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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeix

alguna substitució.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sra. Presidenta, Enric Casanova substitueix Jaume

Garau.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, Elena Baquero substitueix Sílvia Cano.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que

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

9177/16 i 10369/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9177/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a respecte als

drets humans dels ciutadans balears que compleixen pena

de presó a l’estranger.

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 9177/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,

relativa a respecte als drets humans dels ciutadans balears que

compleixen presa de presó a l’estranger.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta iniciativa neix

arran de la visita que va fer a aquest parlament un representant

de la Fundació +34 que té cura de donar suport i atenció a les

persones privades de llibertat, espanyols que compleixen penes

a l’estranger i en el seu relat ens va contar la manca i la

vulneració dels drets humans que pateixen els presos que

compleixen penes a presons a l’estranger, com he dit, i arran

d’aquesta visita va ser quan... va donar peu a aquesta iniciativa.

Hem de dir que el darrer informe del Ministeri d’Assumptes

Exteriors i de Cooperació, de 31 d’agost d’enguany, diu que

1.365 ciutadans espanyols estaven empresonats a l’estranger en

aquells moments; d’aquest total 422, el 30,9%, no vol que se

sàpiga quin és el seu origen, i això coincideix amb les

afirmacions que va fer aquesta fundació, hi ha molta gent que

no vol que se’n tengui coneixement, ni la seva procedència per

tal que els familiars no puguin tenir contactes amb ells pels

motius que sigui.

Per tant, d’aquests 1.365, de les Illes Balears hi ha 10

persones de les Illes Balears que estan empresonades, això no

vol dir -com he dit abans- que no puguin ser més perquè no

sabem aquests 422 d’on són.

Hi ha una persona a Alemanya, una a Argentina, una a

Austràlia, una a Cap Verd, una a Malta, una a Marroc, una a

Perú, a Portugal, a Uruguai i a Veneçuela, aquesta és la llista

que ens han facilitat des del ministeri i de la procedència d’on

estan empresonats els ciutadans, com a mínim de les Illes

Balears.

La denúncia que es planteja i que recull aquesta proposició

no de llei relata la condició de vida i la pèrdua de drets humans

que tenen aquests presoners, no sols els espanyols, sinó tots en

general, malnutrició, manca d’higiene, abusos de tot tipus, i del

preu que té la vida d’aquests presoners que està íntimament

lligada i va en relació amb el fet que tenguin o no tenguin

doblers per defensar la seva vida.

En els darrers cinc anys han mort prop de 70 interns

espanyols a presons estrangers, ens va relatar el cas de José

Luís Navarro Martínez, que és el darrer espanyol que va morir

enguany, precisament a una de les presons més perilloses del

món que és la presó de Callao a Perú i era un jove que tenia

una malaltia renal, no va ser tractat i va morir com a

conseqüència de la manca de medicació i de cura.

La mare de José Luís Navarro va rebre una telefonada de

Perú, de l’administració de presons i li va varen comunicar que

havia mort i que si volia pagar l’enterrament eren 15.000 euros.

La mare és una vídua pensionista amb una pensió mínima, no

es va poder fer càrrec d’aquesta despesa i Luís Navarro

Martínez està enterrat, però no se sap on està enterrat. La mare

va rebre una foto amb el baül i un clot fet a terra, no hi ha res

més.

Això és una de les circumstàncies terribles que ens va

relatar el responsable de la fundació i que demostra que el dia

a dia, la realitat d’aquestes persones és molt dura. 

Per això, aquesta fundació es va constituir arran de

l’empresonament d’una persona que va traficar amb droga, va

sortir de Palma de Mallorca amb un vaixell cap a Austràlia i

allà el varen empresonar. Aquesta fundació es dedica a donar

suport a aquestes persones que han delinquit, però no defensen

ni terroristes ni persones que hagin comès violència, ni

violència de gènere tampoc.

Per tant, pensam que és una bona iniciativa que el Govern

pugui tenir un conveni o una colAlaboració amb aquesta entitat

perquè pugui donar suport a aquelles persones, aquells

presoners balears que compleixen pena a diferents països i a

diferents presons. 

Ell ens va relatar el cas de Neus, una presonera de

Tailàndia, no se si recordau que ens va relatar la seva vida

horrorosa, horrible, una dona que dorm al trespol amb 200

preses a un espai molt petit, que té patiment físic perquè té

artrosi, no es pot embotonar la roba, només mengen arròs,

moltes vegades els donen menjar de ca, també; és una

espanyola que és allà i té el suport d’aquesta entitat de la qual

té cura, el que pot, a través dels voluntaris que tenen a

Tailàndia.

Ella vol venir a complir pena a Espanya, però en les

condemnes per cadena perpètua han de complir com a mínim

vuit anys i per tant, aquesta dona no pot venir.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609177
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Espanya ja ha firmat 34 convenis bilaterals amb altres

països per al trasllat de persones condemnades, també va

ratificar el conveni d’Estrasburg de 1983 que permet el trasllat

de presos entre 45 països europeus i entre 19 països d’altres

continents. Gràcies a aquests convenis, dels 1.700 espanyols a

l’estranger només 11 no varen poder solAlicitar el seu trasllat a

Espanya.

Hem d’insistir que s’han d’ampliar aquests convenis perquè

s’ha d’insistir, s’ha de pressionar a aquests països perquè signin

aquests tractats, Cambodja, Etiòpia, l’Índia, Nova Zelanda,

Qatar, Síria, Sud-Àfrica i Tunícia, tots aquests països no

contemplen els convenis bilaterals perquè es puguin traslladar

els presos aquí a Espanya.

La Defensora del Poble també va analitzar 224 expedients

de presos espanyols reclosos a 27 països i ha detectat a més un

important problema: què passa amb els presos espanyols que

surten en llibertat després de complir la seva condemna i no

tenen recursos per tornar a Espanya i queden tirats al país on

els varen condemnar?

La institució solAlicita la creació de serveis d’orientació i

assistència jurídica penitenciària als consolats d’Iberoamèrica

per tal que es millorin els canals de comunicació entre els

familiars i les autoritats consolars. 

Pensam que aquest tipus de colAlaboració entre aquesta

entitat i els governs pot tenir efectes molt positius a l’hora de

defensar i vetllar per aquestes persones, perquè no estiguin en

soledat, perquè tenguin l’empara d’una entitat que pot arribar

a presons que són a països molt enfora d’aquí, uns convenis, tal

i com han aprovat altres comunitats com Castellà i Lleó i com

Aragó, que també els han subscrit. Per ventura aquesta persona,

Luís Navarro Martínez, si hagués estat un ciutadà, un veïnat de

la comunitat de Castellà i Lleó hagués pogut tenir el suport

d’aquesta fundació i no hagués mort per manca de

medicaments, per manca d’atenció sanitària i l’hagués pogut

rebre a través d’aquesta fundació.

Nosaltres vàrem presentar una proposició no de llei amb

tres punts. El primer és reforçar el suport dels ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears que es troben complint penes de

presó a l’estranger, mitjançant les entitats socials que treballen

a l’àmbit dels drets humans, com han fet aquestes dues

comunitats.

El segon punt, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern a establir acords entre les cadenes hoteleres Balears

que operen i que són propietàries d’establiments hotelers a

l’estranger, per tal que els excedents de productes d’higiene

personal i d’altres productes dels seus hotels, poguessin ser

aprofitats i repartits per les entitats socials que treballen a favor

dels drets humans. Nosaltres pensam que hi ha molts

d’establiments hotelers ubicats a les mateixes ciutats o a prop

de les presons on els presos i les presoneres tenen una manca

d’higiene, no per voluntat pròpia, sinó perquè no poden accedir

als productes bàsics per tenir cura de la seva higiene, i pensam

que aquesta podia ser una de les solucions, no l’única

segurament, però que estaria bé que es pogués establir una

relació amb els hotelers, per tal que puguin aportar aquests

productes.

I el tercer punt, és instar l’Estat que dugui accions

oportunes per tal que garanteixi el respecte als drets humans de

les persones que compleixen penes de presó a l’estranger i

impulsi el seu trasllat en el marc dels acords bilaterals, per tal

que puguin complir la resta de la condemna a presons situades

en territori espanyol, i, preferentment, que els ciutadans balears

puguin complir les seves penes dins la nostra comunitat.

Volia dir també, si em queda un poc de temps, que fa uns

mesos es va aprovar en el Congrés -acab-, per unanimitat,

accelerar la repatriació dels presos espanyols, perquè ha aflorat

darrerament molta informació sobre la situació per la qual

passen aquestes persones i que de qualque manera se n’han fet

ressò en el Congrés, demanant a l’Estat que impulsi, colAlabori

i intensifiqui aquests acords.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra

Fernández, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario

Popular daremos apoyo a todos los puntos de esta proposición

no de ley. Como bien ha dicho la portavoz del Grupo

Socialista, todos los grupos nos reunimos con esta fundación y

nos trasladó la problemática, nos trasladó cuál es la situación

que están viviendo muchas personas españolas que están

cumpliendo penas en el extranjero. Situaciones que en muchos

casos no se respetan los derechos humanos de estas personas.

Esto sí que es cierto que podría abrir más de un debate, uno de

ellos es que, evidentemente, si no es respetan los derechos

humanos de los ciudadanos españoles que están cumpliendo

pena, tampoco se respetan los derechos humanos del resto de

personas que están en estas prisiones y en estas cárceles.

Pero yo creo que este no es el objetivo de esta propuesta y

evidentemente aunque podamos trabajar en ello y aunque

tengamos que evidentemente instar a nuestro Gobierno y a

nuestros gobiernos a seguir dando este apoyo internacional,

para que en todos los países del mundo se cumplan los

derechos humanos, creo que aquí se traslada una problemática

más concreta. Y es cierto que tanto el Estado español, como, en

este caso, el Gobierno de las Islas Baleares, tiene una

obligación legal con sus ciudadanos y ésta debe ser asegurar y

garantizar que se cumplan los derechos humanos de las

personas españolas y, en este caso, baleares que se encuentran

cumpliendo una pena en el extranjero.

Por eso nos parece adecuada esta propuesta, que viene a dar

apoyo a todas estas asociaciones que trabajan con esta

problemática. También nos parece acertado el poder implicar

a las empresas, a lo mejor no solamente tendrían que ser las

cadenas hoteleras, se podría trabajar con otras empresas que sí

tienen sedes en estos países. Pero bueno, en este caso nos

parece también muy adecuado el que se pueda trabajar en un

primer momento con las empresas hoteleras que tienen estos

hoteles. Y es cierto que se producen excedentes con las
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entidades que trabajan para garantizar que estas situaciones no

se produzcan. Y evidentemente en la medida de lo posible

intentar que todas las personas españolas puedan volver a

España para cumplir sus penas.

Con lo cual nosotros daremos apoyo a la propuesta.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Baltasar Picornell,

per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies Presidenta. Jo també subscriuré les paraules de

Conxa i de Sandra. També ens vàrem reunir conjuntament amb

la Fundació +34 i ens va explicar les seves vivències també i

coses que ens van impactar, per exemple, també, molts que

surten de la presó queden en la indigència, que no poden pagar

800 euros del viatge cap aquí. I per tant, el Govern hauria

d’actuar en aquest sentit també; perquè si partim del que diu

l’article 5 de la Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l’Estatut

de la ciutadania espanyola a l’exterior, on estableix

l’assistència i protecció d’aquelles persones residents a

l’exterior que es trobin en situació de necessitat, i per això

tenim també aquí com a parlament autonòmic una

responsabilitat sobre això.

Bé, sabem com estan allà, sabem que les presons d’allà

tenen molta insalubritat, que fins i tot a algunes presons del

Perú mengen els papers dels (...) perquè no tenen per menjar,

sabem les màfies que es mouen per allà dins. I crec que és una

qüestió que sí que hem de posar un poquet de solució. Per tant,

donam suport a aquesta proposició no de llei perfectament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Diputada Margalida Capellà, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Sí, nosaltres també donarem suport a

aquesta proposició no de llei. Entenem que els punts 1 i 3 ja

s’estan realitzant, però tot el que sigui instar el Govern a

continuar i a reforçar aquest suport i per descomptat donar

suport a les entitats que hi treballen, està dins la nostra mà i hi

donarem suport.

El punt que no veiem clar és el segon, ja li he comentat a la

diputada la Sra. Obrador, perquè trobam que no és cosa del

Govern de les Illes Balears establir aquests tipus d’acords. No

sé si seria la Conselleria de Turisme, o la Conselleria d’Afers

Socials qui ho hauria de fer. I a més, pel que conec d’aquests

països realment els excedents d’aquests productes d’higiene

personal se’ls queda el personal local que treballa en aquests

hotels. Aleshores no sé exactament com s’hauria de fer. Jo

esper també que els altres membres dels grups parlamentaris,

m’indiquin si ho veuen clar i en aquest cas hi donaríem suport.

Però repetesc, no veiem adient que es facin aquests tipus

d’acords, més que res pel que significa, perquè parlam de

botelletes de xampú i de sabó, que no veiem que pugui tenir

prou volum com perquè pugui ser objecte d’un acord, o d’un

conveni entre... Evidentment tot ajuda, sobretot també trobam

important que no sigui només per als presos balears, sinó per

als presos espanyols, i jo crec que per a tots els presos.

Per tant, ja amb els meus dubtes, no sé l’opinió dels altres

i depenent de si som l’única que veu això problemàtic, votaré

a favor. No és que tengui una objecció directa, però és el punt

que no veig clar, entenc que ha estat aquesta associació que ha

fet aquesta proposta, però no trob viable aquest conveni.

Només volia indicar això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

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

Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, com

s’ha explicat, ho han explicat molt bé les diferents portaveus

que m’han precedit, sí dir que ens va explicar el president,

Javier Casado, que moltes vegades també hi havia un grup de

voluntaris que tenien cura de poder anar a fer un

acompanyament a les presons a aquesta gent i que això era molt

valorat i molt agraït per part dels presos. Va dir que hi havia un

parell de comunitats, com també ha dit Conxa, que havien

firmat uns convenis de colAlaboració amb la fundació per poder

arribar als presos d’aquelles comunitats i poder actuar-hi més.

I, per tant, evidentment, votarem a favor d’aquesta

proposició no de llei, però, per ventura, en el punt 1, “reforçar

el suport” em sembla molt bé, però igual s’hauria de concretar

de qualque manera i involucrar una miqueta més el Govern de

les Illes Balears i, per tant, dir que el Govern signi convenis de

colAlaboració amb aquestes entitats que ajuden els presos que

són fora, perquè, si no, em sembla molt bé donar el suport, i el

reafirmam, però de qualque ha de quedar més constància d’això

i, per tant, crec que estaria bé que el Govern també signàs

aquests convenis de colAlaboració, que això podria ajudar.

Respecte del punt 2, que ara..., li deix com a esmena, si

l’accepta, in voce.

Respecte del punt 2, que ha dit la Sra. Capellà, si a part del

Govern de les Illes Balears, es vol demanar també a l’Estat que

se signi qualque colAlaboració en aquest sentit, per ventura si

està apuntat deuen haver pensat la manera de poder-ho dur

endavant.

No ho sé, nosaltres en principi donarem suport a la

proposició no de llei.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula

l’Hble. Diputat Josep Castells, per un temps màxim de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del nostre grup també

compartim la preocupació, no vam assistir a aquesta reunió

amb la fundació que es dedica a ajudar aquests presos, però

abans assenyalava també el Sr. Picornell i citava la llei que

d’alguna manera obliga l’Estat espanyol a prestar assistència a

aquestes persones, doncs ens sembla totalment justificat

aprovar aquesta proposició no de llei.

Jo he de dir, també en la línia del que diu la Sra. Capella,

que a mi el punt 2 m’estranya una mica, no?, és a dir que el que

puguem fer, diguem, sigui que el Govern signi aquests convenis

veig poca matèria per a l’establiment d’un conveni, però si és

el que l’entitat ha trobat oportú que es pugui fer des de les Illes

Balears doncs no hi tendria cap inconvenient.

Per tant, doncs, essent, com és, una proposició que deriva

de la petició que l’entitat especialitzada en aquests temes ha fet,

doncs hi donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Olga Ballester, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, esta proposición no de ley sale

de la reunión que hicimos con el presidente de una asociación,

por los casos flagrantes de dejación de funciones que hace el

Estado español, tanto en consulados como en embajadas. Yo

creo que aquí, en esta PNL, el punto más importante realmente

es el punto 3, ya que el punto 1 y el punto 2 son consecuencia

de que el Estado no cumple.

Nosotros, al punto 1 le vemos una..., vamos a ver, yo creo

que la administración es la que tiene que encargarse de que se

cumpla por lo que tiene que velar y realmente pedir que la

administración cumpla a través, a través, exactamente, de estas

entidades, me parece como que ya renuncia a todas sus

funciones. Pero bueno, como realmente hoy en día quienes

están haciendo todas estas acciones son estas organizaciones,

pues sí que apoyaremos el punto 1, que, realmente en vez de

poner “mediante estas entidades” podríamos decir “en

colaboración con estas entidades”, porque si no parece que hay

una dejación de funciones absoluta por parte de la

administración.

Y después, en el punto 2, también... se insta expresamente

a hoteles de Baleares cuando puede haber otras empresas en la

zona para que hagan convenios con estas entidades, pero

bueno, como se tiene que empezar siempre por algo, pues no

vemos tampoco mal que se hagan peticiones a los hoteles, pero

también hay que tener en cuenta que -parece que la Sra. Capellà

lo ha dicho- muchos... justamente son países de fuera de la

Unión Europea y justamente en estos hoteles muchos de los

trabajadores son los que se quedan dichos productos o los

sobrantes de la... bueno, de la comida. Pero, bueno, también

nos parece bien porque es una manera también de empezar.

Y aunque sea una enmienda in voce, que sé que hay un

acuerdo para que no hagamos tantas in voce sino que se

introduzcan... si se pusiera que “de forma especial en países

fuera de la Unión Europea”, tanto en el punto 2 como en el

punto 3, pues no estaría mal. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, té la paraula, per contradiccions, el grup

proposant, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Evidentment, el punt 2 va ser una demanda

molt concreta de la fundació en relació amb la situació que

pateixen els presos, de manca d’higiene, perquè no tenen la

possibilitat d’adquirir aquests productes, i vàrem pensar o jo

vaig assumir aquesta demanda, i una manera d’articular que

pogués arribar, a través del voluntariat d’aquesta fundació als

presoners, aquests productes era establint convenis de

colAlaboració amb les entitats, amb els propietaris del hotels

que estan ubicats allà.

Em sembla bé obrir aquest punt en el sentit de no

especificar que siguin únicament productes per a la higiene, es

podria reconvertir que s’estableixin acords amb les cadenes

hoteleres balears i totes aquelles empreses que operen i són

propietàries d’establiments a l’estranger per tal que puguin

contribuir al benestar d’aquestes persones amb l’aportació del

que es consideri. Vull dir, si crea un problema que siguin

precisament els productes d’higiene personal el bessó del

problema, doncs obrim aquest punt a qualsevol tipus de

colAlaboració, no tan sols dels hotelers, sinó de qualsevol

empresa que vulgui treballar, juntament amb la fundació, per

poder fer arribar el que es consideri; m’imagín que també

tovalloles, també roba de qualsevol tipus, que podria estar bé,

no?

Però bé, crec que podria... si s’accepta, podria obrir-se en

aquest sentit.

Dir també que els presos, l’administració de l’Estat

contribueix al benestar d’aquestes persones amb 120 euros

mensuals, sempre i quan vagin destinats a medicació. La resta

de necessitats bàsiques de les persones empresonade no està

garantida per l’administració de l’Estat. Per tant, consideram

que hi ha una mancança i s’ha de cobrir, s’ha de cobrir de

qualque manera.

I també em sembla bé l’aportació que ha fet la portaveu

d’El Pi, en el sentit de concretar que s’estableixi conveni amb

les entitats socials que hi treballen, a l’àmbit dels drets humans,

que quedi un poc més lligat que ha de ser una colAlaboració

amb entitats que treballen en aquest sentit, i que tengui..., jo

crec que no és adient posar el nom de l’entitat perquè, per

ventura, hi ha més entitats que treballen en aquesta línia i

nosaltres no en tenim coneixement, per això no es va posar
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exactament i lligat a l’exposició i a la demanda que vàrem fer.

Crec que es podria, de qualque manera, tancar un poc més

aquest punt admetent l’esmena que ha fet in voce El Pi.

Res més, agrair el suport de tots els grups que votaran a

favor d’aquesta iniciativa i donar-los les gràcies. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no li sap greu, o ens ho passa per escrit o, si ho té clar,

llegir-ho amb veu alta exactament com queda, perquè quedi

clar.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Si em dóna un minut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Doncs fem un minutet de recés.

(Pausa)

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La primera proposició no

de... el primer punt de la proposició no de llei quedaria redactat

de la següent manera: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a reforçar el suport dels ciutadans

i ciutadanes de les Illes Balears que es troben complint penes

de presó a l’estranger mitjançant la signatura de convenis de

colAlaboració amb les entitats socials que hi treballen a l’àmbit

dels drets humans”.

El segon punt quedaria redactat de la següent manera: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a establir acords amb les cadenes hoteleres i d’altres

empreses balears que operen a l’estranger per tal d’establir

colAlaboració i suport a les entitats socials que treballen a favor

dels drets humans de la població reclusa a l’estranger entre els

i les ciutadans espanyols”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, entenc que amb aquests canvis estaria

aprovada per unanimitat? Tothom? Bé, idò, queda aprovada per

unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 9177/16, relativa

a respecte als drets humans dels ciutadans balears que

compleixin pena de presó a l’estranger.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10369/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en

defensa del dret a la llibertat religiosa.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 10369/16, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a mesures en defensa del dret a la llibertat

religiosa. Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps, per un temps

de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors

diputats. Continuant així en la mateixa línia de consens i

d’acord que hi ha hagut a l’anterior punt, intentaré explicar la

nostra proposició no de llei, una proposició no de llei que va

sobre llibertat religiosa.

La llibertat religiosa no és una qüestió que afecti només

països com podrien ser, per exemple, Afganistan o Síria o a

països que tenen una forta empremta de l’islamisme i on

s’assassinen precisament persones que no combreguen amb

aquesta religió, sinó que també a Espanya succeeixen algunes

qüestions que també afecten o també posen en alerta que no

s’acompleix tampoc aquesta llibertat religiosa que hauria

d’existir i que contempla la nostra Constitució.

De fet, l’Observatori per a la llibertat religiosa i de

consciència va fer públic recentment el seu darrer informe, un

informe que es diu Atacs a la llibertat religiosa a Espanya

2015, un informe prou complet on es dóna, jo crec, una imatge

prou precisa de la situació com es viu a Espanya aquest dret

fonamental, que és el dret a la llibertat religiosa. 

De fet, aquest informe exposa que durant l’any 2015 es van

produir un total de 187 atacs a la llibertat religiosa i destaca,

amb certa preocupació, com es produeix un procés regressiu

respecte de la llibertat que hauríem de tenir tots els ciutadans

de poder viure amb normalitat la nostra religió o també la

nostra no religió. Però evidentment aquest informe el que fa és

destacar que hi ha hagut un procés degeneratiu amb aquesta

qüestió. De fet, diu que a l’any 2015 es van constatar tres casos

de violència contra persones, pel simple fet de confessar que

formaven part d’una confessió religiosa, en canvi a l’any 2014

no hi va haver cap; 36 agressions contra llocs de culte, i en el

2014 només n’hi va haver 8; 16 actes de vexació a les persones

per creure en una religió, i només n’hi va haver 5 a l’any 2014;

33 escarnis a la religió, en el 2014 n’hi va haver 14; 99 casos

on es margina la religió a la vida pública, i en el 2014 n’hi va

haver 64.

Per tant, hi ha hagut un increment de més d’un cent per cent

en el darrer any, de 2014 al 2015, en el nombre d’agressions i

atacs per motius religiosos a Espanya.

I per tipologies, per exemple, les agressions a llocs de culte

han augmentat un 350%, mentre que la violència física contra

els creients s’ha multiplicat per tres; els escarnis a la religió han

augmentat un 135% i els casos on es margina la religió a la

vida pública s’han incrementat un 55%.

L’informe també fa especial referència a la radicalització de

determinats sectors i explica que el laïcisme agressiu, practicat

per determinats sectors minoritaris de la societat, provoca que

es margini la religió de la vida pública i que es ridiculitzi els

creients, qüestió que, jo crec, és contrària a la pròpia

Constitució i és contrària també al sentit comú. Jo crec que tots

convenim que ningú no hauria de ser marginat, ningú no hauria

de ser ridiculitzat, ningú no hauria de ser menyspreat pel simple

fet de pertànyer a una o una altra religió. L’informe diu que són

casos que afecten totes les religions, hi ha casos contra els
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creients catòlics, però també hi ha casos contra els creient

evangèlics, contra els jueus, contra els islàmics, etc. 

En el cas de Balears, l’informe inclou tres casos concrets

d’atac a la llibertat religiosa, el primer cas a què es refereix

l’informe són unes declaracions de Podemos en relació amb la

protesta proavortista que fa interrompre, el mes de febrer de

2014, la missa dominical a l’església de Sant Miquel de Palma.

Es destaca en aquest informe que a les declaracions de

Podemos es va dir textualment: “Des de sempre l’església ha

perseguit les dones, especialment les no submises”.

Evidentment, aquesta declaració, a part de, lògicament, ser una

exageració i una falsedat, és certament un insult a aquells que

tenen unes creences determinades, a aquells que confessen la

religió catòlica i a moltes dones també que manifesten ser

catòliques. El cas de les proavortistes és un cas claríssim

d’atemptat contra la llibertat religiosa. Jo crec que tots els

representants polítics que som avui aquí hauríem de

condemnar, sense matisos, aquests fets, que són contraris a la

convivència pacífica, contraris a la llibertat d’expressió i

contraris a la pròpia Constitució i a l’ordenament jurídic. 

Sorprèn, per tant, que determinats partits polítics donin

suport a aquests actes que són reprovables des de tots els punts

de vista. Jo, per descomptat, no puc entendre per què

determinats partits polítics defensen aquestes qüestions, només

es podria entendre aquest suport a aquestes pràctiques violentes

en contra de determinada religió sempre des de visions

totalitàries, des de visions que tenen una manca de respecte a

les opinions contràries i que són pròpies de règims dictatorials.

També es cert que, no en va, alguns dels líders d’aquests partits

són assessors de dèspotes i de dictadors i, per tant, tal vegada

sigui per aquest motiu que defensin o donin suport a

determinades postures que són totalment totalitàries.

El segon cas inclòs a l’informe de l’observatori es refereix

a l’espectacle blasfem de l’actor Leo Bassi anomenat La misa

patólica, on el còmic fa befa de l’església catòlica, de la bíblia

i del Papa. Jo estic d’acord que hem de defensar la llibertat

d’expressió de tothom, però també és cert que aquesta llibertat

d’expressió té uns límits, i la burla, el menyspreu cap a una

religió, cap als seus símbols, cap als seus membres, etc, jo crec

que surt d’aquests límits tolerables. Per tant, són expressions

que haurien també de merèixer el rebuig d’aquells que, jo vull

pensar que aquí hi som, d’aquells que volem defensar una

convivència pacífica entre tots.

El tercer cas que exposa l’informe de l’Observatori per la

llibertat religiosa és el de la supressió del crucifix del saló de

plens de l’Ajuntament de Palma de Mallorca. Es va retirar el

dosser que presidia la sala des de 1902 i el crucifix colAlocat

l’any 1938. No deixa de ser un acte que es pot vestir

lògicament d’aconfessionalitat, però que no deixa de ser també

un nou episodi on s’intenta arraconar de la vida pública

qualsevol signe religiós, i amb més motiu si aquest signe

religiós és de la religió catòlica. 

I a aquests casos que publica l’informe de l’Observatori de

la llibertat religiosa hi hauríem d’afegir també les

desafortunades declaracions de la diputada socialista Sílvia

Cano, quan va comparar l’emissió de la missa dominical des de

la Seu per IB3 amb l’emissió de pelAlícules pornogràfiques,

qüestió que, a més, va ser incapaç de disculpar-se públicament

quan va tenir l’oportunitat de fer-ho. O, per exemple, el vídeo

blasfem que va ser qualificat amb un excelAlent per la

professora d’Art de l’Institut Joan Maria Llompart i que no va

rebre cap tipus d’amonestació per part de la Conselleria

d’Educació, ben al contrari, encara en van fer festa. 

(Remor de veus)

Aquests fets, per tant, confirmen allò que diu l’informe

redactat per l’Observatori per a la llibertat religiosa i de

consciència conjuntament amb l’Associació Enraizados, poc

abans de les eleccions generals de dia 20 de desembre, en què

posava de manifest, en aquest informe, que molts polítics no

accepten la llibertat religiosa i que intenten marginar la religió

de la vida pública, molt especialment la catòlica, majoritària a

Espanya.

Aquestes actituds de determinats polítics contra la llibertat

religiosa solen tenir després conseqüències com ara

precisament aquest increment del laïcisme agressiu als carrers,

actes violents contra llocs de culta i agressions físiques contra

persones pel simple fet de ser membres d’una religiosa, com

molt bé indica l’informe de l’Observatori per la llibertat

religiosa i de consciència.

Certament, sembla que existeix una absoluta confusió entre

l’aconfessionalitat de l’Estat, que prescriu la Constitució i de la

qual crec que ningú... idò, hi està en contra, amb la marginació

i el menyspreu de la religió de l’espai públic. La llibertat

religiosa és un dret humà, protegit per la Constitució Espanyola

al seu article 16 i també per infinitat de tractats internacionals

i representa allò que és més íntim i personal de l’ésser humà,

que és la seva consciència. El fet de respectar la llibertat

religiosa no beneficia únicament els creients, sinó que afavoreix

tota la societat, ja que promou la convivència pacífica entre tots

els ciutadans, una qüestió en la qual tots els partits hauríem

d’estar interessats.

La situació en què es troba el dret que tenen tots els

ciutadans respecte a la llibertat religiosa és un test de

democràcia i, per tant, les contínues ofenses contra el fet

religiós, les agressions i el laïcisme radical són símptomes molt

preocupants de l’intent d’alguns per acabar amb els nostres

drets fonamentals, ja sigui en nom del fonamentalisme religiós

o ja sigui des d’opcions del laïcisme radical.

Que a un país es visqui amb normalitat la llibertat religiosa

és un termòmetre que demostra una bona salut de la seva

democràcia i, al contrari, un país on es vulneren de forma

habitual, amb impunitat o fins i tot promogut des dels poders

públics en contra de la llibertat religiosa és un signe inequívoc

d’una mala qualitat democràtica. Salvaguardar la llibertat

religiosa és protegir la llibertat de tots.

I és per tot açò que avui presentam una proposició no de llei

amb tres punts: el primer punt, jo crec que tothom hi hauria de

convenir i estar-hi d’acord, perquè és la traducció literal de

l’article 16.1 de la Constitució, de forma totalment literal i, per

tant, entenem que l’esmena que fa el Partit Socialista per

substituir aquest punt número 1 de la PNL, nosaltres

l’acceptaríem, sempre i quan fos un punt addicional, no de
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substitució, perquè entenem que convé que aquí, en el

Parlament, donem suport a aquest punt concret, que és el punt

16.1 de la Constitució.

El segon punt, el Parlament... jo crec que també hauríem de

convenir tothom que està bé, perquè, és a dir, el Parlament de

les Illes Balears rebutja totes aquelles accions o manifestacions

de menyspreu, vexació, marginació, insults, ridiculitzacions,

etc., que es facin a determinades persones o colAlectius pel

simple fet de professar unes creences religioses concretes. És

un punt, crec que tothom hauríem de convenir que hi hem

d’estar a favor, no crec que ningú no vulgui que es margini,

s’insulti i es ridiculitzi algú pel simple fet de tenir una religió

concreta.

I per últim, el tercer punt: “El Parlament de les Illes Balears

rebutja tot el procés d’invisibilitzacio i marginació del fet

religiós a l’espai públic i reivindica la llibertat religiosa com a

un dels drets fonamentals que conformen una democràcia

moderna”.

L’altra esmena del Partit Socialista, en principi nosaltres

entenem que, tal com està redactada, podria anar en contra,

claríssimament de la llibertat d’expressió que té qualsevol

persona a poder-se expressar lliurement en qualsevol sentit. És

a dir, “el Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol

manifestació o ingerència”. Què vol dir ingerència? És a dir,

quines manifestacions poden limitar o afectar (...) públics...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, senyor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, és a dir, crec que, en tot cas, necessitaríem

una explicació més profunda d’aquesta esmena, per a nosaltres

poder-nos posicionar, però en qualsevol cas si es manté així

com està redactada nosaltres hauríem de rebutjar aquesta

esmena, perquè entenem que va en contra de la Constitució i va

en contra de la llibertat d’expressió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Socialista

s’han presentat dues esmenes a la proposició no de llei en

qüestió, que són les RGE núm. 14458/16 i 14459/16. Per

defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sr. Enric Casanova, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo volia fer un debat més

assossegat, però en vista de les coses que s’han dit aquí no puc

començar més que dient una cosa: cásate y sé sumisa, aquesta

és la premissa que ve aquí; és a dir, venim aquí a parlar de

llibertat religiosa, venim aquí a parlar de llibertat religiosa i de

les ingerències i d’altres, i... en el fons venim a remarcar -a

remarcar- declaracions com hay que quitarle el voto a las

mujeres porque últimamente piensan por su cuenta, el obispo

de Alcalà de Henares. Venim a remarcar declaracions com el

obispo de Alcalá de Henares, també, el Sr. Pla, que és un...

filigrana... en homofòbia i que ell la cura, se li ha ocorregut la

idea de llançar al carrer brigadas callejeras en favor de la

virginidad, contra el aborto y el matrimonio homosexual.

Això, Sr. Camps, això és al que jo dic ingerència -

ingerència- en... -sí, això és ingerir-, això és intentar des d’una

situació de direcció religiosa ingerir en les llibertats

individuals, no les llibertats religioses, sinó les llibertats, els

drets fonamentals de les persones. Els drets fonamentals de les

persones és... la igualtat i anar contra totes aquestes coses de les

dones i d’altres és anar contra la igualtat, és a dir, la llibertat

religiosa que vostè demana va contra el principi fonamental que

és el principi d’igualtat. Per tant, pensam que sí que fa falta.

Parlar aquí, que si l’Estat és aconfessional o no, ho tenim

molt clar, crec que tenim molt clar que és un estat aconfessional

no laic i que l’Estat el que fa és administrar i dirigir la vida de

totes les persones i la fe, totes les qüestions de fe queden al

marge, queden totalment al marge del que ha de regir la

legislació de l’Estat, la regulació de la fe la farà cada... els

diferents membre de les esglésies.

El que està clar és que la separació entre església i estat que

es va ampliant cada vegada més a mesura que anem avançant,

pensem que hem passat d’un estat confessional catòlic a un

estat que de moment és aconfessional, però la tendència serà

cap a l’estat laic, per tant, això també s’ha de tenir en compte.

Per tant, pensam que la societat va canviant, va avançant i

aquests canvis són els que s’han d’anar reflectint.

Pel que fa a la PNL trobo agosarat que aquí un partit com

és el seu, demòcrata, vingui aquí a remarcar la Constitució, és

a dir, no trob sentit que vengui una proposició no de llei en la

qual aprovem el que és la llei màxima, és a dir, nosaltres aquí

passem de tot i colAloquem un article de la Constitució com a

una resolució d’una proposta no de llei, és a dir, la degradem,

no ho entenc, no ho entenc. No entenc com degradem la

Constitució a aquest nivell.

Després, venim aquí a remarcar coses que estan regulades

a la llei orgànica del dret individual a la religió, per tant, si és

una llei orgànica nosaltres no hi tenim res a dir. Nosaltres com

a Parlament de les Illes Balears no tenim res a dir ni a la

Constitució ni a les lleis orgàniques, nosaltres el que podem fer

és instar que es canviï si hi ha alguna cosa, però, venir aquí a

aprovar una còpia literal de l’article 16.1 de la Constitució, ho

trob una cosa si més no absurda, simplement és venir aquí a fer

postureo político, a venir aquí a llançar els seus... les seves

peroratas en relació amb... que si Podemos diu això, que si el

vídeo... que havia de sortir el vídeo d’allò; és a dir, ha vengut

aquí a fer postureo, postureo en aquest cas religioso, postureo

religioso, i ha dir, señores, aquí tot el que sigui... no sigui

enaltir l’església catòlica és un absurd.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Jo dic, jo dic, estic en el meu dret a explicar el que jo

vulgui. Per tant, jo li dic...
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(Remor de veus)

... per això jo li dic, jo he callat, ara vostè m’escolta a mi, i ja

està, d’acord?

(Remor de veus)

Continuem, sí, és ingerència, és ingerència, per a nosaltres

també és ingerència intentar manipular, intentar manipular

coses com són l’agenda pública perquè, és clar, aquí no parlem

de les immatriculacions, les immatriculacions són una

ingerència dels poders de l’Estat, dels poders religiosos en els

de l’Estat, perquè la immatricuació és apropiar-se de...

apropiar-se, és..., la immatriculació és apropiar-se de béns per

un fet concret i l’Estat és aconfessional. Per tant, les

immatriculacions serien (...).

Ingerència és utilitzar diners públics per fer actes de

caràcter religiós, perquè sinó aquí podríem parlar dels 11

milions que va costar la visita del Papa, els 11 milions que va

costar la visita del Papa i que avui en dia encara està

relacionada amb totes aquestes coses que tenim pel jutjat del

cas Gürtel i altres.

Ingerència i utilització dels espais públics de manera

abusiva són les jornades de la joventut que es varen fer a

Madrid que varen costar 50 milions d’euros i es varen utilitzar

espais públics, com és el Parque del Retiro, per colAlocar-hi 200

confessionaris. Això no és una ingerència?

Per tant, totes aquestes coses, i amb això acab perquè podria

parlar molt de temps, però crec que és absurd, respecte de la

proposició no de llei, és clar, si no accepta la substitució de

l’esmena, idò, li votarem en contra perquè crec que no hem

aprovar una cosa que ha d’aprovar l’Estat, perquè és una llei de

l’Estat, és la Constitució. 

Del punt 2 pensam que aquest rebuig, menyspreu, vexació,

insult, ridiculització, això és... que es facin a determinades

persones o colAlectius, això és un rebuig, això si ho vol rebutjar

faci una declaració institucional i no una PNL, Crec que això

és una cosa de declaració institucional, no venir aquí, rebutjar,

idò jo podria aquí rebutjar qualsevol cosa, el que no m’agradi,

però això no és tema d’una PNL. 

(Remor de veus)

Finalment, per al punt 3, si no accepta la segona part, idò,

també hi votarem en contra perquè, ja li dic, declaracions com

aquestes sí que són ingerència, situacions com les declaracions

dels diferents membres de l’Estat eclesiàstic contra llibertats

individuals, contra drets individuals, contra opcions individuals

de caràcter religiós i altres són ingerències, ingerència i molt

important.

Ja per acabar, simplement acab amb una pregunta, vostè

parla que el creixement aquest dels atacs, aquest procés

regressiu contra la llibertat, i jo li faig una pregunta: aquest

augment dels atacs no seran conseqüència de declaracions com

aquestes?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En el torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Picornell, per

un temps de deu minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, jo som de Podem i com diu la

cançó de Tomeu Penya, duc el dimoni dins jo. No ho puc

remeiar, o sigui, duc el dimoni dins jo. Almenys per llevar un

poquet de ferro ara a la situació. 

Bé, jo també vull remarcar totes les paraules que ha dit el

company del PSIB i del punt 1 ja, directament, direm que no

creiem que sigui necessari venir aquí a defensar el que la llei ja

ha establert i que normalment la societat respecta. Després hem

de mirar què passa dins la societat que parli ara en contra de

l’església catòlica, qualque motiu hi deu haver. 

Jo entenc que sí que es compleix perfectament la llibertat

religiosa i el problema pot venir directament dels poders

religiosos que darrerament mantenen certes actituds davant

temes que no pertocaria opinar, com és el matrimoni

homosexual, com és l’avortament i com són coses així. Per tant,

es coneix que la separació església-Estat encara està així així.

Nosaltres sí que garantim la llibertat de les persones en les

seves creences, defensam també la llibertat religiosa. Nosaltres

tenim de tot dins el nostre partit, no només hi ha dimonis com

jo, sí, hi ha de tot, això ho podríem dir així. I també les

manifestacions religioses, crec que s’ha de respectar tot. També

hem de garantir que no afectin o limitin les actuacions dels

poders públics o d’aquelles persones que tenen opcions de

caràcter religiós diferent.

Per tant, nosaltres sí que, miri, el que passa amb les

encausades sí que trobam una cosa que és... ho trobam una cosa

exagerada, perquè ho trobam com a un atemptat, un atemptat a

la llibertat d’expressió, ho trobam, ho trobam, per tant, sí que

li afegiria o faria una esmena in voce, afegiria un punt 4 on

instaria, “El Parlament de les Illes Balears insta el Bisbat de les

Illes Balears a retirar els càrrecs contra les encausades perquè

les lleis espanyoles no garanteixen i vulneren successivament

les llibertats públiques, com la llibertat de manifestació i

d’expressió”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Diputada Capellà, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Bé, aquí jo crec que tots els països i

totes les comunitats tenen el seu Donald Trump, i nosaltres crec

que el tenim aquí amb el Sr. Camps, eh?, i bé...,

(Remor de veus)
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... de vegades davant segons quines exposicions jo crec que,

per part meva, trob que no val la pena entrar-hi. Per

descomptat, des de MÉS per Mallorca condemnam tots els

actes de violència que es puguin produir no només a Espanya,

sinó a tot el món contra creients i contra comunitats religioses,

evidentment també contra no creients.

El problema que jo veig amb aquesta proposició no de llei

és, bé, un, que ja comentat el Sr. Casanova, aquest primer

article on senzillament s’insta el Govern de l’Estat, el Govern

de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments a complir la

Constitució, bé, a mi em sembla bé d’entrada, el que passa és

que ja pressuposa que aquestes institucions públiques no

garanteixen aquesta llibertat religiosa i de la seva exposició jo

no veig enlloc que hi hagi un problema de manca de garantia,

per exemple, quan vostè comentava la retirada de crucifixs, jo

crec que això no és un problema de manca de llibertat religiosa,

sinó, per a mi, bé, i no només som jo que ho opín, sinó també

hi ha jurisprudència, es tracta d’un espai públic i això respon a

un procés democràtic, ja que vostè en parlava, de laïcitat, que

es va ampliant la laïcitat als espais públics, i des de MÉS per

Mallorca hi estam a favor.

Vostè parla després també, són qüestions que jo no hi estic

d’acord, però tampoc no vull entrar-hi de fons perquè trob que

tampoc no tenim prou temps, és que vostè parla a distints

moments de la proposició no de llei, a l’exposició de motius,

del laïcisme agressiu, i jo entenc que també hi ha mostres que

no són generals ni tampoc sistemàtiques de catolicisme

agressiu; vostè parla de violència i, al meu parer, hi ha també

violència en determinades expressions per part de l’església

catòlica. Per a mi això és violència. Però bé, no presentaré jo,

per exemple, una proposició no de llei contra els bisbes per

aquests motius perquè trob que fins i tot s’entra dins la llibertat

d’expressió.

Crec que precisament aquest és un dels problemes que jo

veig de tot el que vostè indica i és que realment el que es

reflecteix és la preocupació d’un determinat sector catòlic dins

Espanya davant un procés de més laïcitat en els espais públics.

Jo crec que mentre això sigui en els espais públics, no ens

hauríem de preocupar, el problema és quan s’entra a l’espai

privat. I després l’altre problema, que veig que a vostès també

els preocupa, és quan hi ha un conflicte entre la llibertat

d’expressió i la llibertat religiosa. I aquest és un conflicte en

què ens hi haurem d’anar trobant en moltes ocasions i s’haurà

de resoldre davant dels tribunals. 

Ara mateix avui ha sortit la resolució en el cas de les

encausades feministes i jo no compartesc el fons de la

sentència, perquè no té gens en compte el context, només hi ha

un paràgraf on es parla del context en què es va produir

l’entrada. Les han condemnades a un any. Jo crec que l’església

ja n’hi hauria d’haver presentat la denúncia. Ara aquesta és la

resolució judicial, probablement es presentarà un recurs, però

la meva posició és en aquest moment la posició d’Amnistia

Internacional respecte d’un cas semblant, com van ser les Pussy

Riot a Rússia, que són considerades preses de consciència i el

seu cas està sent examinat pel Tribunal Europeu de Drets

Humans. És a dir, les encausades feministes són les nostres

Pussy Riot. Es respecta, per descomptat la resolució judicial,

però esperam veure la resolució, segurament, del recurs que es

presentarà.

Pel que fa al contingut dels diversos punts, pel que fa al

primer punt, repetesc, trob que no té sentit recalcar aquest punt

de la Constitució, sobretot perquè dóna a entendre que no es

garanteix i jo crec que sí que es garanteix. 

Pel que fa al segon punt, jo crec que aquí és un problema

d’interpretació de què és la llibertat d’expressió, jo no crec que

es margini les persones per les seves creences religioses,

especialment a Espanya, on l’església catòlica té un estatut

privilegiat. I el que es pot considerar insults, s’hauria de veure

si entren dins els paràmetres molt amples, potser per a vostès

massa amples, de la llibertat d’expressió. I aquest és un debat

que no només hi ha a Espanya, sinó a tota Europa. I aquí el

debat que hi ha entorn de les publicacions de Charlie Hebdo i

crec que no escapa d’aquesta proposició no de llei.

I després el tercer punt, jo sincerament crec que parlar de la

marginació del fet religiós de l’espai públic a Balears i a

Espanya és absurd; és a dir, crec que no hi ha cap marginació,

ni de la religió, i especialment de la religió catòlica, ni del fet

religiós, ni de les creences. En aquest punt votaríem en contra.

Del primer punt ens podríem abstenir, perquè trobam que

no aporta res. I els altres dos punts hauríem de mirar també si

accepta les esmenes o no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sureda, per un

temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, en El

Pi som defensors de la llibertat religiosa, de culta i d’ideologia,

perquè creiem que garantir la llibertat dels individus és el

símptoma més clar d’una democràcia que gaudeix de bona

salut.

Aquesta proposició no de llei va encaminada a demanar al

Govern i a les diferents institucions d’aquestes illes, que

garanteixin un dret que ja ve garantit per la Constitució. Així,

els he de dir que no sé si és un poc redundant. Sé que ho creuen

necessari per les dades que exposen, però potser tretes de

context, semblen un poc apocalíptiques, un poc desmesurades,

sobretot quan parlen a l’exposició de motius en termes com

“agressions físiques i de laïcisme agressiu als carrers”. A part,

he de dir que les declaracions que ha fet per explicar la

proposició no de llei, no crec que siguin les més adients.

Amb això no vull dir que per desgràcia no es produeixin

actes vandàlics en contra d’aquesta llibertat religiosa, però

tampoc no es pot treure de context només per treure’n un rèdit

polític. La llibertat precisament no són els extrems.
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Fetes aquestes observacions, el punt 1 el votarem a favor si

acceptem l’esmena del Grup Parlamentari Socialista. Com deia,

les coses que ja vénen regulades per la Constitució Espanyola,

o per l’Estatut d’Autonomia, s’han de contemplar dins aquest

marc, no es poden tallar articles o jugar amb ambigüitats, ja ho

vàrem dir als companys de Ciutadans amb el tema del drets

lingüístics, que venia a l’article de l’Estatut d’Autonomia.

El punt 2 el votarem a favor, perquè descriu actes que

precisament van en contra dels drets que garanteix la

Constitució.

I el punt 3 per a nosaltres torna jugar una altra vegada amb

l’ambigüitat i només es contempla des d’una part dels

implicats. En aquest punt votarem a favor també si accepten

l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, perquè entenem que

així s’exposa el sentit de respecte cap a les dues parts. 

Si no l’accepten, tant en el punt 1 com en el 3, ens

abstendrem. I demanaríem votació dels punts per separat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Castells, per un

temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo estic arribant al

convenciment que el diputat que més bé s’ho passa d’aquest

Parlament és el Sr. Camps, que cada setmana prepara la seva

performance, jo me l’imagino allà al seu despatx, gaudint,

passant-s’ho bomba, pensant en les coses que ens dirà per

excitar-nos. De fet, es veu que és el que li agrada, perquè

quan...

(Remor de veus i algunes rialles)

...quan ens sulfurem, doncs ell riu i està bé, està bé, escolti.

Això és tan així, que jo de fet quasi havia pensat simplement a

indicar quina era la nostra posició i ni tan sols entrar en el joc.

Però m’obliga una cortesia parlamentària i encara, doncs, que

al Sr. Camps li agradi utilitzar la seva condició de diputat per

fer-nos aquestes performance, jo no tinc més remei com a

portaveu del meu grup, doncs, per cortesia, respondre-li i fixar

la posició del meu grup de la forma més argumentada possible.

Parlo de performance perquè, doncs, igual que fa dues o

tres setmanes, s’esqueixava les vestidures per la separació de

poders, per una cosa que no tenia res a veure amb la separació

de poders, o fa una o dues setmanes amb el tema de les

modalitats, es proclamava el gran defensor de la llengua

catalana a través de les modalitats, doncs avui també ens porta

aquí una falsa problemàtica, basada en una tergiversació,

l’exemple més clar i més gràfic es veu amb el tema del crucifix

de la sala de plens, és a dir, es veu que retirar el crucifix del

saló de plens és una agressió contra la llibertat religiosa, quan,

si de cas, el que és una agressió contra la llibertat religiosa és

que hagi estat tants d’anys posat a un lloc que hauria de ser

confessional.

Per tant, amb aquest victimisme, es ve a presentar com a

víctima d’una cosa de la que més aviat..., l’església, el sector de

l’església catòlica, a la que ell representa, que també és molt

minoritària, més aviat més que víctimes són botxins de la

llibertat religiosa al nostre país. I per tant, vull deixar aquesta

nota prèvia molt clarament. És a dir, hi ha una part de

l’església, que jo crec que és majoritària, que és moderada, que

és respectuosa i que per tant, mereix tot el meu..., de la que jo

d’alguna manera em sento part i que per tant, és mereixedora

totalment del nostre respecte. I després hi ha una minoria

radicalitzada, representada per aquests bisbes que diuen

aquestes bajanades, perquè no pot merèixer un altre nom, que

el Sr. Casanova ja ens ha exposat aquí, que, malauradament,

estan són al poder i a la cúpula de l’església catòlica espanyola.

A Espanya, el progrés, la democràcia ha avançat totalment

en paralAlel a la pèrdua d’influència i a l’alliberament de la mala

influència de l’església catòlica. I per tant, relacionar Espanya,

en el context en què vostè ho fa, la llibertat religiosa amb els

principis de la democràcia, em sap greu dir-li que és totalment

el contrari, és a dir, a Espanya encara estam en el procés

d’alliberar-nos de la nefasta influència a l’espai públic d’un

sector recalcitrant, conservador al màxim de l’església catòlica

que està representada doncs pels poders fàctics de la jerarquia,

no sempre la persona que està al capdavant pertany a aquest

sector, com per exemple ara, però sí els poders fàctics que hi ha

al voltant doncs sí.

I de fet, ja ho diuen moltes vegades vostès mateixos, diuen

que l’església és pecadora. Jo diria que l’església espanyola és

pecadora al quadrat perquè... i això ha generat molt de

ressentiment, com molt bé deia el Sr. Picornell, és clar,

l’església catòlica espanyola, la jerarquia aquesta ha estat

còmplice del franquisme, ha estat còmplice de la repressió

contra les classes populars, ha estat còmplice -ho parlàvem

l’altre dia en aquesta mateixa comissió- del robatori de bebès,

ha estat còmplice de maltractaments de fillets en institucions,

ha estat còmplice de nombrosos casos de pederàstia, còmplice,

còmplice perquè s’han amagat els casos aquests, llavors, bé,

això genera tota una sèrie de ressentiment que... jo no

justificaré evidentment cap atemptat contra la llibertat religiosa,

però sí crec que no hem de ser tan ingenus de no entendre que

hi ha actituds polítiques, perquè el problema és que la església

catòlica a Espanya té actituds polítiques, no espirituals, o no

només espirituals, que té actituds polítiques que lògicament

generen una reacció també política.

A Espanya, i aquí hi ha, crec, la quinta essència de la seva

impostura, si m’ho permet, en presentar-nos aquesta proposició

no de llei o, si m’ho permet fins i tot dir-ho, un determinat grau

d’hipocresia, no?, que és que a vostès quan els convé es

presenten com la cara amable, l’espiritualitat, la religiositat,

que és evidentment digne de protecció, però d’altra banda,

vostès llavors quan ens fa aquest discurs, ens amaga la cara no

tan amable que és l’església, actor polític que intervé, que

organitza manifestacions, que és un actor polític que

acompanya la gent que està en residències a votar, que jo ho he

vist amb els meus propis ulls, i que tots sabem el que voten.
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I és clar, escolti, Sr. Camps, qui no vulgui pols que no vagi

a l’era, si l’església no vol rebre un atac polític, idò que no faci

d’actor polític, com passa a gairebé a tots els països, és que a

gairebé tots els països del món, excepte en països que estan

molt confessionalitzats com pot ser Espanya o com pot ser

Polònia, com pot ser Itàlia, l’església no assumeix aquest rol

polític. Vostès a Espanya volen que l’assumeixi i de fet, fixi’s,

que la major part de casos que recull l’informe, que jo he tingut

la paciència de mirar-me’l, miri, fins on arriba la meva cortesia

parlamentària, perquè l’informe aquest és molt fluix i no té cap

mena de solidesa tècnica ni... diguem-ne científica, en el sentit

que, és a dir, no hi ha cap garantia que els casos aquells siguin

representatius; de fet, són tots, bàsicament parla d’atemptats

contra la llibertat religiosa i es refereix a pintades, pintades que

s’han fet normalment relacionades amb temes en què l’església

catòlica fa d'actor polític, relacionades amb temes de qüestions

de gènere, com en casos com explicava... el Sr. Casanova ha

exposat, o casos com el tema de l’avortament, és clar, si una

pintada que fins i tot la podríem conceptuar de gamberrada, que

n’hi ha mils de pintades contra mil coses al nostre país,

l’haguem de conceptuar contra atacs a la llibertat religiosa per

donar-li aquest bombo i poder-ho presentar aquí i poder-ho

presentar aquí com a víctimes, doncs bé, vull dir, és la seva

opció, però nosaltres en aquest joc no hi entrarem.

Nosaltres estam en contra que facin pintades -estam en

contra que es facin pintades-, encara que puguem entendre les

motivacions de les persones que les han fet, però sincerament

pensem que passen coses molt més greus, que són violacions,

realment violacions de drets fonamentals més importants i per

tant, no creiem que vingui a colAlació, vengui a cuento aquesta

proposició no de llei i per tant hi votarem en contra.

Miri, gairebé li diré que estic content que no acceptin les

esmenes del Grup Socialista perquè si les hagués acceptat tal

vegada m’hagués plantejat, per la bona fe i la bona intenció del

Sr. Casanova, de votar-hi a favor, però com que no les

acceptarà doncs, votarem en contra i per tant som al mateix

punt en què érem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde Ciudadanos nos iremos

centrando en cada enmienda, en la enmienda 3 donde se insta

al Parlament de les Illes Balears a rebutjar el procés

d’invisibilització i marginació, nosotros creemos que estamos

en un estado aconfesional, es decir, que no tiene religión, no se

casa con ninguna religión, pero no ignora el fenómeno religioso

y las creencias de sus ciudadanos y, por lo tanto, facilita que

estos puedan vivir el fenómenos religioso sin problemas, por

ejemplo que en un cementerio, aunque sea municipal, pues se

puedan facilitar actos religiosos para enterrar a los muertos o,

por ejemplo, que en un hospital haya una sala de rezos o, por

ejemplo, que si hay una semana santa las administraciones

faciliten para que se pueda hacer.

Yo creo que eso es algo normal, es democrático y creo que

es verdad que hoy en día en algunos municipios se estaban

planteando quitar los crucifijos de los cementerios o no poder

hacer algún acto religioso y creo que realmente no lo veo

correcto. Entonces, sí que apoyaremos el punto 3.

En cuanto al punto 2, también lo apoyaremos, es lo que

siempre llevamos haciendo en cuanto a los derechos humanos

y la no discriminación. 

En cuanto al punto 1, es un artículo de la Constitución, por

lo tanto no queda más remedio que aprobarlo. También

comentar que... en cuanto a la enmienda que se ha hecho del

punto 1, del PSOE, yo... o sea, sí que aprobaría... o sea,

realmente las dos..., una está más sesgada que es la del PSOE,

porque no habla de garantizar la libertad ideológica..., que

también me parece muy importante porque el Govern no

solamente... el Estado no solamente ha de garantizar la libertad

religiosa y de culto, sino también la ideológica, es decir, ha de

evitar escraches cuando una persona va a hacer una conferencia

sobre una ideología suya, y esto también es muy importante, y

también... vemos que está mucho más completa y que no aporta

nada la del Partido Socialista.

Después, en cuanto a la enmienda 3 bis, yo también aquí

creo que se está desmadrando todo un poco, creo que cualquier

religión que diga los valores que tiene o las creencias pues

puede expresarlos, no creo que expresar las creencias que tenga

alguna religión esto sea un ingerencia para cuando luego los

gobiernos legislen basándose en derecho nacional o

internacional, o sea lo normal es que si hay grupos religiosos

que tienen sus creencias, pues las expresen y que los gobiernos

legislen de acuerdo al derecho nacional e internacional.

Entonces, no creo que por expresarse sea una... o sea, no creo

que limiten o afecten a nada el que expresen los grupos

religiosos sus creencias, únicamente que lo que se tiene que ver

en el estado de derecho es que sean creencias que no atenten

contra los derechos humanos.

Por lo tanto, no apoyaríamos la enmienda, de ser aceptada,

no apoyaríamos la enmienda. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A continuació procedeix la suspensió de la

sessió per un temps de deu minuts si el grup proposant ho

estima oportú... o continuam? Continuam, idò.

Doncs, correspon... sí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Crec que avui hem assistit a aquest punt en què l’informe de

l’Observatori per la llibertat religiosa fa remarca i és que

determinats partits polítics s’estan radicalitzant i estan coartant

precisament aquesta llibertat religiosa.

Miri, Sr. Casanova, ja només faltaria que vostè hagués

d’escriure els discursos al bisbe Reig Pla, escolti, el bisbe Reig

Pla es prou gros per expressar les seves opinions, ben igual que

vostè pot expressar les seves opinions, agradaran o no
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agradaran, i mentre no superin els límits de la llibertat

d’expressió, escolti, que digui el que vulgui i cadascú que faci

el que vulgui posteriorment. 

Per tant..., és a dir, voler limitar la llibertat d’expressió a

l’església catòlica, en aquest cas, em sembla precisament un

atac a la llibertat religiosa. Ben igual que el Sr. Castells, és a

dir, com que l’església organitza manifestacions, què és que no

pot organitzar manifestacions? Què és que només pot

organitzar manifestacions el PSM? Què és que només pot

organitzar manifestacions el PSOE? És que és clar, és que

l’església ha de quedar reclosa dins la sagristia? No, escolti,

l’església, ben igual que qualsevol altre colAlectiu, pot

organitzar manifestacions, pot ajudar a gent a anar a votar, i per

què no? Ho pot fer vostè i ells no ho poden fer? És clar, és a

dir... 

(Remor de veus)

...per tant, aquí es demostra -i a les declaracions que hem

vist i hem sentit es demostra- que hi ha determinats partits

polítics que volen limitar la llibertat d’expressió, que volen

limitar la llibertat religiosa als ciutadans, als ciutadans, i crec

que açò no és el que la Constitució marca.

I mirin, avui posar a un punt de la proposició no de llei un

article de la Constitució és més adient que mai, mentre hi ha

partits polítics que incompleixen sistemàticament la

Constitució, que es manifesten contraris a la Constitució,

mentre hi ha un govern que va en contra de la LOMCE, una llei

orgànica, és a dir que avui ens manifestem a favor d’un article

de la Constitució em sembla més adient que mai, quan hi ha

determinats partits polítics que van en contra de l’ordenament

jurídic que tots ens hem donat.

Per tant, si algú dels partits que donen suport al Govern

volen votar en contra d’un article de la Constitució avui tenen

l’oportunitat de fer-ho, i endavant, cap problema. Si hi ha

partits polítics que estan en contra de rebutjar les accions o

manifestacions de menyspreu, vexació, marginació, insults,

ridiculitzacions que es fan contra persones o colAlectius per

professar simplement les seves creences religioses, endavant.

És que vostès estan constatant avui precisament que més que

mai que el que diu l’informe de l’Observatori de la llibertat

religiosa és més actual que mai. Vostès estan en aquests

moments anant en contra de la llibertat religiosa que tots

hauríem de poder tenir. 

Mirin, garantir la llibertat a les persones, vostès diuen que

hem de garantir la llibertat a les persones, però no diuen la

segona part, sempre i quan pensin com jo, perquè vostès són

així; és a dir, sempre i quan pensin com jo que diguin el que

vulguin, ara, eh!, si van en contra del que dic jo aquí ja no, aquí

ja... el bisbe aquest o el no sé què, aquí fan manifestacions, això

no ho poden fer, això és una ingerència. Jo puc fer ingerències

sempre i quan, o els altres poden fer ingerències, sempre i quan

siguin les que jo vull, però els que fan ingerències de coses en

contra del que jo pens, aquests ja no ho poden fer. Açò és la

seva llibertat. És que vostès són totalitaris, és que vostès, i avui

s’ha demostrat, són autènticament uns dictadors. Vostès són, o

voldrien emular, democràcies tan assentades com la de

Veneçuela o Cuba. És que vostès són així, i avui, avui, el seu

ADN ha pogut més, el seu ADN ha pogut més.

(Remor de veus)

Mirin, deia el Sr. Casanova, és que també hi ha coses, és a

dir, que un partit demòcrata, com el Partit Popular, avui, en el

seu punt número 1 posi un article de la Constitució,

precisament perquè som un partit demòcrata, Sr. Casanova. És

que si no fóssim demòcrates no ho posaríem; el que no és

demòcrata és votar avui en contra d’un article de la Constitució,

açò no és demòcrata, i avui vostès demostraran, precisament,

el que són, uns totalitaris. Aquesta és la realitat.

Mirin, mirin, l’informe, perquè vostès s’han centrat

moltíssim, perquè és la seva dèria, s’han centrat moltíssim en

la religió catòlica, però l’informe no fa referència només a la

religió catòlica, parla també d’atacs contra l’Islam, contra la

religió evangèlica, els protestants, contra els jueus, que també

hi ha hagut casos d’aquests a Espanya. Però, a més, aquests

atacs a la convivència i a la llibertat religiosa s’incrementen i

s’incrementen, i no m’estranya, gràcies a gent com vostès,

perquè vostès provoquen aquesta situació; que avui encara hi

hagi gent que defensi que unes persones entrin de forma

violenta, cridant, interrompent una missa, i que defensin açò,

em sembla totalment fora de lloc i fora del sentit comú i de les

mínimes normes de convivència que hauríem de tenir entre tots.

Escoltin, si aquestes encausades es volen manifestar fora de

l’església Sant Miquel, que ho facin, ningú no hagués dit res,

però que interrompin una missa açò és anar en contra de la

llibertat religiosa, anar en contra de les mínimes normes

d’educació i de convivència. I que vostès encara donin suport

a açò em sembla un autèntic disbarat, i avui es retracten, avui

vostès demostren el que realment són, uns autèntics, i ho

repetesc, totalitaris.

Per tant, evidentment, no acceptaré l’esmena in voce que

feia Podemos, no l’acceptaré de cap de les maneres perquè, a

més, va en contra del sentit comú, de la lògica i de les normes

mínimes de convivència. 

L’esmena del PSOE, al punt número 1, si és d’addició, em

semblaria perfecte, si és de substitució no l’acceptaré. Escolti,

votin en contra de la Constitució, i ja està. 

I l’altra esmena del PSOE, evidentment no l’acceptaré

perquè, precisament, precisament és una esmena que va en la

línia o va en contra de la línia de la llibertat d’expressió que

hem de tenir tots els ciutadans, també els bisbes i també els

imams o també els pastors protestants. 

Per tant, mantenim els tres punts de la nostra proposició no

de llei. Si el Partit Socialista vol que la seva esmena sigui

d’addició, endavant, la votaríem a favor, i si no mantendríem

els tres punts tal com estan.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Accepten que l’esmena sigui d’addició en

lloc de...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La del punt 1? No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, així, votam, entenc, per separat els tres punts.

Vots a favor del punt número 1?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor... perdonau, ho repetim si no us sap greu. 

Abstencions? N’hi havia dues. 

I en contra? 6.

Molt bé. Idò, 5 vots a favor, 2 abstencions i 6 en contra.

Punt número 2. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No hi ha.

6 vots a favor, 7 en contra.

I el punt número 3. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. 

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