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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, si els sembla bé, començarem la sessió

d’avui horabaixa. I en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions?

Idò començam.

I. Elecció de vicepresident o vicepresidenta de la

comissió.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en l’elecció del

càrrec de vicepresident o vicepresidenta de la comissió, atesa

la pèrdua de condició del diputat del Parlament de les Illes

Balears, el Sr. José Vicente Marí i Bosó, com a conseqüència

de la seva elecció com a diputat al Congrés.

Atès que el Sr. Marí Bosó fou proposat pel Grup

Parlamentari Popular com a vicepresident de la comissió,

correspon, en aplicació de l’article 40 del Reglament del

Parlament, proposar ara el mateix grup parlamentari el nom del

candidat o candidata per substituir-lo.

Prec, per tant, al Grup Parlamentari Popular que faci arribar

a aquesta presidència de la Mesa el nom del diputat o de la

diputada que proposa per al càrrec.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, proposam María José Ribas.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest cas, prèvia consulta amb els grups de diputats,

s’aprovaria la proposta per assentiment.

En aquest cas queda proclamada la Sra. María José Ribas

i Ribas i li prec que passi per favor a ocupar el seu lloc a la

Mesa.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

8234/2015 i 8373/2015.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 8234/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa

promoció i ampliació dels serveis d’atenció precoç de

trastorns a menors.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.

8234/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

promoció i ampliació dels serveis d’atenció precoç de trastorns

a menors.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Fernández, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Hemos presentado esta

propuesta relativa al Servicio de valoración y atención

temprana de la Conselleria de Servicios Sociales, conocido más

comúnmente como SBAP, que es el servicio a través del cual

se deriva cuando algún niño o algún menor de 6 años presenta

algún trastorno de cualquier tipo, en el desarrollo motor,

cognitivo, sensorial, o conductual, etcétera.

A partir de aquí, cuando se le deriva a este servicio, hay una

unidad de diagnóstico, que hace una valoración del tipo de

trastorno que puede tener este menor a través de un equipo

multidisciplinar. Una vez que se ha hecho esta valoración, el

propio Govern cuenta con el SEDIAP, que es un servicio donde

pueden hacer el tratamiento de forma directa de estos menores

de 0-6 años, pero además también el Govern concierta sesiones

con diferentes entidades especializadas para dar una mayor

agilidad a este servicio.

Creemos que es muy importante apostar por el servicio de

atención temprana, por darle los mayores recursos posibles,

como así ya se inició la pasada legislatura, se hizo una apuesta

muy importante por este servicio de atención temprana, apuesta

que somos conscientes de que se sigue haciendo con este

Govern, pero creemos que todavía no es suficiente. Debemos

seguir apostando por este servicio, se debe seguir incrementado

el presupuesto, ya que creemos, y no solamente nosotros, sino

también todos los profesionales, que es evidente que cuanta

mayor prevención haya, cuanto antes se pueda tratar a cualquier

menor que sufre un trastorno, pues evidentemente eso podrá ir

en beneficio de su desarrollo y evidentemente incluso se podrán

paliar algún tipo de trastornos que se pueden agravar si no son

tratados de la forma más ágil posible.

Es por eso que creemos que hay, como decía, dotar de un

mayor presupuesto, dar la mayor cobertura posible, intentar

poder concertar también el mayor número de sesiones con las

diferentes entidades que ya llevan muchísimos años trabajando

en ello. Pero creemos que no solamente nos podemos quedar

aquí, creemos que también hay que analizar, hay que apostar

por otros modelos de atención que están funcionando en otros

países. Uno de ellos, que es de los que mejores resultados se

están teniendo, es el de atención temprana en el entorno,

especialmente en Estados Unidos, cuyo impulsor que es el

Doctor McWilliams, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí a

principios del año 2015, nos pudo explicar precisamente cómo

funcionaba este tipo de modelo. Y es un tipo de modelo que lo

que hace es centrar toda la atención y prácticamente todo el

tratamiento en el entorno del menor. Para que nos hagamos una

idea, a día de hoy todos los tratamientos, o la mayor parte de

los tratamientos que recibe un menor se dan en los centros

especializados, ya sea un servicio de psicología, un servicio de

fisioterapeuta. 

Y este modelo puede combinar este tipo de tratamientos con

otros que se puedan dar en el entorno, y especialmente centrado

y focalizado en la familia. Esto no quiere decir que se le den

más deberes a los padres para que tengan que hacer actividades

con el niño en su casa, es todo lo contrario, es intentar las

pautas que los padres tienen, puedo poner un ejemplo, como es

la de dar el baño al niño, el equipo de profesionales puede

ayudar a los padres, les puede enseñar cuál es la mejor forma

de bañar al niño para poder estimularle. Y así pues, como los

juegos que puedan hacer con los hermanos, etcétera.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508234
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Este modelo se basa en que es evidente que un niño no

aprende solo la hora o las horas que les podemos dar desde un

servicio de atención especializada, sino que aprende las 24

horas del día, con lo cual, cuantas mayores pautas se puedan

dar dentro de la normalidad para que este niño se pueda estar

estimulando permanentemente, pues se considera que puede

tener una evolución mucho mejor. Y no solamente dentro de la

familia, también es un modelo que se puede extender a la

escuela y que se puede extender a cualquier otro entorno donde

el niño se esté desarrollando y donde el niño participe.

Ya como decía, se hicieron dos jornadas. La primera fue a

través de profesionales de la Universidad de Valencia, que ya

estaban experimentando con este modelo y posteriormente,

como les digo, con el propio doctor McWilliams, con

profesionales de las diferentes entidades de los propios

servicios del Govern, fue un modelo que tuvo bastante buena

acogida.

También se empezó a trabajar en el Decreto de atención

temprana, intentando introducir cuestiones relativas a este

modelo para que se pudiese desarrollar, un decreto que no se

llegó a aprobar y que a día de hoy sabemos que el Govern

todavía está trabajando en él. Y por eso presentábamos

precisamente esta iniciativa, para que no solamente se pueda

fomentar, promocionar y ampliar los servicios de atención

temprana, sino que también se apueste por esta atención más

personalizada y centrada en el entorno natural del menor.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Fernández. Ara és el torn de fixació

de posicions de major a menor, tret del grup al qual pertany la

presidència del Govern. Per tant, té la paraula per part del Grup

Parlamentari Podem el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Presidenta. Nosaltres des del Grup

Parlamentari Podem consideram que tot allò que sigui en

benefici de l’agilitació del tractament i sabent també que és

sobre l’atenció precoç i que farà dependre d’una millor qualitat

de vida, doncs tendrà el nostre suport totalment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Des de MÉS per Mallorca donarem

suport a aquesta proposició no de llei, perquè trobam que és

una via d’atenció adient. I també perquè ens consta que es

treballa en aquesta línia, recordem l’explicació que va fer la

consellera Fina Santiago a la seva compareixença sobre el

pressupost, on indicava que s’havia augmentat en 700.000

euros el pressupost, per tal d’incrementar el nombre de

sessions. 

I allò que també em sembla molt interessant, que en el

contingut de la iniciativa no s’indica, però que tots ho sabem,

és recordar que es treballa per passar de la subvenció a la

concertació, la qual cosa permetrà també concertar amb les

entitats privades que hi treballen.

Per tant, hi donam suport i bé, només volia indicar a la

diputada un petit lapsus, perquè parla de la Conselleria de

Família i Serveis Socials i m’ha fet gràcia.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria

Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull

començar dient que la feina que fa el Servei de valoració i

atenció precoç i de la unitat de diagnosi infantil i atenció

primerenca és impagable. Si els infants són un pilar

inqüestionable de qualsevol societat que mereixen tota l’atenció

de les administracions públiques, pens que encara més ho són

els infants que pateixen qualsevol tipus de trastorn. 

La prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció

terapèutica, són essencials per tal d’aconseguir que aquests nins

i nines, puguin aconseguir una millora, sigui quin sigui el seu

trastorn i sobretot que es pugui garantir el seu benestar i la seva

integració dins la nostra societat, com qualsevol altre membre

que hi forma part.

Per garantir aquest benestar, psicòlegs, fisioterapeutes,

logopedes, metges i treballadors socials són imprescindibles,

com ho és també la família. La família és un eix fonamental en

l’estimulació, el creixement i el desenvolupament dels infants,

sobretot per als nins i les nines de 0 a 6, que són els nins que

tracta el Servei de valoració i atenció precoç. He de dir que

segons tenim entès el pla individual d’atenció, que inclou

tractament de desenvolupament psicològic cognitiu, ja

contempla donar suport a les famílies i fer-les participar del

tractament al qual se sotmeten els seus fills.

Amb tot això, com no podia ser d’altra manera, estam a

favor d’aquesta iniciativa, sempre que pugui millorar i ampliar

aquests serveis. Seria interessant pensar en quin sentit es pot

millorar l’atenció personalitzada i com s’ha de fer participar de

manera activa l’entorn natural del menor, sempre, per suposat,

amb les directrius dels professionals, que pensam que són els

que han d’escriure el full de ruta per a aquesta promoció i

ampliació d’aquests serveis perquè pugui ser un fet real. Per tal

que tot això no quedi en paper banyat creim que seria

interessant fer feina en aquesta comissió en aquest sentit i

controlar que així es faci.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Antoni Castells és un insigne militant del seu partit, però jo

sóc Josep Castells.

(Rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ara he tengut un lapsus.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Aprofito per dir, per això, que abans ens hem creuat la

mirada amb el lletrat, que he oblidat de dir que hi som en

substitució de Nel Martí.

Aleshores, ja entrant en el tema que ens ocupa, nosaltres

votarem a favor de la proposició no de llei. Crec que la Sra.

Fernández ha fet una exposició i una justificació molt

complerta i fonamentada, i per tant els faria perdre el temps

afegint-hi més coses, i per tant això és tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Desde Ciudadanos

también daremos apoyo a la proposición no de ley; además

creemos que sinceramente con este nuevo programa, que si se

puede llevar a cabo ojalá sea muy extensivo, llegará un

momento en que esos ejercicios de estimulación para los niños

se conviertan en algo habitual, algo natural y como un juego, al

hacerse dentro de casa, y, bueno, nos parece (...) muy

interesante así que la apoyaremos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaume

Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Jo, en la línia de tots els meus

companys, el nostre grup està a favor d’aquesta proposició no

de llei, i únicament un matís, però potser és una beneiteria, però

segurament la consellera del Partit Popular, la diputada, ens ho

podrà explicar, que acaba dient la proposta “...a l’atenció

personalitzada i centrada en un entorn natural del menor”. No

sé si seria més adient parlar de l’entorn familiar, social i

educatiu, perquè l’entorn natural del menor pot ser..., no ho sé,

jo entenc el que vol dir però queda una mica...

Això era un matís per si es pot acceptar. Si no, si queda bé

així, és igual. Gràcies.

La meva companya em diu que això és una esmena in voce.

D’acord, idò feim una esmena in voce per si queda millor, si

s’accepta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té la paraula per contradiccions la Sra. Fernández, i que

decideixi si accepta o no accepta aquesta matisació que fa el Sr.

Garau.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. En primer lugar muchas gracias a todos los

grupos por el apoyo a esta propuesta. He de comentar muy

brevemente, y si se puede, no sé si se puede corregir el texto;

es cierto, tiene que poner “Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació”, ha sido un lapsus.

Respecto a lo que comentaba la representante de El Pi, he

de decirle que evidentemente este cambio de modelo o apuesta

por seguir avanzando se tiene que hacer con los profesionales,

y sí que volver a comentarle que todos los avances que se

pudieron hacer en este sentido se hicieron a través de estas

jornadas donde participaban no solamente profesionales de la

comunidad autónoma, del servicio de la comunidad autónoma,

sino también de las entidades especializadas que trabajan en

ello.

Después quiero comentar al representante del PSOE que,

bueno, pone entorno natural del menor porque es cierto que

depende de cada menor; pueden ser diferentes entornos, ¿no?

De todas formas, si le parece, podríamos poner a lo mejor entre

paréntesis, después de “natural”, creo que ha dicho “familiar,

educativo... y social”, que se pueda entender, pero dejar natural

por si, bueno... Yo creo que es uno de los términos con los que

también se trabaja cuando se habla de este tipo de modelo; yo

dejaría natural, pero si queda más claro así, entre paréntesis

poner esto. 

Y también a raíz de lo que comentaba la representante de

MÉS, que me parece un inciso muy importante, que también

sale de la concertación; es verdad que lo dábamos por supuesto,

pero también si todos a los grupos les parece bien y para

completar esta propuesta, poner que “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern a promocionar, ampliar i concertar els

serveis d’atenció precoç”. Si todos están de acuerdo así

quedaría más completa la propuesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha cap inconvenient per part dels diferents grups es

podria acceptar aquesta proposta que planteja la Sra.

Fernández. 

Idò entenc que s’aprova la PNL per unanimitat.
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II.2) Proposició no de llei RGE núm. 8373/15,

presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa suport al poble sahrauí.

A continuació passam al següent debat, que és la Proposició

no de llei RGE núm. 8373/2015, presentada pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a suport al poble

sahrauí.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sr. Baltasar

Picornell, per un temps de deu minuts com a màxim.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei

ens ve arrel de diferents parlaments en què tenim presència

arreu de l’Estat. Dia 6 de novembre es varen complir 40 anys

de la Marxa Verda que va posar fi a la presència espanyola al

Sàhara occidental sense que es pogués concloure un procés de

descolonització que estava en curs en el marc de les Nacions

Unides, i que va provocar que milers de sahrauís es veiessin

obligats al desterrament als campaments de refugiats del desert

algerià. El poble sahrauí, aquell gran oblidat de l’Estat

espanyol. 

Quan la vàrem presentar encara no s’havia format

l’Intergrup parlamentari del Sàhara, que només havia tengut

una primera presa de reunió per formar-lo. Nosaltres i jo

mateix, a Podem, no érem conscients en aquell moment, també

per desconeixement, que també, de la feina real que feia aquest

Intergrup aquí a les Illes Balears i la importància que té. Per

això m’agradaria que més prest o tard també duguéssim tots

nosaltres plegats una iniciativa conjunta en aquest sentit.

Conec un poc la realitat del poble sahrauí, tenc alguns

amics que estan bastant implicats com a activistes en aquesta

causa, i malauradament no és el meu àmbit i no el domin gaire,

ara de moment; el meu activisme va per un altre sentit, encara

que sí que diria que en part sí que hi ha parts comunes. Esper

que malauradament ens haguem precipitat a l’hora de registrar-

la puguem arribar a un consens tots els grups parlamentaris

perquè pugui sortir endavant aquesta proposició no de llei.

Avui mateix al Consell de Mallorca s’ha llegit la declaració

institucional en suport al poble sahrauí, on s’ha demanat

justícia, veritat i reparació per al poble sahrauí. Per tant instam

el Govern de les Illes Balears a requerir al Govern de l’Estat

que assumeixi un paper més actiu en el marc del Consell de la

Seguretat de Nacions Unides, impulsant la presa de decisions

i aprovació de resolucions dirigides a trobar una solució

política pacífica, duradora i immediata sota la premissa de la

lliure determinació del poble sahrauí en el marc dels principis

i de les disposicions de la Carta de Nacions Unides.

En el punt 2, també que realitzi els esforços necessaris

perquè es reprenguin el més aviat possible les negociacions

entre les parts, suspeses del 2012. El punt 3, que vetlli pel

respecte integral dels drets humans al territori del Sàhara

occidental, emplaçant al fet que es doti la missió de pau de

Nacions Unides d’un mandat per a la supervisió dels drets

humans que en l’actualitat realment no té. I el quart, que

promogui el seguiment actiu de la legalitat de les pràctiques

d’explotació de recursos naturals al territori del Sàhara, sahrauí.

El cinquè, que augmenti les partides d’ajuda humanitària als

campaments del Tinduf, donada la precarietat que sofreixen

actualment, i que s’ha vist a més potenciada amb les recents

inundacions que han destrossat més de 7.000 i 11.500 llars, i

doni suport a programes de formació i mobilitat de la població

sahrauí. El punt 6, que afavoreixi l’accés a la nacionalitat

espanyola per part de la població sahrauí que així ho desitgi.

Ara m’agradaria, ja que ho dominen més, escoltar les

exposicions de les diferents companyes dels grups

parlamentaris, com Conxa Obrador, que és la nostra

coordinadora de l’Intergrup; per exemple de Sandra Fernández

o de Margalida Capellà, que han conegut la realitat del poble

sahrauí de primera mà, i on es veurà amb arguments la realitat

d’aquest poble oblidat. Esper el vostre suport, igual que el d’El

Pi i el de Ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. S’han presentat quatre esmenes a la

proposició no de llei en qüestió, les 1879, 1880 i 1881/16 per

part del Grup Parlamentari Socialista i l’esmena RGE núm.

1882/16 per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista

té la paraula la Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Picornell, acceptam per

bones les disculpes, entre cometes, que ha fet pel fet d’haver

presentat una proposició no de llei que, en teoria, hauria

d’haver estat consensuada prèviament amb tots els grups

perquè el tema del Sàhara concita i incita adhesions de tots els

grups, tot i que hi ha moments que veim que no es planteja així,

tenim un problema amb una declaració institucional que no es

podrà llegir el pròxim dia per diferències amb el Grup Popular,

però, a part d’això, dins de l’Intergrup sempre hi ha unanimitat

a l’hora de defensar el dret i les accions del poble sahrauí.

Vostès han presentat una iniciativa que està redactada des

de l’àmbit estatal i nosaltres pensàvem que faltaven, com a

mínim, tres punts dins aquesta proposició, tres punts que

reflectissin d’una manera més completa la situació per la qual

passa el poble sahrauí. I un té a veure que demanam que el

Govern d’Espanya denunciï les persecucions de les autoritats

marroquines que fan contra els activistes sahrauís, homes i

dones que lluiten pels drets humans, i que el Govern s’impliqui

de manera que es puguin aturar aquestes repressions.

Vaig poder ser a Al Ayun l’any passat i vaig escoltar de

primera mà totes les associacions i entitats sahrauís que lluiten

perquè precisament aquestes repressions no es produeixin.

Nosaltres vàrem ser, la delegació de Balears, va ser perseguida

durant tots els dies que va ser a Al Ayun i controlada per la

policia marroquina, precisament per intimidar i per veure amb

quines entitats ens reuníem. Totes les associacions varen

denunciar la repressió, la vulneració de drets humans, la manca

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508373
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601879
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601880
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601881
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601882
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d’atenció sanitària; hi va haver una mare que va denunciar que

el seu fill havia estat mort per la policia i no va ser atès, feia

res, un mes del dia que nosaltres érem allà.

Per tant, vàrem poder comprovar totes aquelles

vulneracions, els nins i nines amb discapacitat no tenen suport

dins el sistema educatiu, la llengua hassani està en perill

d’extermini perquè no s’ensenya als nins sahrauís ni la seva

cultura ni la seva llengua. Per tant, vaig poder comprovar de

primera mà que realment hi ha una repressió i, a més, també

amb un visionat d’actuacions policials en el carrer que ataquen

les dones sahrauís i als homes sahrauís quan reclamen la seva

llibertat.

Per tant, el Govern d’Espanya, com a un govern

responsable i potència administradora, pensam que hauria de

donar passa i denunciar aquestes persecucions que, a més, van

contra la Convecció de la protecció de totes les persones, que

el Marroc també va firmar. Per tant, crec que és adequat.

També demanam, a la segona esmena, que s’alliberin els

presoners polítics sahrauís que encara es troben empresonats

des de l’any 2010, que es va muntar un campament, el

campament Gdeim Izik, és un campament on els sahrauís varen

instalAlar en el desert per reclamar per la seva dignitat, per la

seva cultura, pels seus drets com a poble i el Govern, les

forces... el Govern marroquí va entrar amb helicòpters, amb

foc, detenint persones, contra dones, com persones majors,

infants. I d’això hi ha un vídeo, un documental que va ser filmat

per uns observadors externs i es pot comprovar la brutalitat de

l’acció policial contra un campament que pacíficament

reclamava i lluitava pels seus drets. 

Per tant, arran d’aquestes detencions al campament varen

fer 25 presoners, joves quasi tots, actualment n’hi ha 21

presoners, no varen tenir un judici just, va ser un judici militar

sense defensa i sense cap garantia, amb acusacions falses i amb

penes que van des dels vint anys de presó a cadena perpètua. 

Per tant, nosaltres demanam que Espanya exigeixi

l’alliberament d’aquests presoners polítics i també que s’esbrini

el destí i el parador de més de 400 sahrauís desapareguts. 

Un dels testimonis que vàrem poder escoltar a Al Ayun va

ser el d’una associació de dones, d’homes, les dones dels

homes desapareguts que es troben en una situació d’indefensió

perquè estan desapareguts, no són vídues oficialment i no es

poden tornar a casar i no poden tornar a refer la seva vida i

viuen en una situació molt dolenta, perquè tampoc no tenen

feina per poder tirar endavant la família, els nins que han

quedat, els nins no poden conèixer on són els pares, molts són

dins presons, però consten com a desapareguts. 

Per tant, hi ha una situació d’indefensió brutal, a part dels

que són dins les presons que no poden rebre visites ni poden

tenir contacte amb la seva família, hi ha els que varen morir i

estan enterrats a qualque banda. I el que es demana és que “el

Govern espanyol insti el Govern marroquí a esbrinar el destí

d’aquest més de 400 desapareguts i que faci... i que... es lliurin

les restes mortals a les famílies una vegada localitzats els

cossos i que es facin unes exhumacions i identificacions amb

garanties per tècnics independents.” Sols d’aquesta manera els

familiars dels desapareguts o que són morts podran acabar el

dol que duen ja molts d’anys. Per tant, aquestes dues esmenes.

La tercera era per solAlicitar al Consell de Seguretat de

l’ONU organitzar abans de l’any 2017 un referèndum

d’autodeterminació de la població sahrauí seguint les regles del

Pla de Pau de 1991. Fa més de... fa quasi quaranta anys que

estam en aquesta situació, fa quasi trenta que hi ha un

reconeixement per l’ONU que s’ha de fer aquest referèndum i

cada any s’insta, cada any s’insta i nosaltres volem posar una

data, que és abans de 2017, que és la data que es va posar en el

Congrés d’Eucoco que es va celebrar fa un parell de mesos, al

qual jo vaig poder assistir, i aquest posicionament d’una data

concreta en el 2017 és per forçar, de qualque manera, intentar

tancar aquest procés. Si no posam data, si continuam demanant

que es faci el referèndum sense posar un termini, idò, queda

com més a l’aire. Donam una passa més, l’Eucoco ho va

assumir i tots els delegats dels països que eren allà varen també

estar d’acord a instar aquesta campanya, demanar un

referèndum abans de 2017.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Gràcies també al diputat Picornell per

haver-nos explicat d’on ve aquesta proposició no de llei. 

A mi m’hagués agradat poder participar en la redacció

d’aquesta proposició perquè pens que hagués estat el moment

de tocar distints punts en els quals jo crec que s’hauria

d’avançar en aquesta situació que viu des de fa quaranta anys

el poble sahrauí. 

Els punts 1, 2 i 3 per descomptat hi estam d’acord. El punt

3 fa anys que Amnistia Internacional hi treballa, en què

MINURSO tengui un mandat de supervisió dels drets humans,

i ja sabem que el Marroc no ho accepta i ho veta. 

El quart punt és molt interessant perquè, com saben vostès,

hi ha hagut una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió

Europea que ha determinat que un conveni basat en una decisió

de la Unió Europea per tal d’explotar els recursos naturals del

Sàhara Occidental per part del Marroc era nul, i és interessant

perquè a partir d’aquesta sentència hi ha empreses que deixen

de fer importacions des del Sàhara Occidental ocupat, per

exemple, avui mateix sortir la notícia que una multinacional

anomenada COB, que es de Suïssa, que és una cadena de

supermercats, ha deixat d’importar productes d’allà, aleshores

és una... a partir d’aquesta sentència crec que s’hauria d’anar

instaurant aquesta pràctica per part de les empreses i haurien

d’instar, crec, des de l’Intergrup, com a mínim les empreses

balears a seguir les passes d’aquesta empresa suïssa, que és un

exemple, perquè n’hi ha més.

Pel que fa al punt 5, pot ser que li l’haguéssim fet junts

haguéssim aprofitat per instar el Govern balear a continuar fent
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cooperació al desenvolupament pel Sàhara per tal, sobretot, de

tenir més legitimitat per tal d’augmentar les partides d’ajuda

humanitària.

I el punt 6, és el punt al qual em volia aturar una miqueta

perquè és el punt que m’ha fet argumentar l’esmena que he

presentat. El punt 6 diu: “instar el Parlament perquè solAliciti

del Govern balear afavorir l’accés a la nacionalitat espanyola

per part de la població sahrauí que així ho desitgi.” És clar,

crec que els sahrauís el que volen és que se’ls reconegui la

nacionalitat sahrauí, no l’espanyola, perquè l’espanyola és una

minoria. Els sahrauís el que volen és tenir un estat normal, si

tenen un estat se’ls reconeix la nacionalitat i no han d’anar

pidolant que Argèlia els expedeixi una espècie de certificat, de

passaport o visat amb el qual poder sortir dels campaments

sahrauís que són al desert d’Algèria, a Tinduf.

Per tant, perquè se’ls reconegui la nacionalitat sahrauí han

de tenir un estat. Per què els sahrauís no tenen un estat? Bé,

realment el tenen, eh?, es tracta de la República Sahrauí

Democràtica, és un estat declarat a l’any 1984, que és quan va

entrar dins l’antiga organització per la unitat africana.

Actualment 82 estats reconeixen la República Àrab Sahrauí

Democràtica, principalment són estats d’Amèrica, d’Àfrica i

alguns d’Àsia, no hi ha cap estat europeu que els reconegui, ni

França ni Espanya, per exemple, que serien en aquest cas els

més importants, però també evidentment els que estan més

afectats geogràficament pel Marroc, com tots sabem, però jo

posaria la República Àrab Sahrauí Democràtica al mateix nivell

que Palestina i per això ho voldria comentar als diputats que

pertanyen a partits que tenen representació al Congrés dels

Diputats, eh?, en aquest cas al Partit Popular, al Partit

Socialista i a Podem.

El Congrés dels Diputats va... ai!, hi són, perdó, sí, idò molt

bé, quatre, perdonau.

Vegem, els companys..., el novembre de 2014 el Congrés

dels Diputats va aprovar, quasi per unanimitat, perquè hi va

haver tres diputats del PP que es varen equivocar, instar el

Govern espanyol que reconegués l’Estat de Palestina. Quina

diferència hi ha entre Palestina i la República Àrab Sahrauí

Democràtica? Bé, segurament la distància, però, vaja, es tracta

d’estats que tenen, que reuneixen els requisits d’un estat...

teòricament no, un estat és un territori amb una població i una

organització política. En què s’assemblen la República Sahrauí

i Palestina? Que tenen el territori ocupat.

Aleshores, jo des d’aquí vull instar els partits amb

representació estatal que, així com s’ha reconegut Palestina,

també es reconegui la República Àrab Sahrauí Democràtica i

així els sahrauís, com a mínim, tendrien, se’ls reconeixeria la

nacionalitat sahrauí i podrien, com a mínim, entrar a Espanya

amb un passaport com poden fer la resta de persones que

pertanyem a estats reconeguts per Espanya.

Per això he presentat aquesta esmena a la qual propòs afegir

el punt d’”instar el Govern espanyol al reconeixement de la

República Àrab Sahrauí Democràtica i el seu estatus diplomàtic

a Espanya.” Crec que el referèndum és impossible en aquests

moments que es faci, mentre el Marroc no ho accepti.

Aleshores crec que la via de la negociació i el diàleg fa temps

que està exhaurida amb El Marroc, però, per descomptat hem

de seguir insistint, però crec que és el moment d’adoptar

mesures unilaterals i el més unilateral que hi ha en aquest

moment, a part del boicot, seria aquest del reconeixement

unilateral per part d’un estat com és Espanya, que, a més, seria

simbòlic i molt significatiu i a més canviaria la vida de

moltíssimes persones als campaments sahrauís.

Pel que fa al darrer punt, perdonau, pel que fa a les esmenes

del PSIB, per descomptat hi donam suport, aquesta dels

desapareguts sahrauís crec que és molt important. Sovint ens

pensam que persones desaparegudes fa més de quaranta anys

no apareixeran, però bé, els puc explicar el cas de dues

germanes sahrauís que varen estar desaparegudes disset anys,

ens varen visitar l’any 1999, jo en aquell moment era la

coordinadora d’Amnistia Internacional i efectivament ens varen

explicar que varen estar disset anys tancades a una presó que

estava enterrada davall del desert del Sàhara, eh?, disset anys

i un bon dia les varen amollar enmig del desert, varen poder

agafar un vaixell i varen arribar a Canàries i ara viuen allà

exiliades.

Ho dic perquè de vegades ens pensam que el pas del temps

fa que sigui impossible seguir cercant aquestes persones, però

jo crec que val la pena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Gracias también al

representante de Podemos por haber comentado como se...,

como también decía la representante de MÉS, cómo llega esta

proposición aquí, esto es un ejemplo de lo que hemos hablado

muchas veces, que estamos teniendo una comisión de Servicios

Sociales, yo creo que está derivando en otros grupos muy

activos, pero que no tiene mucha cabida dentro del Reglamento

actual y que, como ya hemos comentado en otras ocasiones,

pues, pedimos que la práctica del Parlament y poder tener estos

grupos de trabajo y que se pueda reflejar en el Reglamento y

así poder ir todos más coordinados.

En este sentido, creo que hay poco más que aportar de lo

que ya han comentado los representantes de los distintos

grupos, decir que apoyaremos la propuesta que ha presentado

el Grupo Podemos. 

Respecto a las enmiendas presentadas por el PSOE, decir

que también apoyaremos estas enmiendas, si bien decir que

tenemos ciertas dudas de que la propuesta que pide que se haga

un referéndum antes del final 2017 sea ciertamente realista

porque, bueno, todavía quedaría volver a retomar todas las

negociaciones, volver a hacer un censo nuevo que esté

actualizado y entonces, pues bueno, teniendo dudas de que el

2017 sea una fecha que pueda ser realmente el año en el que se

haga, pero de todas formas le daremos su aprobación, por lo
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que ha comentado la representante y esperando que ojalá pueda

ser así y que se pueda agilizar al máximo posible.

Donde sí tenemos alguna discrepancia es con la enmienda

que ha presentado el Grupo MÉS, estando de acuerdo con la

propuesta o la enmienda en sí, creemos que a veces las cosas no

son tan sencillas, ¿no?, que también cuando se está hablando de

cuestiones de este ámbito internacional, que vivimos y

formamos parte de la Unión Europea, en este caso creemos que

a lo mejor debería ser un trabajo más a nivel de Unión Europea

y no solamente de España. 

Es verdad que a día de hoy hay una sentencia, que todavía

no es firme y que ojalá lo sea en breve que, digamos, reconoce

el Tribunal Europeo ya le reconoce este estatus al Frente

Polisario en este caso y también pues a la RASD, esperemos

que de ahí se pueda derivar a nivel de la Unión Europea este

reconocimiento, pero en este momento no votaremos en contra

pero sí que nos abstendremos.

LA SRA PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari El Pi té la

paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, crec que la

història del Sàhara occidental és coneguda per tots i que el

portaveu de Podem ha fet una explicació encertada dels fets

que ocorregueren i que han anat ocorrent fins a dia d’avui.

Pensam que el Sàhara és un tema pendent de resoldre des de fa

ja massa temps i que és hora de reconèixer responsabilitats i

deixar de mirar cap a un altra banda.

Estam a favor que aquest parlament hi prengui part i demani

al Govern de l’Estat que en un gest d’assumpció de les

responsabilitats ajudi a trobar una resposta democràtica i

pacífica a aquest conflicte. Fa 40 anys que sentim declaracions

de part de tot tipus d’institucions, però que després queden en

paper banyat i no s’avança en cap sentit. En el cas concret

d’Espanya, com a membre de les Nacions Unides i com a antic

país colonitzador del Sàhara, creim que no pot més que posar-

se a fer feina per acabar amb les violacions dels drets humans

que es repeteixen encara avui al territori sahrauí, respectar la

reivindicació d’autodeterminació d’aquest poble i promoure el

tan esperat referèndum. A més, per suposat, també creim que

les partides d’ajuda humanitària als campaments han de

respondre a les necessitats dels refugiats.

Des de Balears es fa molta feina des de fa temps, i crec que

tenim motius per sentir-nos ben orgullosos. Ara bé, també és

necessari instar el Govern de l’Estat perquè segueixi

colAlaborant, i ara és més necessari que mai; després de les

inundacions del novembre de 2015, que van destrossar llars i

haimas, i van provocar que els sahrauís perdessin les seves

pertinences i bona part de les reserves de menjar, l’ajuda

internacional és imprescindible.

Dit això no vull acabar sense afegir un agraïment a tots els

que de manera individual o en forma d’associació colAlaboren

en aquesta causa. La feina de l’Associació Amics del Poble

Sahrauí de les Illes Balears n’és un bon exemple; des de fa anys

treballa en diferents programes de salut, com per exemple

PISIS, per a la salut del nin, o les Vacances en pau, per tal

d’ajuda i donar suport a aquest poble. Però és clar que, tot i que

són imprescindibles, no són suficients. Des d’El Pi pensam que

és un deure i un acte de responsabilitat des de les institucions

del Govern balear i de l’Estat posar tot el que estigui a les

nostres mans per fer avançar aquest procés. És hora d’anar fent

feina.

I acceptam les disculpes per part del portaveu de Podem.

També li vull dir que trobo que no és el més correcte haver duit

aquesta proposició no de llei avui aquí, per molt que es manàs

des de Madrid, ja que des de l’Intergrup es va fent feina per

arribar a consensos i dur-los aquí, perquè és un tema molt

important, en què alguns de nosaltres som novells i en volem

aprendre, però que en general tots els grups hi feim molta feina

i sobretot creim en el tema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula ara, pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, l’Hble. Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Realment és una mica...

frustrant o descoratjador continuar parlant d’aquest tema,

traient aquest tema que porta tants d’anys, el poble sahrauí,

tants d’anys de patiment i que realment doncs haguem estat

capaços de poca cosa més que fer aquestes declaracions,

diguem, ben intencionades, però que realment doncs amb poca

capacitat de transformar la realitat, a part de posar alguns

pedaços, com el tema de les Vacances en pau, mesures d’aquest

tipus d’ajut, però que realment la gran injustícia que s’ha

perpetrat al poble sahrauí, de la qual l’Estat espanyol és

còmplice directe, senzillament per l’abandonament de forma

totalment unilateral i ilAlegal, des del punt de vista de la

legalitat internacional, en què va deixar la població sahrauí

totalment desemparada.

Aleshores és frustrant, però no per això evidentment hem

de..., es frustrant, diguem, encara estar en aquest punt, però no

per això evidentment deixarem de donar suport a aquesta

proposició no de llei. Estam d’acord amb els continguts de la

proposta de Podem. No faré consideracions sobre l’oportunitat

d’haver-la presentat en solitari, perquè ja se n’ha parlat prou, i

també estam d’acord amb les esmenes.

He de dir, amb tot, i en aquesta línia de desànim o

frustració, que el mandat de la MINURSO ja preveu moltes

coses de les que aquí estam demanant, és a dir, que per tant...

Evidentment la MINURSO existeix per celebrar el referèndum,

per tant aquí el que s’hauria d’instar és a l’Estat espanyol, en el

marc de les Nacions Unides, simplement fer complir els acords

que ja va acordar en el seu dia les Nacions Unides, i tot i que

en matèria de supervisió de drets humans, com diu la

proposició no de llei, no té competències, sí que en té per

exemple en tota la supervisió o la protecció dels presos polítics.

Per tant ja hi ha un mecanisme, però aquest mecanisme està
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aturat pels motius que tots coneixem, i aleshores hauríem de

trobar el desllorigador, perquè veig que a nivell espanyol es

dóna una gran paradoxa, que és que hi ha una societat civil

molt conscienciada, potser cada vegada menys mobilitzada pel

cansament, però sempre hi ha hagut una mobilització molt forta

a nivell de societat civil i a nivell autonòmic i, en canvi, a nivell

estatal hi ha una absoluta impermeabilitat a aquests moviments

que es produeixen des de la base. 

Jo aquí uneixo al prec que feia la companya Margalida

Capellà als partits estatals, perquè realment aquí... és a dir,

realment aquí hi ha uns ressorts, hi ha uns interessos que no

surten a la llum pública que són els que fan, evidentment, uns

poders fàctics, que són els que frustren i que impedeixen que

l’Estat espanyol, que té un paper fonamentalíssim -jo en això

no estic d’acord amb la Sra. Fernández en el sentit de fiar-ho al

tema europeu. Home!, a veure, dintre del marc europeu és

evident que (...) la Unió Europea i que actua a nivell europeu

sempre ens dóna més capacitat d’incidència, però Espanya no

pot fugir de la gran responsabilitat històrica que té en la

situació en què està el Sàhara i crec que Europa, en gran

mesura, estarà pendent del que faci Espanya, tenint en compte

que també a Europa hi ha països molt poderosos, com França,

que tenen interessos i lligams molts estrets amb Marroc, i que

per tant, és a dir, no és fàcil, no és fàcil des d’Espanya liderar

aquest front, però crec que Espanya té aquesta responsabilitat.

Per aquest motiu, i faré una última referència a l’esmena

que ha presentat MÉS per Mallorca, realment crec que l’única

mesura que realment, de tot el que hi ha aquí, l’única mesura

que realment contribuiria a canviar les coses és la que ens

proposa MÉS per Mallorca, seria el reconeixement diplomàtic.

Per tant, insto, en la possibilitat en què... el Partit Socialista,

que ha presentat aquestes esmenes, pugui tenir responsabilitats

de govern a Espanya, faig vots perquè pugui haver-hi una

coherència entre el que defenseu aquí a nivell autonòmic i es

pugui defensar a nivell global, no?

Crec que evidentment és una cosa que Espanya no ha de fer

unilateralment, perquè potser seria pólvora cremada, seria una

decisió -en això sí que estic d’acord amb la Sra. Fernández- que

potser no aniria enlloc, però sí, bé, amenaçar molt seriosament

amb mesures d’aquest tipus de caràcter unilateral per

pressionar el Marroc per, bé, bàsicament perquè es compleix el

mandat que es va assolir l’any 91, consensuat amb el mateix

estat del Marroc. Per tant, esperant que es pugui donar aquesta

conjuntura a nivell estatal, simplement vull acabar ratificant

que votarem a favor de la proposició i les esmenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros apoyaremos también la

proposición de ley. Estamos de acuerdo con las enmiendas del

Partido Socialista, creemos que hay una misión para un

referéndum de autodeterminación ya creada por la ONU

expresa, y se tendría que luchar para que ya sea ese

referéndum.

I, bueno, en cuanto a la propuesta de MÉS, bueno, es cierto

que trabajar unilateralmente puede impulsar a que todos las

naciones unilateralmente, como Suecia lo ha hecho, pueda

ayudar, y, bueno, sinceramente yo no soy una especialista en el

tema, y en principio nos abstendremos en esta propuesta.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu

minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una

suspensió o podem continuar amb la sessió.

Podem continuar? Idò ara pertoca que vostè intervengui per

proposar la posició i assenyalar si accepta o no les esmenes

proposades pels diferents grups.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Crec que s’han dit bastants d’arguments

perquè aquesta proposició no de llei surti endavant, així que

nosaltres acceptaríem les tres esmenes del Partit Popular, del

Partit Socialista, i l’esmena de MÉS.

(Algunes rialles)

A veure si d’aqueixa forma convertim la lletra escrita real

damunt papers en accions reals cap al poble sahrauí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, si els sembla bé farem una votació separada,

donades les diferents posicions. Votaríem en primer terme

l’esmena RGE núm. 1882/2016, i la resta totes plegades. Per

tant procediríem a votar la primera esmena, RGE 1882/2016.

Vots a favor?

Abstencions?

8 a favor i 5 abstencions.

I ara votaríem la resta de les propostes de les esmenes

presentades pel Partit Socialista i la resta de punts de la PNL.

Vots a favor? Unanimitat.

No havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.

Moltes gràcies.
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