns va dir, i vostè ho ha
explicat, que sobretot s’ha fet molta feina en educació i salut,
i que també en la part esportiva es comença a fer feina. Sí que
és cert que encara queda un llarg camí; en teoria la llei em
pareix que marca que als dos anys es farà una avaluació del
desenvolupament d’aquesta llei que s’hauria d’haver fet, i
esperem que en aquests dos anys s’hagi pogut desenvolupar
tota, però m’agradaria especificar el tema dels cursos. Ha parlat
de l’EBAP, que es faran uns cursos a través de l’EBAP, però
sí que és cert i crec que hi ha una reivindicació per part de les
associacions i les entitats que és primordial que aquests cursos
es facin com més prest millor, sobretot al personal que ha de
desenvolupar aquesta llei. Crec que és bàsic millorar la
coordinació de l’òrgan del Govern que du el desenvolupament
d’aquesta llei amb les entitats i associacions a l’hora
d’externalitzar i fer arribar a la gent l’explicació o el fons de la
llei.

M’agradaria... ha dit que hi ha 1 milió d’euros, més o
manco; a part del que es pugui destinar per part de les altres
conselleries, per part de la conselleria al final s’hi haurà
destinat 1 milió d’euros. No sé si ho ha dit o no -he arribat dos
minuts tard, però bé-, la llei marcava que hi hauria una
memòria econòmica per explicar com seria aquest

desenvolupament i que es faria en sis mesos des de l’aprovació.
M’agradaria saber com està aquest tema.

I també en el tema del pla estratègic ha parlat de
planificació i mesures implantades amb altres administracions,
com els consells insulars i municipals. M’agradaria saber com
està aquest pla estratègic i la seva elaboració.

Res més. Agraïm que hagi vengut, i això, encoratjam...
sabem que és difícil perquè els recursos no són mai suficients,
però que es pugui desenvolupar amb el temps que pertoca
aquesta llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Gràcies, Sra.
Consellera, per la seva exposició. També volem donar la
benvinguda als col·lectius que avui ens acompanyen i que tant
han treballat en aquesta llei.

MÉS per Menorca està contenta, molt contenta i satisfeta
amb la celebració d’aquest primer any de la Llei per defensar
els drets LGTBI; satisfets perquè va ser una llei molt
consensuada i perquè era i és una llei necessària. El Parlament
fa un any va fer la seva feina amb l’aprovació de la llei i la
pilota és a la teulada del Govern. Sabem que queda molt camí
per fer, com ha reconegut la consellera; queda treballar en
molts d’àmbits, com formar tots els professionals dels serveis
públics, aconseguir canvis a nivell estatal, conscienciar la
nostra societat, més partides..., un llarg etcètera; perquè sabem
que amb una llei no canviam les fòbies, com ja ha comentat
vostè; per a açò necessitam més educació i més sensibilització.

Però bé, avui estam d’enhorabona. Tot i que queda camí per
fer, com una legislació estatal que arribi a aquelles
competències no pròpies de les comunitats autònomes, (...)
aquesta comunitat iniciés fa un any el camí. Per cert, cal
recordar que han estat els parlaments autonòmics els primers a
legislar per defensar aquests drets, mentre a l’Estat encara
l’esperam. Per tant, i ja acab, enhorabona per aquest primer any
i per la feina feta, i encoratjam el Govern a continuar fent-hi
feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. I ara s’ha fet arribar a aquesta
presidència la intenció d’intervenir pel Grup Mixt dues de les
integrants. Així, idò, d’acord amb l’article 81 del Reglament
del Parlament, les integrants del Grup Mixt es dividiran el
temps d’intervenció. Començarà la Sra. Ballester per un temps
de cinc minuts.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muchas gracias. Gracias a la consellera por sus
explicaciones de este año, a su equipo y a todas las entidades
presentes en el público.

Me gustaría preguntar sobre todo sobre dos aspectos; ya se
han hecho aquí muchas preguntas, pero me gustaría que nos
concretase un poquito más. Me gustaría preguntar sobre todo
por la formación de quienes tienen que aplicar la ley, y por la
coordinación entre las instituciones. Ya sabemos que cuando
hay pocos recursos no hay nada como la coordinación entre
todas las instituciones para que sean eficaces los objetivos a los
que se quiere llegar. 

En primer lugar me gustaría comentar la formación dentro
de los centros educativos. En cuanto al protocolo para alumnos
transgénero, si nos podría explicar, cuando ese protocolo se
manda a los centros, ¿quién tiene que realizar la actuación para
que ese protocolo sea entendido, asumido y aplicado por todos
los profesores del centro?, si es el departamento de orientación
que después reúne al claustro y lo explica, porque a veces
ocurre que esos protocolos llegan a los centros pero luego no
son explicados de cómo se tienen que realizar dentro del centro
estos protocolos de actuaciones. También quiero comentar que
en formación profesional, en los institutos, toda la parte de
formación profesional no están tan ligados a los departamentos
de orientación, y sabiendo que formación profesional también
tiene alumnos que también están en la adolescencia y jóvenes
que también pueden tener problemas graves en esas edades,
cómo también esos profesores de formación profesional pueden
tener formación para poder atender a los problemas que puedan
surgir en los centros.

También me gustaría saber, en cuento al personal sanitario,
si nos podría concretar cómo se realiza la formación de todos
los profesionales, tanto a nivel de médicos de familia, en
enfermería, en especialidades..., es decir, ¿cómo se concreta esa
formación que tienen que tener los especialista para que llegue
realmente a la persona que lo necesita?, ¿cuál es el protocolo
o cómo se realizan estos cursos?, ¿cómo lo ha organizado la
Conselleria de Sanidad, que la formación llegue a todos los
sanitarios? 

Y por último también nos parece muy importante también
la formación en el mundo del deporte, en todos aquellos
entrenadores, en los monitores, ya sea tanto de clubes federados
o no, es muy importante también la formación en el mundo del
deporte. Y también en el mundo de los monitores de tiempo
libre, cómo llega esa formación a los monitores de tiempo libre.

Y después por último, si existe un organismo coordinador
entre todas las instituciones para que esto sea un trabajo
transversal, debido a que cuando hay pocos recursos, la eficacia
es mejor unir las actuaciones.

Y nada más, solamente enhorabuena a todos por lo que
estamos trabajando por este aspecto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara pertocaria aquest mateix
torn a la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bon dia. M’agradaria donar la
benvinguda a la consellera, a tot el seu equip, al qual agraesc
que siguin aquí donant suport a aquesta intervenció. I també
evidentment als representants dels diferents col·lectius LGTBI
que ens acompanyen.

Jo faré una intervenció molt breu, però bàsicament diré tres
coses, perquè crec que moltes de les qüestions que ja s’han
plantejat aquí, en moltes, en la gran majoria coincidesc i en
moltes d’altres segurament que vostè faci ús del seu torn ens
aclarirà alguns dubtes que han pogut quedar pendents.

Bàsicament dir-li que evidentment celebram el primer
aniversari pràcticament de l’aprovació d’una llei que crec que
és molt ambiciosa, molt necessària i de la qual ens sentim molt
orgullosos des de Formentera. I pensam que es fa un esforç, de
fet és evident, es fa un esforç important per impulsar la seva
aplicació en tots els efectes. Sí que és cert però que d’alguna
manera jo faria un incís sobretot en un aspecte, en allò que
preveu l’article 12 respecte de com afecta aquesta llei a l’àmbit
educatiu i de la coeducació en el seu conjunt, perquè aquesta
matèria ens preocupa d’una manera especial des del moment en
què consideram que aquí es troba la mare de totes les qüestions.
És a dir, el fet d’invertir al màxim en educació perquè es facin
polítiques que facin possible una coeducació efectiva,
l’estratègia serà l’element fonamental perquè aquesta llei pugui
desplegar-se de baix per amunt d’una forma realment important
i que deixi una petjada en els infants i en els adolescents de les
nostres illes.

Per tant, tenint en compte això que dic sobre la coeducació
i tenint en compte també la resposta que vostè va donar-me a
una pregunta que vàrem formular en seu parlamentària fa
aproximadament 4 o 5 setmanes, pensam que els esforços en
programes de coeducació s’han d’incrementar. Si no hi ha
hagut notícies, si no hi ha hagut canvis a les darreres setmanes,
pel que vostè mateixa ens va informar, fins a data d’avui en
matèria d’educació el que s’està fent és un programa pilot
d’alguna manera, que permetrà a un total de 10 centres de les
Illes Balears acollir-s’hi, per fer una aplicació integral de la
coeducació en els seus centres, però que requerirà en qualsevol
cas que cada un dels centres sol·licitants passin per un
procediment de selecció i finalment n’hi haurà uns que hi
podran accedir i uns altres que no. Però pensam que si això és
una primera passa està bé, però que en definitiva l’esforç que
s’ha de fer és molt major perquè la implantació d’aquest tipus
de programes no pot quedar com una cosa sotmesa a la
voluntarietat dels equips directius dels diferents centres, que a
més a més s’han de sotmetre a un procés de selecció, sinó que
ha de ser una feina transversal, que afecti a tots els centres de
les Illes Balears. I, per tant, en aquest sentit sí que els
demanaria un pla prou més ambiciós del que s’ha traslladat en
els centres en aquest moment.
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I finalment dir que també són importants els òrgans de
coordinació evidentment entre consells i Govern de les Illes
Balears, perquè totes les polítiques que s’estiguin impulsant des
del Govern, es puguin traslladar als consells en l’àmbit de les
competències que els pertoquen. Per això els encoratjam a
treballar intensivament en aquesta línia.

I res més a dir, agrair-los la feina i escoltarem amb interès
la seva segona intervenció per veure quins detalls més ens
explica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Cano, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia Sra. Consellera i a
tot el seu equip, la veritat és que ha estat un plaer poder
escoltar-la. Just avui fa un any que en aquest Parlament vàrem
aprovar una llei molt important com és la Llei contra
l’LGTBIfòbia i que vostè sigui avui aquí com a consellera de
Presidència, responsable de l’impuls transversal d’aquesta llei,
explicant el recorregut, el desenvolupament que ha tengut
durant aquest any i la quantitat de mesures que s’han posat en
marxa, des del Grup Socialista sentim molta satisfacció. La
veritat és que això és una reflexió personal, però per qüestions
com aquesta val la pena estar en política i val la pena ser
diputada.

Per tant, deixi’m en primer lloc donar-li l’enhorabona a
vostè com a consellera de Presidència, però també a totes les
conselleries implicades per part del Govern, per tota la feina
que s’ha estat desenvolupant durant aquest any per fer efectiva
l’aplicació d’aquesta llei.

Quan el compromís i la voluntat política es tradueix en el
BOIB es fan passes importantíssimes a nivell social i aquesta
llei està acabant amb el maltractament institucional i les
discriminacions que afectaven moltes persones en aquesta
comunitat. Vull recordar, i amb això no vull posar el retrovisor,
però vull recordar que tan sols fa 3 anys aquesta comunitat
discriminava per motius ideològics les dones lesbianes en els
tractaments de fertilitat. Encara ressonen aquelles paraules de
la ministra Ana Mato de “la falta de varón no es un problema
médico”. Idò aquesta discriminació s’ha resolt a la nostra
comunitat autònoma gràcies a aquesta llei. I entitats com Ben
Amics o Chrysalis que han reivindicat molt tenir aquesta llei,
que l’han treballada molt, i que vull donar-los la benvinguda,
saben de primera mà com han canviat durant aquests anys i
com es corregeixen moltíssimes situacions de discriminació,
sobretot en la lluita que han tengut els pares i les mares dels
menors transsexuals, per evitar la discriminació i un patiment
que es donava a diari, un patiment quotidià, institucionalitzat
dels seus nins i nines, i com a través d’aquesta lluita coordinada
amb els grups i a través de la llei, hem pogut donar-li una forma
per llevar tant l’estigma i enfocaments patologitzants que feien
que visquessin un calvari diari, no?

Aprovàrem una llei que garanteix un tracte digne i que
normalitza la diversitat i la identitat de gènere i els protocols
que ens ha contat que heu posat en marxa, han tornat l’alegria
a les famílies. Un protocol que pot semblar una cosa molt freda,
burocràtica i administrativa, ha permès que moltíssimes
persones, que nins i nines que encara a dia d’avui per una llei
estatal que es necessari que es pugui corregir, com és la Llei
d’identitat de gènere, no veuen reflectida la seva identitat de
gènere a nivell administratiu en el DNI, però sí a la nostra
comunitat poden veure la seva dignitat reconeguda per anar al
metge, per anar a l’escola, per anar a la universitat i això crec
que és una passa fonamental.

Que gràcies a aquesta llei el Govern hagi canviat de dalt a
baix el protocol d’atenció i l’accés a les teràpies hormonals a
través de la posada en marxa del Servei d’Identitat de Gènere,
de les dues entitats, per a menors i per a persones més grans,
sense pressuposar que una persona transsexual és un malalt
mental, això és un canvi radical. I que es passi d’un sistema on
has de menester avaluació psiquiàtrica i un informe, com vostè
ha dit, de disfòria de gènere, a un sistema que respecta la teva
autodeterminació i que entre el metge o la pediatra i l’endocrí
s’hagi llevat aquest pressupòsit de malaltia mental, és passar a
un paradigma d’atenció sanitària apoderador del respecte
màxima a la identitat. 

Vull posar, per part del Grup Socialista, en valor no només
el compromís dels gestors sinó també el compromís i la
implicació de tots els professionals metges i de l’educació, la
qual cosa els exigeix un plus de formació i actualització que
mereix tot el nostre reconeixement. Sé que els canvis no són
fàcils, però en poc temps s’han fet moltíssimes coses. Això
torna l’esperança a molta persones que vivien el dia a dia com
un calvari i aquest govern tancava les portes als seus drets més
fonamentals. Aquesta llei i aquest govern ha transformat les
seves condicions existencials i familiars.

A nivell educatiu valoram molt positivament la implicació
de l’Institut per a l’èxit escolar i la convivència i el fet que els
agents de coeducació estiguin als centres escolars ens permetrà
encetar canvis en les dinàmiques patriarcals i les LGTBIfòbies
que es donen a les escoles de les nostres illes, assajaments
homofòbics, que ja han comentat els diferents portaveus. 

Crec que també és un anunci molt interessant, i que donarà
resposta a moltíssimes persones que poden tenir un problema
o patir una discriminació i no saben molt bé com han
d’articular-la institucionalment aquest telèfon que vostè ha
anunciat, 24 hores, per poder donar una sortida, una resposta,
a les persones que es trobin en una situació de discriminació
LGTBIfòbica i que això també ens permeti aflorar totes les
denúncies de delictes d’odi, que encara a dia d’avui haurien de
ser majors i que molta gent encara no s’atreveix a denunciar. 

Algunes qüestions que també com a Grup Socialista
voldríem aprofundir, maldament ja els diferents portaveus
alguns les han apuntat, una seria respecte del nombre de
persones que han demanat empara al Govern, des de
l’aprovació de la llei i el grau de resposta institucional, ara fa
poc en un altre context, però també una mica relacionat amb les
qüestions antidiscriminatòries, coneixíem que el Govern acaba
de guanyar un judici per sexisme a una perruqueria, a una
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barberia que discriminava l’accés a les dones, jo crec que això
és encoratjador, m’agradaria saber si tenim algun cas semblant
en el cas de discriminació per orientació sexual o identitat de
gènere.

Ha comentat que hi ha una línia de feina dins el Servei de
Coordinació de Diversitat Sexual i Identitat de Gènere perquè
han prioritzat, com a col·lectius més vulnerables, tant els
menors com les persones en situació de prostitució.
M’agradaria saber com es fa feina amb aquesta... no?, per
impulsar mesures des d’aquesta línia de feina concretament
amb les persones transsexuals que es veuen en una situació de
prostitució.

També s’ha comentat de quina manera s’articulen les
col·laboracions amb la policia local i sensibilitzar l’abordatge
i denúncia dels delictes d’odi. 

També, respecte dels delictes d’odi, voldria saber què pensa
vostè respecte de la possible arribada del bus trànsfob d’una
entitat ultracatòlica que fa uns mesos distribuïren per tota
Espanya als centres d’ensenyament pamflets en contra de la
diversitat sexual i que ara tornen a la càrrega amb aquest
autobús. Crec que el que volen des d’aquestes entitats és tirar
per terra tota la feina que es fa, l’impuls de la Llei d’igualtat. A
mi em congratula, i crec que és una bona notícia, el rebuig i
l’aïllament social que hi hagut respecte d’aquesta entitat i que
ha quedat com una cosa molt minoritària i aïllada. Això crec
que ens ha d’encoratjar a continuar fent feina, però també
recordar-li que tenim un article 24 de la llei que és molt clar, i
que diu que es poden emprar totes les mesures necessàries
adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció
de mesures cautelars, la prevenció de violacions imminents o
ulteriors, d’indemnitzacions de danys i perjudicis causats i
restabliment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu
dret. També, a més, recordar-li que el propi Codi Penal
condemna a penes de presó als que promoguin els delictes
d’odi o la discriminació cap un grup per motiu de la seva
orientació o identitat sexual.

Jo no sé, consellera, si vostè s’ha reunit o ha mantingut
algun contacte amb la Delegació del Govern per abordar
aquesta qüestió tan greu, com l’apologia de l’odi o fins i tot si
s’han plantejat dur aquest tema a Fiscalia.

Valoram com una molt bona notícia la constitució del
Consell LGTBI i que es pugui allà discutir i aprovar el Pla
estratègic, que té una correcta dotació i que, a més, se l’hauran
de sumar partides de les diferents conselleries. 

Ja simplement per acabar, vull felicitar-la a vostè a tot el
seu equip per la feina feta, crec que anam en la bona direcció
i l’encoratjo a continuar fent feina per aconseguir que aquesta
legislatura sigui la legislatura de la igualtat i de l’impuls dels
drets.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Contesta la consellera Sra. Costa
les intervencions prèvies. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltíssimes gràcies a tots
els grups que han intervengut per les seves aportacions perquè,
la veritat, encoratja veure la decisió política que existeix en tots
els grups parlamentaris amb el desenvolupament de la llei i que
realment sigui una llei efectiva.

Vull dir-los també, ho dic per aclarir, perquè ha sortit en
algunes de les seves intervencions i preguntes, que una de les
coses que diu la llei és que tot allò que tenia una repercussió
econòmica la seva entrada en vigor era a partir del mes de
gener de 2017. Ho dic perquè algunes de les coses que aquí han
comentat no han passat ni cinc mesos, ha passat un any des de
l’aprovació de la llei, però ni cinc mesos des que, diguem, ha
entrat en vigor aquesta part amb conseqüència econòmica. En
tot cas, però, ens encoratja veure les ganes que hi ha en
l’aplicació i per avançar en el desenvolupament d’aquesta llei
LGTBI. 

Hi ha dos temes, jo crec, que han estat bastant comuns en
totes les intervencions dels grups parlamentaris, com ha estat
sobretot el tema de la formació en general i després en
determinats professionals en particular, i també de la
coordinació. 

Respecte de la formació, que em preguntava, crec que era
la portaveu del Grup Parlamentari, jo he fet referència a un curs
que començarà en aquest cas ja per al curs que ve dins de
l’EBAP que serà una formació oberta a totes les
administracions de les Illes Balears, no només diguem per a
personal públic del Govern de les Illes sinó al conjunt de totes
les administracions, però ara, avui mateix, perquè va començar
ahir, ja es produeix, ja es fa formació en coeducació amb
perspectiva d’LGTBI que, com dic, va començar ahir mateix,
que està obert a totes les administracions. 

I un altre, perquè també ha sortit per part d’alguns
portaveus dels grups parlamentaris respecte de la coeducació,
si recorden quan parlàvem de l’aprovació del pla i de les
mesures concretes que estan dins del pla contra les violències
masclistes, una de les propostes que hi havia era que a partir
del curs que ve, 2017-2018, tendrem ja un responsable en
coeducació a cadascun dels centres educatius.

Per altra banda, també ha sorgit aquí el tema de la
participació o de la coordinació que haguem pogut tenir amb
els consells insulars, dir-los que hem estat en permanent
contacte amb els diferents consells insulars amb tota la feina
que hem fet fins ara, que dilluns que ve es constitueix el
Consell LGTBI, precisament també hi participen els consells
insulars. 

Respecte del Servei d’Atenció Integral, no està encara en
marxa, em comentava la Sra. Fernández, i que és el servei que
estarà dins del Servei de Coordinació, que aquest sí que hem
posat en marxa enguany. 

També vull deixar clara una cosa, sobretot ho dic en pro de
la gent que ha estat fent una feinada en aquests pocs mesos.
Quan vàrem arribar a la conselleria, al Govern de les Illes
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Balears, hi havia un solar, solar vol dir que no hi havia
absolutament res, respecte de tot el que són polítiques en favor
de la no-discriminació i d’LGTBI, des de la implicació i
l’impuls polític, però vull deixar clar que això no és mèrit de
cap dels que som en aquesta banda, responsables polítics, sinó
que ho és gràcies a l’impuls i a l’empenta que en el segle XXI
una ciutadania implicada i sobretot compromesa, com he dit al
principi, amb els valors d’igualtat i de no-discriminació, i
l’empenta dels col·lectius que a més avui són aquí, que ens
representen, ens han evidentment pitjat a tots a desenvolupar...,
en primer lloc a aprovar la llei fa ara un any, i després a posar
en marxa totes i cadascuna d’aquestes mesures.

Que estan en marxa totes les mesures que preveu la llei?
No, rotundament no, és impossible. Que hi ha una voluntat
política que això es porti endavant amb més pressupost?, per
suposat. Em preguntaven si és suficient el pressupost; no, per
suposat que no; ara, els dic que és la primera vegada en la
història d’aquesta comunitat que existeix un pressupost del
Govern de les Illes Balears amb un pressupost LGTBI, la
primera vegada en la història, i això també ho hem de posar en
valor, perquè partíem, com he dit abans, de zero. És suficient?,
no, és que no serà suficient mai tot el que facem. Ens ha permès
aquest pressupost tirar endavant mesures?, sí; sí, sí, sobretot
perquè també, i quan parlaven vostès de formació, han de
pensar vostès que fins i tot la formació, la sensibilització dins
la mateixa administració, dels mateixos empleats públics, no
existeix perquè mai en la vida no havia existit un servei
d’aquestes característiques, i ara, gràcies a la voluntat, a la
formació i a la predisposició en aquest cas del poc personal que
tenim..., m’han preguntat també sobre quin personal i quina
estructura tenim; tenim una estructura ben petiteta, acabam de
crear, com he dit, aquest servei d’atenció a la diversitat sexual
i de gènere aquí a les Illes, amb una cap de servei, que la tenim
aquí present, que quasi ella amb l’ajuda també de les entitats i
de la nostra directora general de Coordinació, han fet, en
coordinació també amb responsables de salut i d’educació, la
majoria de mesures que jo avui aquí els he pogut explicar, i que
en molts pocs mesos s’ha posat en marxa. Que per cert vull
agrair també, perquè és aquí present, la feina que es fa per part
de les unitats -que he dit que n’existeixen dues- les unitats
d’atenció i del seu responsable, que és avui aquí present, que és
també el responsable de la formació, que em preguntaven
vostès, per al personal de sanitat.

El tema de la formació evidentment és importantíssim
perquè, com he dit abans, no ha existit fins ara cap formació ni
sensibilització en aquests temes, i per tant per a nosaltres és una
prioritat, perquè com millor i major sigui aquesta formació més
fàcil i una millor resposta donarem als ciutadans que ens ho
demanin.

Perquè no hi hagi confusió quant al tema del pressupost,
perquè he dit que a partir de la posada en marxa del servei
d’atenció integral, que tendrà un pressupost de 120.000 i
escaig, 123.000 euros, he de dir que a dia d’avui, en els
pressuposts de 2017, el que tenim ara a la Direcció General de
Coordinació són al voltant de 400.000 euros, inclòs el cost del
personal o de la cap de servei que hi fa feina en aquests
moments. També està prevista la incorporació tant d’un auxiliar
administratiu com d’una psicòloga a aquest servei, a part de

tenir els serveis de la conselleria sobretot d’assessorament
jurídic a disposició d’aquest servei.

M’han preguntat també sobre el protocol d’atenció policial
que preveu l’article... crec que era el 31 de la llei, respecte de
l’atenció policial davant delictes d’odi. Efectivament, des de
Palma, que ja en té un i s’ha posat en marxa, nosaltres encara
no hem posat en marxa, diguem, aquesta coordinació i sobre
l’impuls que ha d’existir quant a aquesta atenció policial,
perquè les policies locals són responsabilitat dels diferents
municipis, dels ajuntaments, i efectivament serà necessària
aquesta feina de coordinació, que Palma ja l’ha engegada, per
actuar davant possibles delictes d’odi.

Respecte de l’avaluació d’impacte en la normativa o en les
lleis, els he de dir que això ja s’està fent, que es fa en tota la
tramitació normativa, l’avaluació d’impacte, que també hi feia
referència la Sra. Fernández, i respecte de la garantia
estadística es treballa amb l’IBESTAT precisament en aquest
sentit, tot tenint en compte que sempre tenim una limitació, que
és tot el tema de la protecció de dades, però evidentment hi
estam fent feina per poder incorporar, com s’ha dit aquí,
aquests indicadors.

Respecte de les denúncies o peticions que hem tengut per
part de ciutadans, he de dir que des de l’aprovació de la llei
hem tengut tres denúncies que estan en fase de diligències, si
no m’equivoc, perquè ara això ho dic de memòria; una d’elles
s’havia arxivat perquè feia referència a una denúncia contra un
mitjà de comunicació a nivell estatal perquè repartia una
publicitat o uns fulletons que aquí a les Illes Balears no havien
arribat perquè no es distribuïda aquest fulletó discriminatori;
aquesta era un d’elles i n’hi ha dues altres que sí que s’estan
tramitant.

Han fet vostès també referència al tema de la memòria
econòmica, del tema econòmic, que a dia d’avui encara no
tenim, perquè s’ha de reflectir, com hem posat aquí també de
manifest, el tema de la participació o del pressupost econòmic
de les altres conselleries, que evidentment això és calculable;
jo el que sí he dit és que ara, a dia d’avui, no els puc donar el
pressupost concret o aquest càlcul concret respecte de totes i
cadascuna de les conselleries, però que sí que és una feina que
efectivament hem de fer i que la farem.

Quant al representant..., el Sr. Saura, portaveu de Podemos,
que ha fet menció al tema de les adopcions, només vull
recordar que la competència quant a la valoració de la idoneïtat
en els processos d’adopcions és dels consells, dels consells
insulars, però en qualsevol cas des del Govern estarem oberts
a la col·laboració en qualsevol tipus de problema que pugui
sorgir quant a aquesta idoneïtat que s’ha de tramitar en els
processos d’adopció. 

I també han fet referència a les campanyes concretes en el
món de l’esport, previstes en esport. Hi ha una campanya de
sensibilització en aquest cas que impulsa la Federació estatal de
lesbianes, gais, trans i bisexuals que es diu “Posa’t els
cordons”, perquè diferents esportistes es posin aquests cordons
amb l’arc de Sant Martí en suport al col·lectiu LGTBI, que al
final és una mesura simbòlica, són mesures simbòliques de
sensibilització; i també es preveu formació a entrenadors i
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entrenadores, que vostès hi han fet menció, en diversitat sexual
i de gènere per detectar possibles assetjaments o situacions
d’assetjament a esportistes LGTBI.

Un altre dels temes a què vostès han fet referència..., sí, el
tema de la possible arribada aquí a les Illes de l’autobús, del
famós autobús Hazte oír. Em qued amb les paraules de la
diputada Sra. Cano, per extreure’n alguna cosa positiva, perquè
evidentment d’aquesta publicitat tots i cadascun dels i de les
que som aquí dins no en podríem fer cap valoració positiva,
però sí en paraules..., em qued amb les paraules de la diputada
Sra. Cano del rebuig social que això ha provocat.

Som de les que em sumo al fet que no m’agrada publicitar
més del compte el que crec que és negatiu, i el bus ho és, ni ens
podem avançar a què passarà o amb quines condicions arribarà,
si arriba aquí a les Illes, el bus, però que ningú no tengui el més
mínim dubte que aquest govern actuarà i actuarà de forma
contundent, en aplicació de la llei, fins on puguem arribar, amb
la llei a la mà i dins les nostres competències, i dic Govern com
estic convençuda que ho faran la resta d’administracions que hi
puguin estar implicades en virtut de les seves competències,
sigui el consell insular o ajuntament en cas que hi estigués... en
el territori d’un municipi concret aquest bus.

Per tant, que en això ningú no tengui el mínim dubte quant
a l’aplicació d’aquesta llei amb tota la seva força perquè a més
per això està i per això l’hem aprovat. Es posava aquí
l’exemple d’un tema de discriminació en matèria de publicitat
on, efectivament, vàrem actuar i en aquest cas la justícia ens ha
donat la raó.

I quan parlàvem abans també de formació de
sensibilització, hem de ser conscients que a més aquesta
sensibilització ha d’arribar a tots els àmbits de la societat i a
tots vol dir a tots. Nosaltres ara parlàvem dels àmbits del quals
som competents, no?, dins el Govern de les Illes Balears, de
treball, d’educació, salut, etc., però quan parlam que aquesta
sensibilització i formació ha d’arribar a tots els àmbits vol dir
que ha d’arribar a tots, fins i tot també, ara que parlam de
justícia, al Poder Judicial. Segurament, idò, moltes de les
sentències que ara veiem en matèria d’igualtat fa vint anys eren
impensables a pesar que ara encara, segurament, tampoc no
s’apliquin o no les tenguem amb el grau d’igualtat que ens
agradaria.

Però aquest és un camí a recórrer, llarg, però sense cap
tipus de pausa i sobretot amb l’impuls polític necessari que tots
els que som aquí, estic convençuda que espitjarem perquè
aquest impuls sigui evidentment el més ràpid possible.

M’han preguntat vostès també per tot el tema del pla
estratègic, precisament el dilluns que es fa la constitució del
Consell LGTBI on a part dels grups polítics, entitats,
col·lectius, consells insulars que hi estan representats, sindicats,
empresaris precisament allí podrem veure amb una mica més de
deteniment el projecte ja que tenim d’aquest pla estratègic, que
he dit que tendrà un pressupost del voltant fins a l’any 2019, no
era el pressupost per a un any, d’1 milió d’euros. Quan abans
ha parlat del pressupost també vull aclarir que quan he parlat de
123.000 euros em referia al Servei d’atenció integral i que a dia
d’avui el que tenim al pressupost de l’any 2017 és envoltant els

400.000 euros, que aquí hi ha una de les altres qüestions que...
ah!, vostès m’han plantejat.

D’aquest pla estratègic precisament, que hem de veure i
compartir entre tots el dilluns, és on s’han de derivar els plans
operatius precisament per la formació concreta en cadascun
dels àmbits a què vostès feien referència, no?, bé sigui en salut,
en educació que són els que... amb els protocols que ara ja
tenim més avançats per anar executant i el dilluns quan veiem
el pla segurament també sorgiran moltes més qüestions que
puguem resoldre.

I un altre dels temes que aquí se’ns plantejaven respecte de
la visibilitat, precisament les subvencions que he dit que estan
obertes en aquests moments fins al dia 25 de maig precisament
és per posar en marxa campanyes de sensibilització. Els actes
que en aquest cas els col·lectius han organitzat aquests dies en
commemoració d’aquest primer any d’aprovació de la llei al
qual el Govern únicament ha posat un granet d’arena de suport
econòmic és precisament també per donar visibilitat i ajudar a
la sensibilització en tot el col·lectiu LGTBI al qual hem fet
referència.

Crec que he fet menció a la majoria de coses que vostès
m’han plantejat, però en tot cas com que tenen un segon torn,
si queda alguna cosa important pendent intentam resoldre-ho.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Efectivament ara en torn de
rèplica pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Gracias, consellera, por sus
aclaraciones, creo que la única cuestión que ha quedado en el
aire es respecto a las iniciativas en materia de empleo, si se
habían puesto en marcha o era una planificación, y en el caso
de que sea una planificación cuándo se podrán poner en
marcha.

Evidentemente, es muy complicado el aplicar una ley y
además una ley, como usted ha comentado, que significa
empezar de cero. Nosotros evidentemente no les vamos a exigir
que en un año estén aplicadas todas las medidas de esta ley,
creemos que este govern va por el buen camino. Sí que
pedimos evidentemente que no cesen en este empeño y
evidentemente también lo que sí que consideramos algo
positivo es el poder empezar de cero, ¿no?, porque creemos
que así toda la organización que se pueda implementar a nivel
administrativo irá muy aparejada con todo lo que dice la ley,
porque a veces cambiar cosas y adaptarlas es casi más
complicado que empezarlas de nuevo, aunque esto pueda
suponer unos comienzos un poco más complicados. 

Así que la animamos a seguir por esta línea. Sí que creemos
que... que le he preguntado también, una de las cosas que
consideramos muy importante en esta ley son los protocolos
integrales, que le he comentado anteriormente, tanto los
dirigidos a personas intersexuales como a las personas
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transexuales, precisamente porque evidentemente todo el
colectivo LGTBI sufre una discriminación que debemos
combatir, pero estos colectivos, y especialmente si nos
referimos a menores, sufren además otras problemáticas
todavía más graves a esta discriminación, y creemos que es
muy importante el poder elaborar estos protocolos integrales,
el poder aplicarlos y también para evitar que la persona tenga
que ir de administración en administración, tenga que ir de
ámbito en ámbito para solucionar los problemas a los que se
puede enfrentar en su día a día.

También creemos que se debe trabajar todavía más respecto
a la transversalidad. Cuando yo le hablaba del presupuesto no
me refería a que sea tan importante conocer qué presupuesto
dedican las otras consellerias, sino ese cambio de mentalidad
que soy muy consciente, conozco la administración, que es muy
difícil decir: no, es que presupuestamos todos juntos,
presupuestamos juntos, decidimos cuáles son las necesidades,
cuáles son las prioridades y en base a eso cada ámbito tendrá
determinado presupuesto. 

A lo mejor un año se considera que la problemática más
importante, como usted ha dicho, pues es para los menores
transexuales y en este sentido pues el presupuesto de la
Conselleria de Educación en este ámbito tiene que ser mayor y
se va a destinar menos presupuesto, por ejemplo, a nivel de
empleo porque, por desgracia y usted lo ha comentado en
diversas ocasiones, pues el presupuesto no es ilimitado, nunca
va a ser suficiente y por eso es muy importante planificar,
priorizar, pero de una forma mucho más transversal, mucho
más coordinada y quitándonos... pues esa mentalidad de decir:
no, cada conselleria tiene su presupuesto y en función del
presupuesto puedo dedicar más o menos. No. Vamos a intentar
que las áreas, que además ustedes han apostado por eso, por la
transversalidad, ese presupuesto y esa planificación realmente
sea conjunta. 

Usted tiene, la verdad, la dificultad no solamente respecto
a la aplicación de esta ley y de las políticas LGTBI, también la
tiene respecto a igualdad, que consideramos que debe ser así,
pero la animamos a romper un poco estas barreras en este
sentido ya que realmente cuando consideremos que algo es
transversal que en la práctica lo pueda ser.

Y es evidente que desde la administración y bueno, el
espíritu de esta ley es acabar con la discriminación que sufre el
colectivo LGTBI, por una parte, el deber de la administración
es garantizar que puedan ejercer sus derechos en igualdad de
condiciones y poder solucionar las problemáticas que puedan
llevar aparejadas, como por ejemplo hemos comentado
especialmente a nivel... a determinados niveles pues las
persones transexuales, intersexuales, ¿no?, pero también para
acabar con la discriminación debemos fomentar la
sensibilización hacia la población. 

Creo que aquí todos hemos coincidido, lo han repetido los
grupos parlamentarios, la educación es primordial.
Evidentemente, si educamos a los niños y niñas en este caso de
nuestra comunidad autónoma en igualdad, en el sentido en que
puedan respetar la orientación sexual, la identidad sexual, que
no tengan ningún tipo prejuicio en este sentido cuando sean
adultos, evidentemente, la problemática que vivimos hoy en día

de discriminación, de la comisión de estos delitos de odio, pues
no los tendremos, ¿no? Pero también es verdad que no
podemos esperar a que estos niños sean mayores, porque a día
de hoy existe una discriminación y hay una población a la que
no vamos a poder llegar a través de la educación y que
debemos seguir trabajando.

Y yo considero que este el sector de la población más difícil
de llegar, porque es muy difícil llegar con campañas de
sensibilización. Yo creo que debemos hacer uso de mucha
imaginación, intentar hacer campañas innovadoras que de
verdad lleguen a la gente, que no sea pues un cartelito, un
folleto que la gente no mira. Y no sabría decirle, supongo que
hay expertos en estas materias, pero debemos dar un paso más
allá.

Y también y es algo que hemos comentado muchas veces
cuando nos hemos reunido los grupos parlamentarios, también
hacer sensibilización informando y explicando a la gente
realmente cuál es la problemática. A veces es verdad que nos
pensamos que es que la gente tiene que saberlo todo y que la
gente conoce todo lo que implica el colectivo LGTBI, en este
caso toda la problemática que conlleva, pero la realidad es que
no es así. Yo me considero una persona que tenía cierto
conocimiento en este ámbito, pero le puedo asegurar que con
la tramitación de la ley a nivel parlamentario, que hemos tenido
numerosas reuniones, he aprendido muchísimo, he aprendido
cosas que yo desconocía completamente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, li agrairia que vagi concloent perquè ja ha
passat un minut.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí. Y esto evidentemente, aunque yo me considero una
persona con pocos prejuicios, me ha abierto todavía más la
mente. Entonces también informemos, porque normalmente el
desconocimiento es lo que provoca más rechazo, yo creo que
si rompemos la barrera del desconocimiento conseguiremos
que evidentemente la gente tenga esa mentalidad más abierta y
no discrimine.

Muchas gracias y mucho ánimo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Saura, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot aclarir
que no volia qüestionar que això arribés tard per culpa del
Govern, a vegades els ritmes parlamentaris institucionals són
molt lents, sobretot quan són qüestions tan fonamentals i que
consideram essencials per als nostres idearis. Aclarir primer
això.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 41 / 17 de maig de 2017 701

Després entenc, quant al règim sancionador i a la inversió
de càrrega de prova, que encara no hi ha dades perquè entenc
que s’està treballant amb l’IBESTAT per tenir aquestes dades.

Crec que és fonamental també i ho deia la portaveu del
Partit Popular, la publicitat d’aquesta llei, que la gent sàpiga
que té uns drets garantits per aquesta llei i això s’ha de fer saber
a les escoles, als hospitals i als serveis públics. Això des del
principi és fonamental.

Quant a coeducació m’havia deixat un tema abans. Entenc
que hi ha centres als quals se’ls ha de respectar l’autonomia de
centre, però m’agradaria saber com farà complir el Govern a
determinades escoles, amb determinades ideologies o creences
religioses, el compliment d’aquesta llei. Perquè està clar que hi
ha un projecte de centre i està clar que hi ha d’haver autonomia.
Però ja sabem el que va passar per exemple en temes com
educació per a la ciutadania, en què es criticava una assignatura
que precisament recollia alguna d’aquestes coses que també
recull aquesta llei quant a no discriminació per temes de
gènere, o d’orientació sexual.

Quant als processos d’adopció, entenc el tema de les
competències, però bé, la llei també és balear, i si hi ha un punt
d’un article determinat, l’article 21 del tema de les famílies
LGTBI sobre adopcions, entenc que en diverses ocasions no es
garantia aquesta igualtat quant a la valoració d’idoneïtat i per
això hi ha un article que ho recull en cas que això passàs. Com
hi ha un article també que fa referència al cas de mort d’un
membre d’una parella estable. Entenc que hi ha hagut ocasions
en què no s’ha garantit el dret al qual et pots acollir en el cas de
la mort d’un membre d’una parella, que es considera igual que
si hi ha un matrimoni, com si ets una parella.

I res més. Volia agrair especialment a les entitats pel seu
treball, encoratjar-les que continuïn lluitant pels drets LGTBI.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

No intervindré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No intervindré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No tenc gaire èxit. Pel Grup Parlamentari Mixt, donat que
la Sra. Ballester no hi és, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Tampoc intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Cano, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Em sap greu, però tampoc no tendrà sort. No intervindré.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. Té la paraula ara per contrarèplica,
perquè sí que hi ha hagut una intervenció, la consellera Sra.
Costa, pel temps que consideri oportú.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Sí. Moltes gràcies, una vegada més a tots els grups que han
intervingut, per les seves intervencions en positiu, aportant
idees, dubtes, perquè crec que això ens enriqueix a tots.

Sra. Fernández, jo també he après molt durant aquest procés
i el que ens queda per aprendre en una matèria, en aquest cas
que jo crec que sí ha estat un encert, donar-li aquesta visió de
transversalitat, i per això la seva gestió ara des de la Conselleria
de Presidència, dins la Direcció General de Coordinació,
perquè totalment d’acord que aquesta transversalitat ha de ser
impulsada per un departament que sigui de coordinació entre
totes les conselleries. 

Respecte dels temes de treball que m’havia deixat, o que
m’havien fet menció, dir que des de la Conselleria de Treball
està prevista la incorporació de més d’una persona tècnica en
matèria LGTBI i també en violències masclistes. S’ha previst
que a finals d’enguany del 2017 i per a l’any 2018, mesures
concretes en campanyes de sensibilització per prevenir
l’assetjament dins l’àmbit laboral. També he fet menció abans
a tot el tema de formació per a inspectors i inspectores dins de
l’àmbit laboral, perquè és un altre dels àmbits, ens hem centrat
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sobretot en educació i salut, però els altres àmbits ens
interessen especialment, precisament era en l’àmbit del treball.

Respecte del comentari que ens feia el Sr. Saura, portaveu
de Podemos, ho compartesc íntegrament, però dir-li que
l’aplicació de la llei es farà al 100% i sí o sí, sigui quina sigui
la ideologia o les creences religioses de qualsevol ciutadà, al
qual aquest Govern i ja a títol individual, ni se m’ocorreria
entrar-hi en quina és la ideologia o la creença religiosa de cap
persona. Però sigui quina sigui, el compliment de la llei i per
tant, el respecte i els valors en igualtat i en la no discriminació
ni de gènere, o persones o col·lectius LGTBI, evidentment
aquest Govern amb totes les seves forces garantirà que això no
passi i per tant, que es compleixi la llei. 

Com també, no ha sortit avui aquí en el debat, perquè ara
afortunadament fa anys que Espanya, que va ser pionera en el
seu moment, en feia referència el Sr. Saura, a la possibilitat de
persones de poder contreure matrimoni, independentment de la
seva orientació sexual. Jo crec que aquesta ha estat una
conquesta, efectivament, d’aquest país, que en el seu moment
va tenir determinades reticències i que a dia d’avui ja ningú no
tornaria enrera. Aquesta és una d’aquelles conquestes que
efectivament hem de celebrar, i que, per tant, ja deixa enrera
també tot el tema del debat, de les parelles de fet, siguin o no
del mateix sexe, perquè, en tot cas, té el mateix dret qualsevol
persona a contreure matrimoni, si aquesta és la seva voluntat.

Jo per la meva part, l’únic és tornar reiterar el meu
agraïment, no només als grups parlamentaris per la seves
aportacions, sobretot també a tot el personal de la conselleria,
a la nostra cap de servei que fa una feina ingent, al responsable
el Sr. Rivera de les unitats de diversitat de gènere, que també,
com hem dit abans, a falta de personal i de formació, la
implicació personal de totes i cada una d’aquestes persones, fa
que segurament aquesta llei s’hagi agafat amb més ganes que
tal vegada l’aprovació de qualsevol altra llei en aquest
Parlament. I agrair-los diríem el seu transpositivisme en les
seves intervencions en aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat el
debat, volem agrair la presència de la Sra. Pilar Costa i Serra i
dels seus acompanyants.

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

Gràcies.
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