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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
horabaixa, i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

El primer punt de l’ordre del dia... Perdoni.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miquel Àngel Jerez substitueix
Margalida Prohens.

I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en l’elecció del
càrrec de secretari o secretària de la comissió, atesa la renúncia
de la Sra. Marta Maicas. Podem fer-ho de dues maneres: bé per
assentiment o bé per votació secreta. Jo propòs que sigui per
assentiment, si no hi ha cap problema.

Idò per part dels grups parlamentaris, qui vol fer arribar a
aquesta presidència el nom del diputat o la diputada que
proposen per al càrrec de secretari o secretària?

Sra. Marta Maicas...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, des de Podem Illes Balears proposem la diputada Laura
Camargo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem considerar aprovada per assentiment la proposta feta
per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears de la Sra.
Camargo? Idò queda proclamada la Sra. Camargo com a
secretària de la Comissió d’Assumptes Socials i de Drets
Humans. 

Donat que justament la Sra. Camargo no hi és, serà el Sr.
Jerez avui el secretari accidental d’aquesta comissió.

Idò començam la sessió.

El segon punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1916 i 2566/2017

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1916/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte integral per fomentar l’envelliment actiu.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE
1916/2017, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte integral per fomentar l’envelliment actiu. Per a la
seva defensa té la paraula la Sra. Fernández per part del Grup
Parlamentari Popular per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario
Popular presenta esta propuesta para poder impulsar un
programa en nuestra comunidad autónoma dirigido a potenciar
el envejecimiento activo de nuestra población. 

En el último anuario Envelliment actiu de les Illes Balears
es cierto que se resaltaba que nuestra comunidad autónoma no
es de las comunidades autónomas más envejecidas, pero
evidentemente sí que tiene un porcentaje de población ya
mayor, y evidentemente con las perspectivas de futuro creo que
todos estamos de acuerdo que cada vez va a haber gente más
mayor, que cada vez vamos a vivir durante más tiempo, y
evidentemente cada vez debemos hacer un esfuerzo mayor
porque la calidad de vida de todas esas personas que llegan a
una edad más avanzada pues sea lo más correcta posible. Y en
este sentido existen diferentes vías para hacerlo; evidentemente
algo muy importante es el poder hacer todos los programas de
prevención y de promoción de la autonomía personal para
poder evitar en un futuro la dependencia, pero no solamente
nos tenemos que quedar en esos programas, que van a gente,
que van dirigidos a personas que ya empiezan a tener cierta
dependencia. También nos vamos a encontrar y nos estamos
encontrando personas que tienen una salud correcta, que están
plenamente saludables, que son personas que ya están jubiladas
y que evidentemente estas personas van a vivir durante mucho
tiempo y necesitan diferentes alternativas, y también
alternativas de ocio saludables para poder llegar a una edad
mayor con la mayor autonomía posible, porque también a
través del ocio esto se consigue.

Investigando lo que hacían diferentes comunidades
autónomas, porque considero que los programas que pueden
funcionar en otras comunidades autónomas o en lugares
similares pueden ser positivos para nuestra comunidad,
encontré un programa que lleva a cabo Castilla-León, que como
todos saben es una comunidad autónoma que es bastante
pionera en proyectos de iniciativa social, que se llama Club 60,
y es un proyecto que tiene diferentes líneas de actuación; aquí
está recogido, en la propia PNL, que les he adjuntado también
el link de la página web, pues cuenta tanto con un programa de
viajes, que evidentemente sería algo parecido al IMSERSO
pero dentro de Castilla-León -tal vez aquí se podría estudiar la
posibilidad de hacer viajes en temporada baja entre islas para
que la gente pudiese conocer las islas.; un programa de
termalismo, que aquí evidentemente no tenemos, pero sí que
tenemos una rutas para hacer senderismo muy buenas; el
programa interuniversitario de Castilla-León, también, de
acceso a la cultura y a la educación; también diferentes
programas sobre todo para potenciar la... el conocimiento
intergeneracional, y después también los programas de
envejecimiento activo.

Es cierto que en nuestra comunidad autónoma tenemos
competencias las diferentes administraciones en los diferentes
programas que por ejemplo aquí se recogen o que aquí recoge
la comunidad de Castilla-León: tanto programas dirigidos al
ocio, programas dirigidos a la prevención y a la promoción de
la autonomía personal, que corresponderían al Govern; también
los ayuntamientos evidentemente realizan muchas de estas
actividades, pero creemos que es importante poder coordinar
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todas estas alternativas, poder coordinar todos estos programas,
todos estos servicios, pensar cómo podemos poner también en
marcha otros que puedan ser necesarios y dirigirlos a este tipo
de población, pero además enmarcarlos dentro de un marco,
valga la redundancia, que sea accesible pero que también sea
atractivo para todas estas personas, que las personas también
puedan conocer los recursos que existen, porque una de las
cuestiones que nos encontramos muchas veces es que las
personas a las que van dirigidos muchos de los servicios que
están en marcha no saben que tienen estos servicios. También
hay que hacer una envoltura, per decirlo de alguna manera,
atractiva para que estas personas conozcan los recursos, y
también evidentemente coordinar mucho mejor todos los
recursos que pueda haber para las personas de edad más
avanzada pero que no necesariamente tienen que ser ni
personas dependientes ni personas que tengan problemas de
salud.

En este sentido presentábamos esta propuesta, que instaba
al Govern de las Illes Balears a impulsar un proyecto de
envejecimiento activo en la misma línea del Club 60 -
evidentemente no tiene que ser el mismo, sino adaptado a
nuestra comunidad autónoma-, conjuntamente tanto con los
consejos insulares, con los ayuntamientos y con otras
instituciones tanto públicas y privadas; evidentemente también
contamos con asociaciones de personas mayores que podrían
colaborar y evidentemente es una redacción bastante abierta
para que se pudiese impulsar un programa a la medida de
nuestra comunidad autónoma.

Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. En torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que
l’envelliment actiu significa, per una banda, donar a la gent
gran possibilitat de participar plenament en la societat,
fomentar les seves oportunitats d’ocupació; per altra banda,
permetre’ls contribuir activament a través del voluntariat i de
programes intergeneracionals, i també permetre’ls viure amb
independència adaptat l’habitatge, les infraestructures, la
tecnologia i el transport. Això és el repte per als agents socials
i sobretot per a les administracions, que és millorar les
oportunitats d’envellir activament en general i de promoure el
model de qualitat de vida autònoma i independent, actuant en
àmbits tan diversos com l’ocupació, la sanitat, els serveis
socials, la formació de persones adultes, el voluntariat,
l’habitatge, les noves tecnologies, etc.

En un principi trobem que aquesta iniciativa pot ser molt
interessant per poder posar en marxa totes aquestes qüestions,
que trobem que avui en dia són més necessàries que mai per
l’envelliment de la nostra societat i, bé, pensarem si li donem
finalment el suport o no; esperam escoltar totes les al·legacions
de la resta dels grups parlamentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Des de MÉS per Mallorca voldríem
anunciar que votarem que no a aquesta proposta perquè és una
proposta que fa referència a programes d’envelliment positiu,
que entenem que són competència dels consells insulars des de
l’aprovació de la Llei de 2001 de transferències als consells, i
com la diputada sap hi ha molts de programes d’envelliment
positiu o actiu desenvolupats pel Consell de Mallorca, pel
Consell de Menorca i per molts d’ajuntaments, d’acord amb les
necessitats de la població i les seves demandes, des de fa molts
d’anys, i a més el Consell Insular de Mallorca, per exemple, ha
estat pioner en diversos programes, i no crec que, tot i que
pugui semblar interessant, i segurament ho és, aquest programa
de Castella-La Manxa, probablement amb els propis recursos
i amb els propis programes es podria innovar més enllà del que
suposen aquests programes.

Nosaltres tenim en compte que la proposta fa referència a
serveis comunitaris, realment, i la Llei de serveis socials els
assigna als ajuntaments i als consells, i els mateixos consells,
des de la Llei de finançament als consells de 2014, reben
finançament per poder desenvolupar les seves competències i
decidir quines prioritats tenen. 

Entenem, amb les intervencions que ha tengut la consellera
Fina Santiago, que les prioritats del Govern en matèria d’Afers
Socials són unes altres i no, per exemple, finançar un programa
de termalisme en aquests moments, que hi ha moltes mancances
de serveis i de programes que són competències pròpies del
Govern, com sap la Sra. Fernández, unes competències que
encara no estan prou desenvolupades per haver de col·laborar
o donar suport a les competències d’unes altres institucions. 

És cert que la dependència encara és una competència del
Govern i que la promoció de l’autonomia és un programa, és un
dels programes de la Llei de dependència i que en aquest sentit
s’ha anunciat que el Govern dissenyarà un programa de
promoció de l’autonomia per a persones majors amb
dependència enguany i per a tot el territori de les Illes amb la
col·laboració dels consells i dels ajuntaments, i que per aquest
motiu... bé, per tots aquests motius votarem que no a aquesta
proposta.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyors i senyores diputats. Des d’El Pi
pensam que és fonamental programar i emprendre mesures per
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afavorir l’envelliment actiu. Així com moltes vegades parlam
de com afecta i afectarà l’envelliment de la població a la nostra
societat és igualment necessari dur a terme mesures perquè les
persones majors s’enfrontin a l’envelliment de la millor manera
possible. Ara bé, hi ha una cosa que ens crida l’atenció
d’aquesta proposició no de llei, s’insta el Govern a impulsar un
projecte d’envelliment en la mateixa línia del projecte de
Castella i Lleó, tot i que en la mateixa exposició de motius
també s’afirma que la nostra comunitat autònoma és molt
diferent a la de Castella i Lleó. 

Sincerament, crec que sí que ho és molt diferent perquè, en
principi, no tenim els mateixos recursos, no tenim els mateixos
programes i la situació econòmica i social tampoc no és la
mateixa. Així com Castella i Lleó és la comunitat més envellida
de l’Estat, amb un 24,1% de la població de més de 65 anys,
Balears és una de les menys envellides amb un 15% de la
població de més de 65 anys.

Amb tot això vull dir que em sembla molt bé que si un
programa funciona, com pugui ser aquest, es pugui adaptar,
però hem de tenir en comptes quines necessitats específiques té
la nostra població i què es fa ja en aquests moments per no
crear duplicitats, com també s’ha comentat anteriorment.
Creiem que primer s’hauria de dur a terme un estudi seriós que
contempli les actuacions de les diferents conselleries, els
consells insulars i els ajuntaments i detectar les mancances dels
programes de l’envelliment actiu i després redactar un
programa que resolgui els problemes diagnosticats. També
pensam que seria imprescindible comptar amb la UIB, que és
qui organitza l’Anuari de l’Envelliment Actiu, i que de ben
segur tendria moltes aportacions a fer. 

Per tant, nosaltres a aquesta proposició no de llei ens
abstendrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca no hi ha cap representant. Passam al Grup Mixt. Té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Xelo Huertas, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Crec que és molt important
l’envelliment actiu, però també crec que el primer que s’hauria
de fer és assegurar la independència econòmica de les nostres
persones majors perquè puguin fer les activitats que realment
els proporcionàs aquest envelliment actiu.

Quant a la proposta, crec que per la meva experiència és
cert que a molts d’ajuntaments ja es fan moltes activitats en pro
de l’envelliment actiu i les competències majoritàriament, com
ha dit la Sra. Capellà, també són dels consells insulars. Per tant,
em sembla bé la proposta, crec que aquesta comunitat és
diferent no només geogràficament sinó també en moltes altres
qüestions i m’abstendré en aquesta proposició no de llei.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agafant la darrera
intervenció dir que el nostre grup no pensa que l’envelliment
actiu hagi de tenir cap relació ni estar supeditat a la solvència
econòmica d’aquelles persones majors que vulguin accedir a
programes per tenir aquest envelliment actiu, sinó que hi ha
d’haver una oferta pública a la qual tots hi puguin accedir
indistintament de la seva situació econòmica. Tot i reconeixent
que les pensions de les Illes Balears estan dins el catàleg de
pensions més baixes de l’Estat espanyol.

L’envelliment actiu, a part de treballar-se des de la
participació de programes per mantenir aquest envelliment de
la millor manera possible, hem de reconèixer que les persones
majors han de formar part d’aquesta presa de decisions que els
afecta dins el disseny de programes que tenen a veure amb el
seu envelliment. Per això, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
va impulsar la creació de l’Observatori de les Persones Majors
de Mallorca a l’any 2014. Aquest observatori és un òrgan
col·legiat de caràcter tècnic i consultiu que té com a finalitat
establir un sistema d’informació per conèixer i analitzar la
realitat i les necessitats psicosocials i econòmiques de les
persones majors de l’illa per poder orientar les diferents
administracions i entitats que ofereixen atenció i suport a
aquest col·lectiu de persones i formular-los propostes de
millora. 

Entre els objectius de l’observatori en vull destacar un que
té a veure a impulsar iniciatives per fomentar l’envelliment
actiu. Així, el març del 2015 el Ple de l’Observatori de
Persones Majors de Mallorca va aprovar la constitució d’una
sèrie de comissions de treball que posteriorment varen
prioritzar les seves línies d’actuació per poder desenvolupar els
objectius que es plantejaven dins l’observatori. Una d’aquestes
línies d’actuació té a veure amb la promoció de l’autonomia, i
així, a finals de 2015, per impulsar encara més aquesta
participació, es va convidar a una sèrie de col·lectius de
persones majors per formar part del Ple d’aquest observatori de
persones majors, que és l’òrgan suprem de decisions on
s’elaboren des del Consell Insular tots aquells programes
d’intervenció que tenen a veure amb l’envelliment i accions per
tenir un envelliment actiu. Es va convidar a Padrins i Padrines
Flautes de Mallorca, Jubilats per Mallorca, Federació
d’Associacions de Jubilats i Pensionistes de la CAIB, Unió de
Jubilats i Pensionistes de la UGT Illes Balears, Federació de
Jubilats i Pensionistes de Comissions Obreres i l’Associació
d’Alumnes i Exalumnes de la Universitat Oberta de Mallorca.

Per tant, nosaltres pensam que, des de l’illa de Mallorca, hi
ha una plataforma que dissenya i que representa i que inclou
aquestes persones majors en el disseny de totes les polítiques
actives cap un millor envelliment. Per tant, és allà, consideram,
que és dins el si d’aquesta entitat on s’han de proposar i
prioritzar les accions amb relació a aquest tema. 
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També volia dir que a part de l’observatori l’IMAS té una
sèrie de programes de la secció del foment de l’autonomia per
a persones majors com són tallers de memòria, formació i
suport a les famílies i cuidadors, el foment de l’envelliment
actiu i saludable, difusió i sensibilització del bon tracte i
prevenció del maltractament a les persones majors, i un llarg
etc. 

També tenim, perquè les persones majors puguin treballar
el seu envelliment d’una manera saludable i d’una manera
activa hi ha la Universitat Oberta de Majors, un programa
educatiu, cultural i social que varen dissenyar, desenvolupar i
posar en marxa dos professors del Departament de Ciències de
l’Educació de la Universitat de les Illes Balears durant el curs
acadèmic 97-98, i que funciona durant cada curs escolar fins a
l’actualitat. 

També existeix la Càtedra d’atenció a la Dependència i
Promoció de l’Autonomia Personal, que es fruit del conveni de
col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern de les Illes Balears i la Universitat, que
es va signar el 2007.

També hem de dir que a Menorca existeix un programa que
es diu “Moviments per viure” que també impulsa programes
amb relació al tema que avui ens ocupa.

A Eivissa durant la legislatura 2007-2011 existia el
denominat Consell de Majors on s’impulsaven les polítiques
relatives no sols a l’envelliment sinó a qualsevol política que
tengués a veure amb les persones majors. Malauradament a
l’anterior legislatura, quan va entrar el Partit Popular en el
Govern, aquest consell de majors es va desactivar i fins
l’actualitat no funciona.

Nosaltres no és que estiguem en contra del programa que
s’està desenvolupant a Castella-Lleó que proposa el Partit
Popular, però consideram que tant des del Govern com dels
consells de Mallorca i Menorca, el d’Eivissa esperam que es
posi en marxa el més aviat possible, ja s’estan desenvolupant
programes i programes que estan de qualque manera participats
per les persones majors en la presa de decisions, que pensam
que és importantíssim precisament per contribuir a què tenguin
un envelliment actiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contradiccions té la paraula el grup proposant, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Gracias, Presidenta. Bueno en primer lugar lamentar que no
den apoyo determinados grupos a esta propuesta e intentar
convencer a los que se han manifestado por una abstención
para ver si intentemos convencerles. Pero lamentarlo, además,
porque creo que los argumentos que han dado para votar que
no a esta propuesta son argumentos que me da la sensación de
que no se han leído, o yo no me he expresado bien redactando

esta propuesta, ni tampoco me he debido expresar muy bien
explicando esta propuesta.

En primer lugar voy a leer literal uno de los párrafos de la
propuesta que dice: “Som conscients que la nostra comunitat
autònoma és molt diferent a la de Castella-Lleó, però pensam
que pot ser interessant i molt positiu impulsar un projecte
similar, adaptat a les nostres necessitats i peculiaritats”.
Evidentemente somos muy conscientes y soy muy consciente
de que nuestra comunidad autónoma es muy diferente a la de
Castilla-León, pero evidentemente consideraba y
considerábamos que poder adaptar un proyecto como este a
nuestra comunidad autónoma podía ser positivo.

Pero es que además, en el acuerdo al que se instaba al
Govern dice muy claramente, “impulsar un proyecto
d’envelliment actiu, en la misma linea del club 60,
conjuntamente con consells insulares, ayuntamientos y otras
instituciones, tanto públicas como privadas”, que
evidentemente aquí podría por ejemplo estar la UIB, a través de
la Universitat Oberta per a Majors. Pero siendo muy
conscientes, además lo he dicho en mi exposición, que
diferentes instituciones de nuestra comunidad tienen
competencia en materia de mayores y en materia de
envejecimiento, de promoción de la autonomía personal, de
prevención, de ocio dirigido a las personas mayores. Creo que
esto lo he explicado también a la hora de presentar esta
propuesta.

Y lo que les estaba diciendo es que evidentemente lo que
falta, como falta en otros muchos ámbitos, es una mejor
coordinación, es hacer atractivos todos estos programas y
ponernos en algo tan básico por ejemplo, que puedan tener una
plataforma donde encontrar todos estos recursos. A día de hoy
no hay ninguna web en nuestra comunidad autónoma, porque
además aquí se han detallado, por ejemplo, todo lo que hace el
Consell de Mallorca, lo que hace el Consell de Menorca y no
sabemos si Ibiza y Formentera, la Sra. Obrador ya nos lo
explicará en otro momento. Pero evidentemente ni siquiera
contamos por ejemplo con una plataforma, con una web, con
unos folletos donde estén recogidos, oye, en tu ciudad se hacen
todos estos talleres, vas a encontrar todo esto, tienes la
Universitat Oberta, donde las personas mayores en este caso
puedan ir a una misma plataforma, encontrar toda esta
información y decidir. Y no estamos diciendo que el Govern se
ponga a crear programas, creo que lo he dejado bastante claro
en mi exposición. 

Estamos diciendo que se coordinen todos los programas que
hay, que están haciendo desde las diferentes instituciones que
tienen competencia, que se trabaje conjuntamente, porque tener
una competencia propia no significa que no te puedas coordinar
con las demás instituciones para intentar mejorarla, para
intentar coordinarla. Lo que estamos diciendo es que se
coordinen precisamente todas estas competencias, se
enmarquen dentro de algo que la gente pueda identificar, que
la gente pueda visualizar y que a la gente le pueda resultar
atractivo, además de que muchos de los programas sí que son
necesarios y ya se llame Club 60, o se pueda llamar de
cualquier otra forma y adaptarlo también a las necesidades de
nuestra comunidad.
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Aquí, además creo que lo he dicho, no estamos proponiendo
que se haga un programa de termalismo, pero evidentemente
creo y ustedes que siempre han sido tan defensores de la
naturaleza, el poder impulsar conjuntamente con el consejo, los
ayuntamientos, programas de senderismo, que evidentemente
tendrían un coste bastante mínimo, pues a lo mejor podría ser
interesante para las personas mayores. Para muchas personas
mayores que además están viviendo solas, que tienen que
sociabilizar, por poner un ejemplo. Yo creo que la propuesta
que haya presentado el acuerdo es bastante flexible y
evidentemente ustedes saben que estamos dispuestos a intentar
pactar y a mejorar el acuerdo. Pero evidentemente con los
argumentos que nos han dado en cuanto a competencias que ya
directamente se especifica que tendría que ser conjuntamente
y adaptarlo a nuestra comunidad autónoma.

Por nuestra parte nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 1916/17.

Vots a favor d’aquesta proposta? 4 vots a favor.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 2.

Idò en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de
llei RGE núm. 1916/2017, relativa al projecte integral per
fomentar l’envelliment actiu.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2566/17,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
defensa dels drets humans a EEUU i contra les polítiques
immigratòries del president Trump.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 2566/17 presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la defensa dels drets humans a Estats Units
i contra les polítiques migratòries del president Trump.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Jaume Garau, per un temps
de deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en principi una moció com
aquesta, feta per un parlament tan petit com el nostre, sobre un
president tan important, d’un país tan gran, semblaria una mica
ridícula, però de totes maneres crec que tots tenim una certa
sensació de què vivim més cada vegada més en un món
totalment interconnectat i que els problemes que passen a
qualsevol tipus de col·lectiu, a qualsevol tipus de comunitat,
qualsevol tipus de país, per petit o gran que sigui, són també
problemes nostres.

I de fet, tots els processos preeletorals i els processos
després post-electorals d’aquestes darreres eleccions als Estats
Units, han estat molt seguides per tothom i segurament per

molts de mallorquins. Per tant, crec que és perfectament legítim
que aquest Parlament es preocupi per aquest tema. Es preocupi
per aquest tema, perquè clar, no és un tema qualsevol ni és un
tema que pugui tenir una interpretació lleugera. Totes les
propostes que vénen dels darrers mesos del president d’Estats
Units actual, són propostes una mica inquietants. No únicament
ho dic jo, sinó que hi ha una quantitat enorme d’entitats, de
grups, d’institucions, d’autoritats de diversos països que pensen
que certes propostes del president Trump, són propostes sinó
d’extrema dreta, gairebé d’extrema extrema dreta -Conxa m’ha
fet fer una broma.

Però bé, la qüestió és que en aquesta comissió, que és una
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans, ja altres
vegades hem duit temes de caràcter internacional i per tant,
nosaltres pensam que aquest és un tema molt important i que
cal prestar-li una atenció. I és evident que les polítiques
immigratòries que en aquests moments està llançant el
president Trump intentant que, per una part, construir un mur
defensiu dels fluxos migratoris de Mèxic cap Estats Units; fer
accions col·lectives d’aportacions de persones mexicanes i
prohibir a un seguit de països àrabs, països musulmans,
l’entrada a Estats Units, són polítiques que ens recorden els
vells temps del feixisme del segle XX.

Per tant, tampoc no és un tema aïllat el tema d’Estats Units,
avui hem viscut aquests dos darrers dies unes eleccions a
Holanda, on de qualque manera també hi havia un cert rerafons
que el que es jugava en aquestes eleccions era si l’extrema
dreta, el racisme, la xenofòbia, guanyaven les eleccions a
Holanda, o perdien i així s’aturava en certa manera una onada
internacional que sembla prou important i considerable.

Per tant, jo pens, el nostre grup pensa que des de qualsevol
institució i una institució com la nostra, doncs no sobra rebutjar
aquestes polítiques i cridar l’atenció als ciutadans i a l’opinió
pública que aquest Parlament està en contra d’aquestes
polítiques, perquè van en contra dels drets humans.

I al mateix temps, vàrem veure que tot seguit després de què
el president Trump prenia el seu càrrec, les conversacions que
es varen fer públiques, que havia tingut amb el president del
Govern espanyol, el Sr. Rajoy, eren unes conversacions on
d’alguna manera semblava que el nostre president es posava
una mica massa a disposició del president d’Estats Units per tal
d’afavorir unes relacions amb uns països sud-americans o amb
uns països europeus.

Nosaltres pensam que, atès el context en què es feia això,
que ja hi havia hagut protestes de molts tipus respecte de les
seves polítiques immigratòries, no hagués estat malament que
el president del Govern espanyol li hagués fet una certa reflexió
sobre la importància del compliment dels drets humans.

Per tant, la nostra proposta és que el Parlament de les Illes
Balears se sumi a les diferents mostres de suport dins i fora
d’Estats Units contra els atacs als drets humans de les
polítiques immigratòries del president Trump. I en segon lloc,
que aquest parlament insti el president del Govern espanyol que
les negociacions sobre la futura i actual cooperació entre
Espanya i Estats Units doni prioritat al compliment dels drets
humans, ja sigui a les persones que no tenen permís de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702566


ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 31 / 16 de març de 2017 393

residència com als demandants d’asil per motiu de guerra o 
persecució indistintament dels països dels qual provinguin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. És el torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario
votará diferente en el punto 1 y en el punto 2, así que ya
pediríamos votación separada. 

Respecto al primer punto, votaríamos en contra. Creemos
que Estados Unidos es un país democrático, con un sistema de
elección de presidente democrático que evidentemente tuvo
unas elecciones muy controvertidas hace poco y evidentemente
pues uno de los candidatos expresó muy claramente cuál era su
programa, su proyecto político y los estadounidenses con su
sistema electoral al final le hicieron presidente.

Evidentemente, no significa que todos estemos de acuerdo
con las políticas con las que se presentó a las elecciones ni con
las políticas que está llevando a cabo a día de hoy.

Dicho esto, vuelvo a repetir, es un presidente elegido
democráticamente que no ha engañado en este caso a la
ciudadanía de Estados Unidos y nosotros creemos que en
Estados Unidos también, evidentemente, tienen todos los
mecanismos democráticos para hacer que se cumpla la
legalidad vigente. 

Evidentemente, una de las cuestiones y también lo hemos
podido comprobar, no todo lo que ha querido hacer el
presidente, en este caso el presidente Trump, ha podido salir,
ha tenido que rectificar, ha tenido que volver a sacar adelante
decretos con los que podemos o no podemos estar de acuerdo,
pero se están enmarcando dentro de un proceso democrático y
se están enmarcando dentro de un país y un presidente que,
vuelvo a decir, guste o no, ha salido elegido democráticamente.

El punto 2, que sí hace referencia al papel que pueda tener
España en materia de cooperación con Estados Unidos,
creemos que sí que evidentemente nuestro país España tiene
que dar siempre prioridad al cumplimiento de los derechos
humanos y sí que estamos de acuerdo en que tenemos que hacer
bandera de ello allí donde vayamos.

Sí que le diría al portavoz del Partido Socialista es que nos
choca un poco, no sé si se podría estudiar, incluso cambiarlo,
“instar al presidente del Gobierno español que con las
negociaciones que se tengan”, en lugar de a lo mejor “instar a
todo el Gobierno español”, quiero decir, solamente si va el
presidente a negociar tiene que tener en cuenta esto, si van
ministros, si van representantes del Estado... 

Creo que abarcaría más instar a todo el gobierno que
cualquier tipo de negociación evidentemente España debe
prioridad a los cumplimientos en materia de derechos humanos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Fernández. Per part del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos
Saura, per un temps de deu minuts.

EL SRA. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que a vegades els que
som a les institucions i també la ciutadania en general no som
conscients dels temps perillosos que vivim i crec que passa un
poc el mateix als anys 20 on la política d’apaciguamiento que
es feia entre Anglaterra i França enfront del que passava a
Alemanya va provocar al final el que va provocar.

Crec que un president d’Estats Units sigui capaç de prohibir
l’entrada al seu país a membres de certs països de majoria
musulmana recorda, com bé ha dit el portaveu del Partit
Socialista, temps molt foscos del segle XX i és que els
musulmans avui dia es poden convertir en els jueus del segle
XXI.

Crec que el que passava precisament en aquella època, en
els anys 20 del segle XX pot ser una cosa que no... amb la qual
no hi havia massa diferència amb el que està passant ara on el
triomf del feixismes no només a Estats Units, sinó també a
Àustria on hi va haver unes eleccions que es varen haver de
repetir, on va guanyar un candidat d’extrema dreta, a Finlàndia
on el partit Auténticos Finlandeses té prou poder, a Suècia, a
Hongria amb el president Viktor Orbán, idò el que veiem és
una tònica general on els feixismes no deixen de créixer. Això
també s’ha vist amb la consulta del Brexit a Anglaterra.

Pensam que és una qüestió molt perillosa el que passa a
l’hegemonia política mundial i per això totes les institucions
s’han de posicionar i fer front a les polítiques que van contra
els drets humans per part d’Estats Units.

I està clar que vivim una època de globalització i
precisament per això també els problemes són compartits entre
tots els països, però hem de dir que tot això respon a un clima
ideològic, a un clima provocat per una crisi, per una estafa a la
qual determinades forces polítiques han volgut donar una
resposta... idò cercant un chivo expiatorio, en aquest cas està
clar qui és el chivo expiatorio, en el cas d’Estats Units són els
mexicans i la religió musulmana, per dir que el problema no és
el que tens a dalt que decideix en contra teva, sinó el que tens
al teu costat, el veí o la persona que du el seu fill al col·legi i
que t’ha robat la plaça o que no paga imposts a l’hora de tenir
una tenda, tots aquests mites tan perillosos per a les minories en
els nostres països.

Nosaltres pensam que el terrorisme al final, també en aquest
cas, és una excusa, una excusa que ja va utilitzar George Bush,
pensàvem que no trobaríem un president dels Estats Units tan
deplorable com George Bush, però no ha estat així.
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I bé, davant aquesta situació precisament el Sr. Rajoy, com
ja va fer Aznar, s’ha ofert d’interlocutor amb Europa al
president dels Estats Units, jo trob que sorprèn una mica que el
president del nostre estat s’ofereixi com a interlocutor. 

Crec que la Unió Europea ha de fer una política de
confrontació amb les polítiques d’Estats Units perquè aquí, a
Europa es defensen i s’han defensat històricament altres valors
diferents als que defensa ara mateix Donald Trump, un
personatge que perfectament podria ser de còmic, que governa
des de la seva torre del mal, la torre Trump, no?, que sembla un
supervillano, i que decideix sobre el destí de milions de
persones sense pensar i amb massa ignorància.

Nosaltres ja ho hem dit moltes vegades a altres llocs,
pensam que és un moment de construir ponts i no murs i crec
que la resposta ciutadana que està tenint el president dels Estats
Units és una resposta molt important, ja hi va haver una gran
manifestació per part de les dones d’oposició a les polítiques de
Trump, però també hi va haver grans protestes als aeroports de
tot Estats Units.

El que passa és que Estats Units és un país que no compleix
els drets humans, no des d’ara, sinó que és un país que no ha
complert els drets humans durant moltíssim de temps, amb la
seva política imperialista a Iraq, a Afganistan, és un país que
defensa la tortura com a mitjà per aconseguir informació i... bé,
el que ve a ser Trump és una culminació, d’alguna manera
una... sí, una culminació a tots els anys de polítiques
deplorables en aquest sentit.

Els arguments que ha utilitzat el Partit Popular sobre... és
una persona elegida democràticament em semblen també,
perdoni que li ho digui, deplorables perquè els drets humans no
es poden qüestionar i si la gent vota contra els drets humans,
crec que les institucions s’han de posicionar en contra, perquè,
aquest mateix argument, si el presenta una persona a les
eleccions i diu que... bé, que no només farà fora els mexicans
i els musulmans, sinó que els ficarà a camps de concentració,
idò mira, és que ho duia al seu programa, és que això és un poc
fort, eh?, dir que a qualsevol persona que hagi guanyat les
eleccions amb un programa se li pot permetre fer el que vulgui.

I en aquest sentit, nosaltres, que sempre hem defensat els
referèndums i les consultes, pensam que allà on no pot arribar
la democràcia és a tot el que està en contra dels drets humans,
i crec que defensar el contrari és una posició molt cínica però
que respon també a una qüestió que crec que és evident, i és
que a l’hora de la veritat el problema és que a Espanya no es
poden dir segons quines coses, que ara sí que es poden dir als
Estats Units. Hi ha qüestions, com el que ha passat amb
l’autobús de Hazte Oir, que la gent surt fora al carrer i diu “no,
això, per aquí no passam”, perquè va en contra de moltíssima
gent.

El problema és quan a un país ja la gent no només pensa
d’una manera sinó que s’atreveix a dir segons quines coses, i és
el que està passant amb el president d’Estats Units, que ha dit
unes autèntiques barbaritats sobre els mexicans, sobre els
homosexuals, sobre les dones, i això no s’ha de permetre, això
no s’ha de permetre. Però bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, respectem el torn de debat del Sr. Carlos Saura.
Deman una mica de silenci, Sr. Camps i Sra. Fernández, per
favor.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Jo crec que respon a una realitat, i és que en realitat les
polítiques del Partit Popular, si el deixassin, no serien tan
diferents de les del Sr. Donald Trump.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Nosaltres entenem que això és una
proposició no de llei sobre els drets humans a Estats Units, no
sobre els assumptes interns ni tampoc sobre el sistema
democràtic o les eleccions democràtiques que hi ha hagut a
Estats Units, que no qüestionam. Entenem que es tracta d’una
proposició no de llei sobre la política de drets humans, tant la
política interna com la internacional, que sembla que vol
practicar l’administració nord-americana. 

Nosaltres sabem que la política de drets humans, tant la
interna com la internacional, d’Estat Units no és ni ha estat mai
perfecta, però tots sabem que és no només una potència, sinó
que és una hiperpotència, és la potència més important que hi
ha en aquests moments i des de fa dècades, i tot el que fa i tot
el que deixa de fer té conseqüències. Per això les primeres
decisions de Donald Trump d’aixecar més murs, perquè ja n’hi
havia un, d’aixecar més murs dels que ja hi havia i també de
tancar les portes als sol·licitants d’asil són molt preocupants
perquè, si ho fan els Estats Units, d’aquesta manera donam
excuses a més països per fer el mateix. Aleshores d’alguna
manera tot el que es va avançar en Estats Units cap al
multilateralisme i la cooperació davant problemes que són
globals i que només de manera global es poden afrontar i
solucionar, com la lluita contra el canvi climàtic i en matèria de
medi ambient, o la mateixa lluita contra el terrorisme, tot això
s’ho estan carregant i s’està avançant cap a l’unilateralisme i la
llei del més fort.

Aleshores entenem que hem entrar en una etapa mundial
d’incertesa absoluta per un sol home, i tot el que sigui cridar
l’atenció internacional, en aquest sentit cridar l’atenció sobre la
preocupació que ens produeixen les primeres accions d’aquesta
presidència, per a nosaltres mereix la pena donar-hi suport i per
això hi votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, seré molt
breu. Des d’El Pi ens sumam, com sempre hem fet, a qualsevol
mostra de rebuig als atacs contra els drets humans. No es pot
estigmatitzar, criminalitzar i privar de llibertat tot un col·lectiu
amb l’excusa de lluitar contra el terrorisme. La tolerància i la
llibertat són valors innegociables en qualsevol democràcia i
nosaltres sempre els defensarem per damunt de tot. Per sort
pensam que els Estats Units és un país garantista i té un sistema
judicial fort i independent que confiam que sabrà actuar davant
aquest tipus de mesures. 

Votarem a favor d’aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula l’Hble. Diputat Josep Castells, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat, Sr. Garau, que
jo quan vaig veure o llegir per primera vegada la proposició
també vaig pensar, com vostè ha dit, què podien pensar, de dir
què farà ara el Parlament de les Illes Balears respecte de les
polítiques del Sr. Trump?, però després vaig reflexionar i vaig
pensar que, bé, que tampoc no tenim per què ser aliens als
grans problemes del nostre temps, i per tant des de la nostra
modèstia ens podem plantejar dir la nostra en aquests temes
que en aquests moments són a l’agenda mundial.

He de dir que jo, com vostès ja es deuen imaginar, no tenc
cap mena de simpatia ni pel Sr. Trump ni per les seves
polítiques, i si visqués als Estats Units o en alguna ciutat on es
facin manifestacions com les que es fan en contra de les seves
polítiques, doncs allà em trobarien. Per tant em sembla bé
donar suport al primer punt, em sembla bé donar suport al
primer punt; crec que la redacció és encertat en el sentit que és
una declaració d’intencions: ens sumem, simplement doncs
expressem el sentir d’aquest parlament.

El segon punt em genera més dubtes per un motiu, i és que
la veritat és que no crec que Espanya sigui ningú per donar
lliçons als Estats Units en matèria de demandants d’asil. Un
país en què hem vist com les forces de seguretat disparen als
immigrants que intenten entrar nedant a Melilla, que manté els
CIE en les condicions en què els manté; que forma part de la
Unió Europea i que ha estat impassible, és a dir, no ha fet valer
la seva condició de membres de la Unió Europea perquè se
solucioni el problema dels refugiats, això sí que ho trobo
ridícul, que Espanya hagi d’anar a donar lliçons a Estats Units,
que Estats Units evidentment, com tots els països..., miri, tots
els països són com una casa de pisos: tenen un àtic assolellat
molt bonic, que és el que tothom veu i el que s’ensenya, i
després tenen uns soterranis pudents no hi ha les clavegueres.
Això passa a Estats Units, passa a Espanya, passa a tots els
països. Aleshores evidentment Estats Units, vostès fins ara
només han parlat de les clavegueres, però em pregunto si
realment Estats Units té un sistema de protecció dels drets
humans potser dels ciutadans dels Estats Units més deficient

que el nostre; ho dubto, jo més aviat penso que el sistema
judicial americà és bastant més fiable que l’espanyol, per
exemple. I per tant, bé, potser sí que trobaria ridícul que en una
reunió bilateral entre Espanya i els Estats Units el president
espanyol volgués donar lliçons al president d’Estats Units sobre
tots aquests temes. Per tant el meu posicionament respecte
d’aquest punt és abstenir-me. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Xelo Huertas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bé, qualsevol atac als drets humans,
sigui d’on sigui, ja vengui d’Estats Units o de Balears, ha de
tenir una reacció a totes les institucions per petits que aquestes
siguin. Per tant les iniciatives que vagin en defensa dels drets
humans i en contra de polítiques que els incompleixen sempre
tendran el vot a favor d’aquest grup.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per contradiccions té la paraula el grup proposant,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, gràcies a tots els grups
pel seu suport. Respecte de l’abstenció del Sr. Castells en el
segon punt li he de dir que l’entenc perfectament, perquè la
veritat és que el Sr. Rajoy tampoc no té un currículum molt
important darrere seu exempt de contradiccions respecte de la
gestió dels drets humans, però crec que la idea d’aquest segon
punt és dir, bé, quan el president d’Estats Units conversa per
telèfon amb el president del Govern espanyol tots els ciutadans
hem de tenir la sensació i hem de tenir la seguretat que el
president espanyol defensarà els drets humans com una de les
seves prioritats. Aquesta és la idea.

Ja passant a les idees que ha presentat el representant del
Partit Popular, li he de dir que respecte del segon punt m’ha
sorprès, perquè jo em pensava que estaria en contra del
primer..., a favor del primer i en contra del segon, i ha estat al
revés. Bé, li he de dir que en el segon punt em va bé posar “el
president i tot el Govern espanyol”, però el president també,
perquè el president va tenir una certa posició destacada en tota
aquesta seqüència narrativa de les conversacions de Trump
amb els diferents presidents de govern. Per tant crec que el
president d’Espanya ha de deixar clar en les properes possibles
declaracions que faci, o en les iniciatives que faci, que el
Govern espanyol ha de defensar els drets humans davant
possibles perills que puguin tenir Estats Units.

La idea que un país democràtic, amb tots els mecanismes
democràtics, pugui tenir garantit que no caurà mai en cap tipus
de política contra els drets humans és una idea que la història
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ens demostra que és equivocada. De fet Espanya hem de tenir
en compte que l’any 36 era un país democràtic. Hi ha una foto
que sempre m’ha quedat gravada, que és que el general Goded,
que era el capità general de les Illes Balears el juliol del 36,
feia poques setmanes visitava una guarderia amb el batle Emili
Darder, i al cap de poques setmanes el tancava a la presó al
castell de Bellver i vostès ja saben tots el que va passar després,
per tant... També hi ha el famós exemple de Hitler; Hitler va
guanyar unes eleccions democràtiques i mirin on va arribar. Per
tant que sigui un país democràtic i tengui tots els mecanismes
democràtics no garanteix que d’una forma permanent tendrà els
drets humans garantits, i en aquest cas concret de la trajectòria
que té aquest senyor, el Sr. Trump, que tots coneixem de fa
molt de temps, vull dir que fa molts d’anys que el Sr. Trump és
conegut a Estats Units i ningú mai no pensava que podia ser un
dia president d’Estats Units. Com que és president ara, com que
té molt de poder, com que el risc del que planteja al seu discurs
i amb les seves pràctiques és un risc que passa les seves
fronteres i ens afecta a tots de qualque manera, idò pensam que
és justificat un toc d’alerta de dir “escolti, nosaltres no
defensam aquestes polítiques sinó que hi estam en contra”.

Per tant, ja resumint, al segon punt jo acceptaria, amb el
raonament que fa la Sra. Fernández, que es digués “insta el
president i tot el Govern espanyol”, però no únicament el
Govern espanyol, perquè crec que el president juga un paper
molt important.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Substanciat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 2566/17. Farem la votació separada. 

Respecte del primer punt, vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

9 a favor i 4 en contra.

El segon punt de la proposició, amb l’esmena in voce que
ha fet la Sra. Fernández més la incorporació que ha proposat el
grup proposant, és a dir, “instar el president del Govern
d’Espanya i el Govern..., o instar el president i el Govern
d’Espanya”...

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 a favor i 1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE 2566/17, relativa a la defensa dels drets humans als Estats
Units i contra les polítiques immigratòries del president Trump.

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