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LA SRA. PRESIDENTA:

Anirem començant la sessió d’avui horabaixa, i en primer
lloc demanaria si es produeixen substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE 3234 i 4098/2017.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3234/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
defensa de la llibertat d’expressió i la derogació de la llei
mordassa.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3234/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a la defensa de la llibertat d’expressió i la derogació de
la llei mordassa.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Capellà, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei té tres
objectius. El primer és manifestar la preocupació d’aquest
parlament per les recents condemnes que relacionen
expressions orals o escrites, manifestades per xarxes, en
cançons o fins i tot en peces de teatre, perquè han estat a punt
també de condemnar uns titellaires per unes expressions
manifestades durant una obra de teatre, relacionant aquestes
expressions amb el terrorisme o amb activitat terroristes. 

Des del gener de 2015, i en concret després de la reforma
del Codi Penal l’any 2015 amb una llei coneguda com la llei
mordassa, s’han condemnat 49 persones a Espanya per enaltir
ETA, i se n’han condemnat 5 per enaltiment del terrorisme
relacionat amb el jihadisme. Nosaltres consideram que no és
normal l’ús que s’està fent del delicte d’enaltiment del
terrorisme, especialment després d’aquesta reforma de 2015,
tenint en compte que en l’època més dura del terrorisme d’ETA
els tribunals jutjaven dos o tres casos a l’any, i actualment en
duim 49 en dos anys, en un moment en què aquesta banda
terrorista, aquesta organització, no està atemptant, i després del
cessament definitiu de la violència armada l’any 2015, i tenint
en compte també que algunes de les condemnes es dirigeixen
a expressions, comentaris, acudits, que reprodueixen ells
mateixos acudits o comentaris de fa trenta anys. 

La definició de l’article 578 del Codi Penal després de la
modificació que se’n va fer l’any 2015 és preocupant, i no
només perquè ho digui MÉS per Mallorca; Amnistia
Internacional, l’Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets
Humans, Reporters sense fronteres, jutges, professors i
professores de dret penal que han fet un manifest amb més de
600 firmes, consideren que la definició del delicte d’enaltiment
del terrorisme és tan ampla que pot suposar un límit a la
llibertat d’expressió, perquè no queda clar si s’exigeix
intencionalitat o propòsit, i actualment el Tribunal Suprem i
determinades sales de l’Audiència Nacional no estan tenint en
compte el context d’aquestes expressions, comentaris o acudits.
Es tracta també d’una definició ambigua, perquè no es

defineixen conductes -es tracta d’un requisit clau en el dret
penal, la definició de les conductes del tipus penal que es
pensen perseguir-, i en l’actualitat es considera que aquest
article dóna un ample marge a policies, fiscals i jutges per
interpretar i aplicar aquest article des d’un punt de vista
personal, i això ho podem comprovar dient que no és casualitat
que la Sala primera de l’Audiència Nacional absolgui aquestes
conductes, i tenguem en compte que la majoria de jutges en
aquesta sala són progressistes, mentre les altres sales de
l’Audiència Nacional estan condemnant. Un petit exemple: dia
30 de març de 2017 Cassandra Vera va ser condemnada a un
any de presó més set d’inhabilitació per humiliació de les
víctimes; per què?, ver haver fet un acudit o un comentari per
Twitter sobre Carrero Blanco; la condemna va venir de la Sala
quarta. El 22 de març de 2017, és a dir, vuit dies abans, Arkaitz
Terrón, un altre tuitaire, va ser absolt pràcticament pels
mateixos tuits que reproduïa al mateix temps aquesta altra
persona, Cassandra Vera, que després va ser condemnada.
César Montaña, cantant d’un grup anomenat Defcon 2, va ser
absolt per la Sala primera de l’Audiència Nacional, seguint
aquesta tònica que els comentava abans; el fiscal va recórrer i
el Tribunal Suprem el condemna.

Trob que val la pena reproduir el que va dir la Sala primera
de l’Audiència Nacional, que es contradiu amb el que diuen les
altres sales. Els tuits que comentava abans, que són acudits
sobre Carrero Blanco però també sobre el Grapo i sobre
víctimes d’ETA, i també que feien un homenatge a condemnats
d’ETA que compleixen presó, aquests tuits, diu l’Audiència
Nacional, no suposen un delicte d’enaltiment del terrorisme
perquè no inciten, propicien o alientan a la violencia
terrorista, ni siquiera de manera indirecta; i diu també
l’Audiència Nacional, Sala primera: “no ponen en peligro a las
personas, los derechos de terceros ni el sistema de libertades”
. Després el Tribunal Suprem canvia aquesta jurisprudència, i
comptam en aquests moments, com els he dit, amb 49 persones
condemnades per enaltiment del terrorisme i humiliació de les
víctimes.

Cal tenir en compte la jurisprudència del Tribunal Europeu
de Drets Humans i d’altres òrgans de drets humans de Nacions
Unides, en què s’estableix que els requisits dels delictes de
l’apologia o l’enaltiment del territori són dos; per ser
considerats delictes, per tant per tenir una persecució penal, hi
ha d’haver una incitació imminent a la violència i també una
relació directa i immediata entre les expressions i la
probabilitat que produeixin violència efectiva, i a això hi
afegim un principi que trobam a la sentència del Tribunal
Europeu en el cas Otegi: és precisament quan es presenten
idees que ofenen, xoquen o pertorben l’ordre establert quan la
llibertat d’expressió és més preciosa.

Aquí evidentment hem de pensar i hem de parlar de les
víctimes. La llibertat d’expressió, i ho vull deixar clar, per a mi
la llibertat d’expressió no significa, no equival al dret d’insultar
ni ofendre; el dret al respecte a la pròpia persona, el dret a la
dignitat és també un dret humà. Aleshores s’ha de reclamar,
s’ha d’invocar aquest dret, i per reclamar el dret a l’honor, a la
imatge, a la dignitat, hi ha la via civil. Espanya, cal dir-ho, no
ha adaptat les seves lleis al mandat de Nacions Unides perquè
es deroguin els delictes de difamació, és a dir, injúries i
calúmnies, que són perseguits per la via penal; la pena de presó,
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segons Nacions Unides, segons organismes de drets humans, la
pena de presó no pot aplicar-se a opinions ni a expressions; per
què?, perquè la jurisdicció penal no ha de resultar
desalentadora de l’exercici de la llibertat d’expressió ni de la
llibertat d’informació, ni de la llibertat d’opinió; la jurisdicció
penal, la resposta penal, segons organismes de Nacions Unides
en matèria de drets humans, és desproporcionada, i només els
dic una mostra d’aquesta desproporció: a Espanya l’any 2015
s’introdueix l’agreujant a l’article 578 per la comissió del
delicte d’enaltiment del terrorisme a través d’internet o de les
xarxes socials; això vol dir que s’aplica la pena màxima. Quin
missatge es dóna amb l’acció penal?, senzillament que no hi ha
llibertat d’expressió. Nosaltres consideram que és una via
excessiva i a més inútil; el càstig penal no educa les persones,
per la via penal no es pot dir a la gent què ha de pensar, i l’únic
que s’està fent és restringir la llibertat d’expressió.

En resum, assistim a Espanya a la persecució i condemna de
comentaris, lletres, cançons, tuits, acudits, que coincidirem
segurament que poden ser i són humiliants, radicals, de mal
gust, i això ho fan usuaris de Twitter, de Facebook, cantants,
escriptors, que no tenen a veure amb organitzacions armades ni
polítiques, que no tenen la intenció d’atemptar ni la probabilitat
de fer-ho, i que en el context no inciten ni provoquen actes de
terrorisme. Aquests comentaris, aquestes lletres, haurien d’estar
emparades per la llibertat d’expressió i en tot cas s’haurien de
perseguir per la via civil.

Pel que fa al segon objectiu de la proposició no de llei, el
que consideram a MÉS per Mallorca és que els delictes
d’injúria a la Corona suposen una tutela sobredimensionada
que dispensa l’ordenament juridicopenal espanyol a la Corona.
Aleshores ens hem trobat amb la detenció de 5 persones per la
crema de fotos dels reis en els darrers mesos a Catalunya,
aquestes persones varen ser portades a l’Audiència Nacional
per declarar. I a més, la recent condemna a 3 anys i mig al jove
músic mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, no només per
enaltiment del terrorisme, sinó també injúries a la Corona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Ens trobam amb una article, l’article 490.3 del Codi Penal,
que protegeix no només qui és titular de la Corona, sinó que
s’estén a un cercle amplíssim de membres de la família reial,
ascendents i descendents, bona part dels quals ni tan sols
exerceixen funcions constitucionals. Per això consideram que
aquest article s’hauria de suprimir o, en tot cas, modificar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. És el torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Avui MÉS per Mallorca dóna una vuelta de tuerca més a
aquesta deriva cap a la radicalització i cap a l’extremisme. Avui
duen una proposició no de llei que té com a objectiu que, de
forma totalment impune, sense que açò pugui tenir cap tipus de
conseqüències legals, es pugui insultar, es pugui vexar, es
pugui vilipendiar, es pugui humiliar les víctimes del terrorisme
i, evidentment, amb aquesta qüestió nosaltres mai, en absolut,
mai no hi podrem estar d’acord.

Avui un partit que es diu democràtic, fa una PNL i demana
que per exemple, frases com “el Rey tiene una cita en la plaza
del pueblo, una soga al cuello”, o una frase que diu “puta
policía, puta monarquía, a ver si ETA pone una bomba y
explota”, o “un día ocuparemos Marivent con un kalashnikov”,
o “Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco” i senten veus de tirs,
“bah! Ya no, ahora toca a Juan Carlos”.

O sigui, aquestes frases, aquestes amenaces, aquestes
coaccions, aquestes humiliacions a les víctimes del terrorisme,
que tot açò quedi totalment sense cap tipus de conseqüència
legal. Els és igual que s’amenaci de mort el Rei, fins i tot ja els
va bé que amenacin de mort el Rei. Ja els va bé també que
insultin les víctimes del terrorisme, o que s’intenti embrutar la
imatge de Miguel Ángel Blanco. Açò és el que el Parlament ha
d’aprovar avui? Açò és el que presenta un partit que es diu que
és democràtic?

Certament, és alarmant que algú tengui la cara de poder
justificar tot açò. És alarmant que un partit polític, que diu que
vol defensar la convivència cívica, que vol que hi hagi pau
entre tots, doncs vulgui justificar aquest discurs de l’odi, perquè
açò és un discurs de l’odi. I seria encara molt més alarmant que
aquesta proposta que avui presenta MÉS per Mallorca es
pogués aprovar en aquesta Comissió de Drets Humans, seria
realment esgarrifós que aquesta proposició no de llei avui es
pogués aprovar aquí.

Però és que, a més, mentre que als de MÉS per Mallorca ja
els va bé que s’insulti el Rei, o que se l’amenaci de mort, o que
s’humiliïn les víctimes del terrorisme, o que es llancin
missatges d’exaltació a ETA, tot açò els va bé, però alerta,
alerta quan els qui són ofesos són ells, aquí ja no val la llibertat
d’expressió, aquí ja no. Mentre insultin els altres no hi ha cap
problema, alerta si l’insultat és ell mateix. I aquí sí, aquí s’ha de
combatre amb totes les armes les opinions dels altres.

I no ho dic perquè sí, ho dic per experiència pròpia. Sí,
perquè alguns de MÉS per Mallorca, alguns de MÉS per
Menorca, alguns de Podemos i alguns del PSOE, em van
demandar a mi per opinar, i jo vaig ser demandat i vaig haver
d’anar als tribunals per defensar-me, perquè vaig gosar opinar
diferent a allò que sembla que era una qüestió que no agradava
a determinats partits. I sí, sí, vaig opinar diferent i vaig fer un
article d’opinió i el vaig publicar i, efectivament, em van
demandar. Evidentment la justícia va arxivar una i altra vegada
aquelles demandes, perquè no tenien cap tipus de sentit i
efectivament, conculcaven el principal dret a la llibertat
d’expressió.
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Aquesta llibertat d’expressió, que vostès volen per a uns,
per als terroristes, que vostès volen per a aquells que exalten el
terrorisme i que, en canvi, no volien per a un diputat del Partit
Popular. Aquesta és la llibertat d’expressió que vostès cerquen?
La que tenguin uns i no puguin tenir els altres. Van voler
limitar la meva llibertat d’expressió. I ja dic, afortunadament
els tribunals van arxivar l’absurda demanda. 

I el més rocambolesc és que, per exemple, el diputat de
MÉS per Menorca, el Sr. Nel Martí, també es va sentir molt
ofès per un comentari que es va escriure en el meu blog i també
em va demandar, no pel que havia dit jo, sinó pel que un havia
escrit en el meu blog, i també no va mirar per la llibertat
d’expressió, tampoc no va mirar per la llibertat d’expressió
d’aquella persona. La va voler eliminar, la va voler conculcar.
I evidentment aquella demanda tampoc no va prosperar, cinc
vegades els jutjats van arxivar aquella demanda.

Per tant, resulta curiós que alguns, en aquest cas MÉS per
Mallorca, siguin tan laxes quan s’insulta als altres, quan
s’amenaça als altres, quan s’agredeix als altres, quan altre
manifesten opinions que a ells ja els van bé, i, en canvi, tenguin
la pell tan fina quan són ells mateixos els que es senten ofesos.

Per tant, aquesta proposició no de llei que avui ens
presenten és incoherent amb la seva forma d’actuar, perquè
vostès no defensen la llibertat d’expressió, vostès només
defensen la llibertat d’expressió a segons qui, a segons qui, a
aquells que presumiblement pensen com vostès, els terroristes,
aquells que exalten el terrorisme, aquells que insulten el Rei,
aquells que son republicans, per tant, no volen tenir res a veure
amb la Corona, etc. I en canvi, els altres, a aquests sí que els
hem de limitar la seva llibertat d’expressió. 

Per tant, no podem compartir en absolut la seva proposició
no de llei, no la podem compartir, primera, perquè és
incoherent amb la seva actitud, és evident; i segona, perquè mai
el Partit Popular no defensaria una proposta que insulta, o que
pretén que els insults a les víctimes del terrorisme, no siguin
penats. Mai no ho consentirem i per tant, mai no podem votar
a favor d’una proposta que va en aquest sentit. I m’espanta, em
fa por que determinats partits defensin aquestes qüestions.

I avui, ja sé que és clamar en el desert, demanaria una mica
de responsabilitat al PSOE. Ja sabem que MÉS per Mallorca
s’ha radicalitzat, que està en els extrems del que podríem dir
fins i tot sentit democràtic, Podemos ja no en parlem!, però sí
que demanaríem un mínim de responsabilitat al PSOE, perquè
aquesta proposta avui no prosperi, perquè si aquesta proposta
avui prospera el Parlament de Balears quedarà en evidència, el
Parlament de Balears no hauria caigut tan baix mai com si
aquesta proposta avui s’aprova.

Per tant, esper que hi hagi un poc de sentit comú, que hi
hagi un poc de seny i que aquesta proposta només la suportin
MÉS per Mallorca, supòs que MÉS per Menorca també, i
Podemos, els grups més radicals del Parlament, i que els partits
amb sentit d’Estat, amb sentit de responsabilitat i que volem un
estat de dret així com toca avui votem en contra d’aquesta
proposta. 

Per tant, ja dic, nosaltres evidentment farem la nostra part,
nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta per tots els
motius que he dit i, per tant, esper que aquesta proposta en fi
sigui rebutjada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel 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, presidenta. Bones tardes, diputats, diputades. Cap
a la radicalització, cap a l’extremisme, Sr. Camps, sí, però no
de les opinions sinó de les mesures antidemocràtiques del Partit
Popular. Sr. Camps, el Partit Popular no escolta, no cerca les
raons sinó que cerca callar el sentit popular. Açò és el que el
Govern fa amb aquest tipus de lleis...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., transformar una democràcia en una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, escolti com els altres diputats l’han
escoltat quan vostè feia la seva intervenció, per favor.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

... dictadura... Açò és el que el Govern fa amb aquest tipus
de lleis, transformar una democràcia en una dictadura, com la
que vàrem patir tants d’anys, però mira per on hi ha qui li va
agradar aquest tipus de funcionament, potser per no haver
d’enfrontar-se al que s’enfronta ara el Partit Popular, i no em
referesc a les amenaces sinó als judicis.

Atenen les desigualtats de les sentències que veiem
darrerament al nostre país i que afecta de manera diferent
ciutadans i ciutadanes teòricament iguals davant la justícia i
davant la desproporció desmesurada que existeix en algunes
condemnes, Podem Illes Balears vol fer visible la pràctica
unanimitat que hi ha a la societat a l’hora de diagnosticar que
el model actual de justícia penal està pensat per als roba
gallines i no per als grans defraudadors. 

Si tenim en compte que la major preocupació, després de
l’atur, és la corrupció i el frau que tenim ens trobam davant
d’un greu problema que posa en perill la qualitat democràtica.

El sistema judicial mostra problemes estructurals importants
als quals cal donar solucions amb voluntat política. El primer
és la lentitud en la resolució dels casos i agreujat per la Llei
d’enjudiciament criminal, la llei Berlusconi, i que ha suposat
que el PP hagi pogut implantar la cultura de la impunitat per als
acusats de corrupció. Aquest problema està provocat per la
manca evident de mitjans materials i humans que té
l’administració de justícia combinat amb la limitació de temps
a l’hora de jutjar les causes. Per tant, exigim derogar aquesta
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llei i més fons per a policies, jutges i fiscals, fiscalies
provincials que són els que porten el 80% dels casos. 

Un altre problema endèmica en la justícia a Espanya és la
politització. És impresentable assistir com la fiscalia es posa al
costat dels privilegiats i dels polítics del Govern de torn tenint
en compte els greus delictes econòmic comesos per aquests, a
això cal afegir-hi la possible inconstitucionalitat de les taxes
judicials que impedeixen l’accés a la justícia de moltes
persones senzillament per manca de recursos. Demanem
l’eliminació de les taxes judicials i defensar la independència
real de la fiscalia respecte del Govern.

L’últim gran problema de la nostra justícia és la inexistència
de penes de presó contundents contra els lladres de coll blanc,
que hi hagi casos que grans defraudadors eludeixen la presó
simplement tornant els diners robats fa que es puguin tractar
com uns assumptes de simple comptabilitat, com una inversió
en borsa que ha sortit malament perquè has perdut diners o que
altres condemnats puguin seguir vivint a Suïssa gràcies a que
té, per raons familiars, arrelaments suficients a Espanya,
signant un cop al mes, cosa que està òbviament de l’abast dels
roba gallines. 

On la desigualtat queda millor reflectida és en comprovar
que dos titellaires absolts han estat més temps a la presó que els
condemnats Rato, Blesa i Urdangarín. 

A Balears estam cansats de veure com la justícia no és igual
per a tots, estam cansats de veure com els polítics,
majoritàriament del PP, o que han tengut qualque tipus de
lligam amb el partit, estan enfangats de corrupció. I la
corrupció no només es centra en la política sinó que també
arriba als serveis tan bàsics com les policies locals, com és el
cas de Palma, i que veu també com els sectors empresarials hi
estan ficats, així com la Corona. Tot un entramat que configura
una trama balear i estatal i que salta a la vista que és
sistemàtica. 

Estam cansades de veure com els de sempre segueixen fent
el de sempre, estam cansats de veure com aquí no passa res,
estam cansats de veure com les condemnes són més injustes per
a uns que per a uns altres, estam cansats que ens diguin que
hem de callar. Podem Illes Balears és aquí per fer veure que no
ens callaran davant les injustícies judicials perquè nosaltres
creim en una justícia justa, i és possible.

D’altra banda, cal recordar que sota l’excusa del terrorisme
es varen implantar lleis de protecció de seguretat ciutadana,
com l’anomenada llei mordassa, i una reforma del Codi Penal
per part del PP i del PSOE en un pacte antiterrorista que
servien per retallar el dret de la llibertat d’expressió endurint
les sancions i tenint com a conseqüència penes de presó per
escriure, per posar tuits o per cantar, com és el cas del rapper
Valtònyc.

Entenent que la llibertat d’expressió té com a límits el
respecte dels drets humans, des de Podem Illes Balears no
estam d’acord amb l’excessiva duresa amb què s’aplica la llei
en els casos relacionats amb la incitació a l’odi, on en cap cas
hauria de comportar presó, contrastant amb altres sentències
com el cas Nóos, el dubte més que raonable sobre la

independència judicial que es desprèn dels missatges entre el
ministre del ram, Rafael Català, i Ignasi González així com
entre Zaplana i aquest. 

Si no hi ha independència dels poders judicials, què podem
esperar de la justícia? Senzillament, que no sigui igual per a
tots i totes. 

Torn a repetir que des de Podem Illes Balears donam suport
a aquesta PNL presentada per MÉS per Mallorca, defensada
per la diputada Margalida Capellà, perquè ens horroritzen
discursos i missatges com el que acaba de fer el diputat Antoni
Camps. Els límits de la llibertat d’expressió són els drets
humans, però en molts de casos derivats de les diverses lleis
mordassa i reformes del codi penal es condemna
desmesuradament per cantar, per posar tuits i per expressar una
opinió.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. En El Pi
pensam que aquesta exposició de motius mescla moltes coses,
diferents sentències i amb distints recorreguts i, més que dades
objectives, opinions personals. Nosaltres no entrarem a valorar
els casos judicials que s’enumeren aquí perquè d’aquests i
d’altres n’hi pot haver que ens semblin millor o pitjor, però
respectam la justícia.

Sí, però, que voldria dir que no compartim ni l’afirmació
del punt 1 ni la sol·licitud de supressió del punt 2.

Com he dit, en El Pi respectam les decisions judicials que
es prenen i creiem que s’ha d’anar molt en compte amb les
manifestacions violentes i/o que enalteixen la violència. Això,
per suposat, en cap cas no resta que no defensem de manera
ferma la llibertat d’expressió, molt al contrari, la defensam i hi
creiem, però en la llibertat s’ha de creure sempre.

Darrerament, també ja s’ha dit, hem vist actituds de
reprimenda, per dir-ho d’alguna manera, de certs càrrecs i
excàrrecs polítics contra algun mitjà de comunicació pel que
publiquen, i això em sembla impresentable. No només hem de
voler llibertat d’expressió quan es diu el que volem sentir, la
llibertat d’expressió ha de ser per a tots i sense excepcions.

Una altra història per a nosaltres és el punt 3 d’aquesta
proposició no de llei. A El Pi no estam d’acord amb la Llei
Orgànica 4/2015, coneguda com la llei mordassa, sempre hem
dit que ens sembla extrema i exagerada i no compartim molts
dels seus articles. Per això, sí que votarem a favor d’aquest
punt i per això demanam la votació separada d’aquest.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que la Sra. Capellà ha
fet una presentació molt solvent i molt brillant dels fonaments
de la seva proposició no de llei, que a més té uns termes
literals, que són els seus punts 1, 2 i 3, que tenen molt poc a
veure amb altres coses que s’han dit en la fixació de posicions
d’alguns grups. Concretament, llegesc, en el punt primer que
proposa que "el Parlament manifesti la seva preocupació per
l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme” i crec que, al
marge de valoracions d’altres tipus sobre altres fets, altres
casos, em sembla que és evident i que tots estarem d’acord que
alguns dels casos que s’han conegut darrerament de penes que
s’han dictat fruit d’acusació per aquest tipus penal són
totalment desproporcionades i fora de lloc.

Tal i com ha recordat la Sra. Capellà, perquè es produeixi
un delicte d’aquestes característiques amb similitud com passa
en el delicte d’amenaces ha d’existir el risc real de factibilitat
de l’amenaça, és a dir, quan realment no hi ha possibilitat de
dur a terme l’amenaça és totalment absurd condemnar per
aquest delicte, doncs fent una mica el paral·lelisme, en
l’enaltiment del terrorisme, doncs ho ha explicat molt bé ella,
hi ha d’haver una incitació imminent, hi ha d’haver una relació
directa entre la manifestació i el risc de realització.

Tot això són... tot això la ciència penal ja fa molt de temps
que ho té estudiat i que ho té analitzat i és realment preocupant
que la doctrina del Tribunal Suprem en aquests moments i de
l’Audiència Nacional o d’alguna sala de l’Audiència Nacional
s’aparti d’aquests principis del dret que són... generalment
acceptats per tota la comunitat científica jurídica.

Nosaltres, al diagnòstic de per què passa això..., em referiré
a altres intervencions que ja he fet no sé si en aquesta comissió
o en altres comissions, però vull dir, realment l’Estat espanyol
presenta problemes molt greus de solvència quant a la seva
condició d’estat de dret. 

Evidentment, que n’hi ha de pitjors i que aquesta
democràcia imperfecta en la qual vivim comparada amb altres
pot ser acceptable, però és evident que existeix podríem dir una
caterva polític funcionarial i quan dic funcionarial vull dir
administrativa, judicial, militar que està totalment vinculada per
relació filial ideològica amb l’antic règim, perquè en aquest
país es va fer una transició que va consistir a fer amnèsia del
que havia passat durant quaranta anys, i si no em remeto a les
imatges de l’enterrament del sogre del que havia estat ministre
de Justícia, i aquí no ha passat res i aquí no hi ha cap mena de
problema ni cap mena de..., una cosa que en qualsevol país
democràtic a tots els que varen participar en aquest acte, com
a mínim, haguessin estat interrogats per la justícia.

Un estat en què aquesta caterva polític funcional de què
parlo ens porta a situacions tan surrealistes, d’un cas que no ha
toca la Sra. Capellà, perquè el tipus penal s’aparta, però el cas

patètic del regidor de la Candidatura d’Unitat Popular de Vic
Joan Coma, acusat d’incitació a la sedició per haver pronunciat
la frase que per fer una truita cal trencar els ous, que és una dita
popular molt típica, no sé si a les Illes Balears, però sí almenys
a Catalunya, no?, i l’interrogatori va versar sobre la metàfora,
no?, què era la truita, què era trencar i què eren els ous. 

Això, aquí ens porta aquesta mena de... paranoia d’aquesta
caterva de què parlava i que d’alguna manera bé, és la que
gràcies a adalils com el Sr. Camps i companyia que els fan el
joc polític, doncs, continuem totalment dominats per aquesta...
adalil al qual m’he referit també moltes altres vegades.

Suposo que això deu ser el sentit d’estat, el sentit d’estat i
comentant... i vinculant amb el tema de les víctimes del
terrorisme, suposo que deu ser el sentit d’estat del Sr. Aznar o
el Sr. Acebes quan instrumentalitzaven l’11M, precisament un
atemptat terroriste, instrumentalitzaven les seves víctimes, de
fet en feien mofa perquè per interessos polítics espuris
electorals eren capaços de sostenir que aquell delicte havia
estat comès per una organització quan tota la premsa mundial
ja atribuïa a una altra organització molt allunyada de la que ells
acusaven i que era la seva obsessió i de la que, malgrat el
patiment, que evidentment mereix tot el meu respecte, que va
ocasionar l’existència d’aquesta banda terrorista en molts
regidors del Partit Popular del País Basc i que, evidentment,
compten amb el meu respecte i la meva consideració, crec que
qui no va demostrar gens de respecte i consideració són els que
varen instrumentalitzar els atemptats de l’11M per efectes
purament electorals.

Per tant, a mi em sembla d’un fariseisme absolut -absolut-
que els que s’han rigut d’aquesta manera de les víctimes del
terrorisme vinguin aquí a presentar-se com els defensors més
acèrrims d’aquestes víctimes i això els ha anat, que han acabat
creant associacions grogues de víctimes del terrorisme perquè
les autèntiques no feien seguidisme de la instrumentalització
que vostès volien fer, del terror que va causar ETA durant
molts d’anys a l’Estat espanyol.

Tornant als punts, perquè com deia al principi em referia als
punts de la proposició no de llei. Crec que el primer punt és
totalment encertat, que el Parlament manifesti la seva
preocupació, perquè realment hi ha hagut sentències que posen
el pèl de punta a qualsevol demòcrata.

Està molt ben justificat a l’exposició de motius per què
hauríem d’instar el Govern espanyol a modificar el Codi Penal
pel que fa referència a la família reial i als delictes que fan
referència a les injuries o a les calumnies a la família reial, per
a mi, per a nosaltres totalment fora de lloc, tot respectant per
imperatiu legal el paper que tingui la família reial i
concretament el cap de l’Estat en el nostre ordenament, que és
totalment desproporcionada aquesta protecció en perjudici de
la llibertat d’expressió.

I per últim, al punt 3 doncs també hi estam totalment
d’acord, n’hem parlat moltes vegades, la llei mordassa és un
instrument pensat per restringir la llibertat d’expressió en nom
del manteniment d’un ordre públic abstracte i que evidentment
també hi hem d’estar en contra perquè també... es comenci així
i no se sap com s’acaba.
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Per tant, votarem a favor de la proposició no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel 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. Bones tardes, en primer lloc he de
manifestar que la llei mordassa no té cabuda en una societat
democràtica, a més crec que en els últims temps s’ha fet un ús
abusiu de les lleis que suposadament defensen les llibertats
quan el que fan realment és limitar-les i propiciar una regressió
ideològica.

Amb l’excusa de l’antiterrorisme es conculca la llibertat
d’expressió i s’arriba a uns extrems ridículs com va passar a
Barcelona a un advocat que volia socórrer un manifestant en
plena crisi epilèptica i el varen sancionar, em sembla que això
és totalment excessiu.

Per una altra banda, he de dir o pens que el que pretenia tant
el PSOE amb la llei Corcuera coneguda com la de la patada en
la puerta, com posteriorment el PP amb la llei mordassa és
callar les veus que els molestaven, però això ha tengut un efecte
contrari perquè feta la llei, feta la trampa i per tant, el que ha
passat és que les iniciatives de burles a la llei han crescut al
mateix ritme que les faltes de respecte a l’autoritat.

I per altra banda, Sr. Camps, a mi em sembla totalment
surrealista que en ple segle XXI hi hagi al Codi Penal una
diferenciació cap a la família reial per salvaguardar la seva
dignitat. Crec que tota la ciutadania ha de ser exactament igual
i tota ha de salvaguardar la seva dignitat de la mateixa manera. 

Per tant, ja es pot imaginar que estic totalment d’acord amb
l’eliminació tant del punt 3 com de l’article 491.

També li volia dir que jo no vull que insultin ningú, ni uns
ni altres, ni que amenacin de mort ningú. El que vull és que tots
siguem exactament iguals. Crec que no som sospitosa de no
defensar la llibertat d’expressió ni de ser intolerant, malgrat que
tots saben el que jo he patit; jo no som sectària, però jo sí que
vull la llibertat d’expressió per a tots, amb igualtat. El que mai
no faré serà retallar aquesta llibertat d’expressió. 

Per això i per tot l’exposat votaré a favor d’aquesta
proposició no de llei.

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. El primer de tot és dir al Sr. Camps que
viure in the limit té i provoca la reacció d’aquells que se senten
agredits per les seves paraules i per tant no s’estranyi vostè que

es vulguin defensar allà on considerin davant una vulneració
dels seus drets. Vostè està acostumat a viure en la línia
perillosa entre el bien y el mal i ha d’assumir les conseqüències
d’anar als tribunals quan el denuncien precisament per això,
perquè vostè pugui exercir la seva llibertat d’expressió.

Miri, els antecedents que situen aquesta iniciativa tenen a
veure amb una deriva del seu partit, del Partit Popular quan va
considerar que la crisi podia ser l’excusa que justificava la
substitució de l’espai democràtic de la protesta, de la vaga i de
la manifestació per un sistema autoritari reflectit a la Llei de
seguretat ciutadana, un eufemisme si consideram que aquesta
llei és en realitat una negació i una coacció de la llibertat; una
mordassa, com va ser batejada per la ciutadania, perquè aquesta
llei suposava un clar endarreriment de les llibertats públiques.

Aquesta llei, que suposa tornar a l’estat policial, té com a
objectiu sancionar el dissident, sancionar aquell que protesta,
al considerar que aquest altera no la seguretat pública, sinó la
tranquil·litat pública, que és un valor sense cap concreció
institucional, i vostès es varen aferrar a això. Els socialistes ja
varen anunciar la intenció de derogar aquesta llei mordassa per
recuperar drets i llibertats de la ciutadania que el Partit Popular
va eliminar amb la seva majoria absoluta. Avui,
afortunadament, l’escenari polític ha canviat i el PP no podrà
aturar la seva derogació. En aquest sentit el Grup Socialista del
Congrés de Diputats va presentar el mes passat una iniciativa
per eliminar tots aquells aspectes de la llei mordassa
considerats com a inconstitucionals, i que va ser recorreguda
davant el Tribunal Constitucional per la vulneració de drets
fonamentals, sobretot aquells relatius a reunió, manifestació,
vaga i la llibertat d’expressió. Aquesta iniciativa es va aprovar
a l’espera de la derogació de la llei. 

Nosaltres defensam l’aprovació d’una nova llei de
substitució, d’un nou text que respecti els drets de tots, una llei
que no dugui que un sindicalista, per exemple, un sindicalista
d’un piquet informatiu, acabi amb una sentència de dos o tres
anys de presó, com també va passar a la nostra comunitat quan
es va denunciar a la líder de Comissions Obreres Catiana
Vicens, i aquesta també ha estat una víctima d’aquesta llei. Si
hem de citar persones perjudicades i víctimes, també hem de
citar aquesta sindicalista i molts de sindicalistes que varen
exercir el seu dret a manifestació i a la vaga. Per tant també
estam d’acord a plantejar una revisió del Codi Penal per tal de
garantir els principis propis d’un dret penal democràtic, que en
lloc de dirigir-se contra la ciutadania que exerceix els seus drets
democràtics ho faci contra aquells que no la deixin expressar-
los o que dificultin la seva execució. 

I si passam a parlar ara directament dels punts, em vull
referir al primer i vull expressar que consideram que l’exercici
de la llibertat d’expressió ha de tenir els seus límits, ja que no
tot val ni podem emparar l’extralimitació de la llibertat
d’expressió; ens referim concretament a la llibertat d’expressió
que s’exerceix per l’enaltiment d’actes i manifestacions que
donin suport a la violència, vengui d’on vengui. Aquest “vengui
d’on vengui” significa que en un món global les amenaces
terroristes estan interconnectades per actuar contra la població;
per tant dins els límits establerts per llei han d’estar
contemplades i condemnades totes aquelles accions que incitin
a la comissió de qualsevol tipus d’acte de violència. Per tant
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som partidaris de mantenir el tipus penal per enaltiment del
terrorisme. Ara bé, consideram que s’ha d’ajustar aquest
concepte per tal de no condemnar actituds que res no tenen a
veure amb l’enaltiment, com ha passat en alguns casos a
l’empara de l’actual jurisdicció, que ha donat peu a sentències
que consideram del tot desproporcionades. 

El nostre grup està inequívocament a favor de la llibertat
d’expressió i que l’exercici d’aquesta s’ha de diferencial
clarament d’altres manifestacions que inciten a la violència
d’una manera explícita. En aquesta línia pensam que si es tracta
de manifestar la nostra preocupació, com s’assenyala en aquest
primer punt, voldríem assenyalar la nostra preocupació amb
uns altres termes, i per això li proposam una altra redacció, una
esmena in voce, perquè pensam que seria una declaració sense
conseqüències jurídiques i que expressa, com ja he dit abans,
únicament la preocupació per una situació derivada
d’interpretacions jurídiques a l’empara de l’actual legislació.
Nosaltres pensam que es podria manifestar la preocupació amb
el següent redactat: “El Parlament de les Illes Balears manifesta
la seva posició a favor que l’àmbit jurídic i normatiu empari
clarament la llibertat d’expressió amb total respecte i garantia
per a tota la ciutadania, diferenciant aquest exercici de les
manifestacions que puguin instar a declaracions, fets o actituds
terroristes”. Si vostès no acceptassin aquesta esmena in voce el
nostre grup votaria en contra del primer punt.

També estam d’acord amb el punt 2, però li proposam
eliminar la paraula “suprimir” i mantenir únicament “la
voluntat de modificar”, en el sentit que s’acordi durant la
tramitació l’apartat 3 dels articles 490 i 491, per tal de no
condicionar el debat; si suprimim no podríem debatre, i
nosaltres volem tenir l’oportunitat de poder debatre aquests
articles. També votarem a favor del punt 3, que insta l’Estat a
derogar la Llei Orgànica 4/2015, en coherència amb la nostra
posició, tal i com hem plantejat en aquesta intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contradiccions el grup proposant té un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Voldria agrair als grups les seves
observacions i els seus arguments. 

Un per un, respecte de les observacions del Sr. Antoni
Camps, del Grup Parlamentari Popular, és evident que, supòs
que pel fet que ha arribat tard i no ha escoltat la meva
exposició, no ha entès el contingut, o bé ho ha mal interpretat,
o bé ha estat mesclant distints fets i distints tipus penals, i ha
basat la seva exposició en les seves particulars obsessions, a les
quals ja estam avesats, i li voldria aclarir que no estam
demanant impunitat legal, sinó que aquestes ofenses, aquestes
humiliacions vagin per la via civil i no per la via penal.
Evidentment parlam de drets humans, i per això aquesta
proposició no de llei es planteja en aquesta comissió de drets
humans, perquè hem d’aconseguir que es puguin conciliar el
dret a la llibertat d’expressió i el dret a la dignitat de la persona,

i nosaltres consideram que la via penal, no només perquè ho
diguem nosaltres sinó perquè des de les instàncies
internacionals en matèria de drets humans estan instant així
Espanya a fer-ho, no és la via adequada per poder respectar tots
aquests drets. A més després a la seva exposició ha mesclat una
denúncia que és d’amenaces amb els casos d’enaltiment del
terrorisme i d’humiliació a les víctimes, que no tenen a veure
amb el que vostè ha explicat i que l’ha afectat personalment, i
que jo individualment no conec de primera mà. Realment crec
que vostè està parlant més dels delictes d’odi, en un moment de
la seva exposició; crec que tendrem l’oportunitat de parlar
d’aquest delicte d’odi, i també de parlar de si només les
víctimes del terrorisme han d’estar emparades per la via penal,
com fa l’article 578, o bé les víctimes del masclisme en general
o les víctimes del franquisme o les víctimes del racisme també
tenen dret a aquesta protecció penal. Però això serà un altre dia;
en parlarem.

Respecte de les observacions de Podem, les compartesc
plenament. 

De les observacions d’El Pi no sé molt bé a què es refereix
amb el fet que en aquesta proposició no de llei hi ha opinions
personals, perquè la majoria es basen en observacions i en
informes en matèria de drets humans. Evidentment la part de la
corona... no és aquest l’objectiu de les observacions que li
comentava. I bé, no entenc per què votarà vostè que no al
primer punt quan dia 15 de març va votar a favor d’aquest
mateix punt vostè mateixa en el Ple de l’Ajuntament d’Artà. 

Respecte de les observacions de MÉS per Menorca, les
compartesc completament, i sobretot l’observació que ha fet
vostè que es comença per aquí i no se sap per on ni com
s’acaba. Aquest realment és el perill. 

Respecte de les observacions de la Sra. Huertas, també,
coincidesc plenament amb els seus arguments. 

El mateix, amb els arguments del Grup Socialista, que ha
basat la seva argumentació en la llei mordassa, però aquesta llei
mordassa és molt ampla i ens sembla que no només s’ha de
garantir la llibertat de manifestació o d’expressió de
sindicalistes sinó de tothom, i ens sembla, com hem argument
que no s’està fent així. No entenc per què el Grup Socialista
votaria a favor del punt número 1 quan es tracta d’un punt que
està recollit a una moció que ha estat aprovada a quinze
municipis de Mallorca, i a Artà, a Calvià, a Capdepera, a Llubí,
a Porreres, a Santa Maria, a Sencelles, a Alcúdia, a Binissalem
i al Selva el Grup Socialista ha votat a favor exactament del
mateix punt. Respecte de la proposta d’esmena que m’ha
presentat, si vol podem aturar un moment, perquè crec que el
que ha de recollir aquest punt és la preocupació del Parlament
per les condemnes, perquè estam parlant no només en l’àmbit
abstracte, que hi ha unes normes que no estan emparant
clarament la llibertat d’expressió, sinó que hi ha sentències, hi
ha condemnes que són clarament desproporcionades, que hi ha
jutges progressistes que estan dient el mateix, i també voldria
dir que la culpa no és dels jutges, la culpa és dels legisladors
que estan fent aquestes lleis completament desproporcionades.
Aleshores, clar, vostè m’està parlant de manifestacions que
puguin instar a declaracions, fets o actituds terroristes, però és
que justament això és el que no volem que es discrimini en
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aquesta proposició no de llei. Per tant si després podem aturar
un moment podem mirar a veure si podem arribar a un acord. 

I respecte de la proposta del punt 2...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Capellà, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

...sí, estaríem d’acord a suprimir la paraula “suprimir”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò fem un recés de dos minuts a veure si hi ha
possibilitat d’un acord, perquè, Sra. Capellà, vostè en principi
acceptaria les esmenes in voce als punts 1 i 2 fetes pel...?
Només del 2. I els altres grups estarien d’acord amb aquesta...
amb aquesta incorporació d’aquesta esmena in voce? La
segona. No hi hauria cap problema.

D’acord, idò fem un recés de dos minuts per la...

(Pausa)

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, presidenta, ja estic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. A veure, farem votació separada, he
demanat abans si no hi havia cap tipus d’oposició en admetre
l’esmena in voce que ha fet el Grup Parlamentari Socialista i
que el grup proposant ha admès.

Però ara en aquests moments de recés, des del Grup Mixt
m’han fet arribar que efectivament, no hi ha acord en fer una
modificació del punt 2. Per tant, votaríem la proposta tal i com
l’ha presentada el grup proposant.

Sra. Capellà com quedaria el punt 1, que passaríem a votar?

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí. “El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per les recents condemnes desproporcionades, en
aplicació de l’actual legislació en matèria d’enaltiment del
terrorisme, i manifesta la seva posició a favor que l’àmbit
judicial i normatiu emparin clarament la llibertat d’expressió,
amb total respecte i garantia per a tota la ciutadania”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar idò aquest punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 a favor; 4 en contra i 1 abstenció.

Per tant, quedaria aprovada.

La segona proposta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Serien 5 a favor; 5 en contra i 3 abstencions...

(Remor de veus)

Tres vegades. Tornam repetir aquesta votació.

Vots a favor d’aquesta segona proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

I a veure la tercera si hi va la vençuda.

(Remor de veus)

Doncs, fem un recés d’un minut a veure si som capaços i si
no haurà d’anar a ple a desempatar.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Repetirem la tercera votació d’aquest punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions? Cap ni una.

Idò queda rebutjada amb 5 vots a favor i 8 en contra.

(Conversa inaudible)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Perdó.

(Continua la conversa inaudible)

5 a favor; 7 en contra i cap abstenció, perquè ha partit una...
Ah, no. 

(Se sent una veu de fons que diu “no!”)

Ah, no, no...

I la tercera. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Idò 9 a favor i 4 en contra; cap abstenció.

Sr. Castells, he interpretat el seu vot com un vot favorable,
no sé... Tornam a repetir la votació.

Vots a favor? 9 a favor.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 

Idò en conseqüència queda aprovat aquest tercer punt de
l’ordre del dia, de la Proposició no de llei 3234/17, relativa a
la defensa de la llibertat d’expressió i la derogació de la llei
mordassa.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 4098/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
prohibició dels anuncis de contacte en premsa.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4098/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Capellà
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. El juliol de 2011 el Govern espanyol va proposar
la modificació immediata de la Llei de publicitat per eliminar
els anuncis de contactes i serveis sexuals, i de locals destinats
a la prostitució en els anuncis de contactes a la premsa diària i
digital si el seu accés no està limitat a majors de 18 anys.
Aquesta proposta s’havia d’articular amb un projecte de llei
que finalment no es va tramitar. Els anuncis de contacte sexual
contribueixen a la normalització d’una activitat, la prostitució,
que ni està prohibida ni està permesa o regulada a l’ordenament
jurídic espanyol; es tracta d’una activitat tolerada i al·legal,
només regulada penalment pel que fa la inducció, el
proxenetisme i la protecció de menors, però el mateix Consell
d’Estat va considerar fa uns anys que l’ordenament jurídic no
ha de ser neutre, sinó que pot impedir o limitar la difusió de les
activitats relacionades amb la prostitució i l’explotació sexual
de la dona si socialment no és un valor a fomentar, si cal
protegir la infància i la joventut i si s’empra la imatge de la
dona com una mercaderia que es compra i es ven a la vista de
tothom, inclosos els menors.

Per això des de MÉS per Mallorca proposam que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern espanyol i el

Congrés de Diputats a modificar la Llei 34/1988, d’11 de
novembre, general de publicitat, per prohibir i sancionar per
llei la publicació d’anuncis de contacte als mitjans de
comunicació, incloent la seva versió digital.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capellà. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada
Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario
Popular presentará una enmienda in voce. Me disculpo
personalmente por no haberla presentado en tiempo y forma, y,
bueno, esta mañana sí que se la he podido pasar a la portavoz
del Grupo MÉS, y la enmienda in voce iría en el sentido de: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
reforçar totes les mesures contemplades al segon... al segundo
plan integral contra la trata de mujeres y niñas relatives als
anuncis de contacte als mitjans de comunicació”.

Queremos presentar esta propuesta alternativa porque
consideramos, estando de acuerdo con el fondo que pretende la
iniciativa presentada por el Grupo MÉS, creemos que el
segundo plan contra la trata de mujeres y niñas, que se aprobó
en septiembre de 2015 y que tiene un periodo de vigencia de
tres años, es decir hasta 2018, ya plantea una serie de medidas
dirigidas a la eliminación de este tipo de anuncios publicitarios
sin pasar por la prohibición expresa, sino a través de la
colaboración con los medios de comunicación, que nosotros
entendemos que es más positivo que directamente una
prohibición por nuestra parte. Entre ellas pues son medidas
para favorecer la eliminación de la publicidad del comercio
sexual tanto en soportes impresos como utilizar internet como
plataforma publicitaria, promoción de códigos de
autoregulación para eliminación de anuncios de contacto, la
creación de una comisión de estudio de fórmulas tendentes a su
eliminación, y todo en colaboración con los medios de
comunicación.

Sabemos que es un tema complicado, que es un tema que
por desgracia ya lleva bastante tiempo, pero creemos que
podríamos darle una oportunidad a este plan que acaba en
2018, que ya prevé esta serie de medidas. Además entenderán
que evidentemente un plan, que con todas las vicisitudes que ha
pasado el Gobierno estatal en el sentido de que hemos tenido
prácticamente un año de gobierno en funciones, tal vez no se
haya podido llevar a cabo con todas las consecuencias, pero
este plan acaba en 2018, creemos que esta es la medida más
adecuada en estos momentos, pero evidentemente nosotros, si
no aceptan la enmienda in voce, votaríamos en contra de esta
iniciativa. Pero también tengo que decirles que si en 2018 a
través de este plan no se ha conseguido un avance en esta
materia el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a poder
volver a replantear esta cuestión y poderla debatir para buscar
otras alternativas.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputada Marta Maicas, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies. El canvi fonamental en el paper de les
dones és un dels més importants del segle XX i ho seguirà
essent en el segle XXI, però els mitjans no es troben a l’alçada;
encara no s’ha fet un balanç del que significa el canvi de les
dones en els últims trenta anys i se segueix reproduint el mateix
esquema del passat, i com que els mitjans no fan visible aquest
canvi donen a entendre que no hem canviat. Les dones
segueixen essent tractades com a objectes en lloc de subjectes.
Els mitjans de comunicació, fins i tot inclosos els digitals,
frenen l’avanç cap a la igualtat perquè reprodueixen estereotips
masclistes ja superats en molts d’àmbits de la societat, i
contribueixen d’aquesta manera al manteniment de l’esquema
patriarcal que encara ens regeix. 

L’eliminació d’aquest tipus d’anuncis no acabarà amb la
prostitució, però sens dubte serà una trava més en la seva
difusió. En ells les dones apareixen com a simples mercaderies
que es poden comprar, usar i llençar. Els anuncis de sexe de
pagament en els mitjans de comunicació tant impresos com
audiovisuals promouen la prostitució que controlen proxenetes
i màfies, i són una forma de violència contra les dones que cal
eradicar. Volem anar cap a una premsa de qualitat compromesa
amb la defensa dels drets humans. No es pot normalitzar el
negoci de la prostitució mitjançant reclams publicitaris que
només serveixen perquè les màfies segueixin traficant amb les
dones i per justificar el sexe de pagament. 

Els ingressos publicitaris no poden justificar-ho tot.
Defensam que cal superar la contradicció de denunciar per una
banda, en unes pàgines, l’explotació sexual de les dones i, en
les següents, anunciar les tarifes d’aquesta explotació. La
campanya hauria de ser una campanya que només és un primer
pas per denunciar aquesta doble moral d’alguns mitjans, i en el
tema de la prostitució, igual que en el seu dia es va fer amb la
violència de gènere penalitzant els maltractadors, s’ha de
legislar en contra dels proxenetes i consumidors de sexe de
pagament, no en contra de les víctimes, les dones que
exerceixen la prostitució. Espanya és l’únic país del seu entorn
en el qual els diaris nacionals i d’informació general, fan
negoci amb anuncis sobre prostitució, malgrat que el Pla contra
el tràfic inclou una petició, no és una exigència, perquè
s’eliminin.

Per tot això donarem suport a aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, com ja
s’ha dit, es varen posar les bases del que havia de suposar la
regulació dels anuncis dels contactes en premsa, però per
desgràcia passa massa sovint que no s’ha establert el calendari
que havia de formalitzar la prohibició d’aquests anuncis. 

El cert és que hi ha una actitud immobilista davant aquest
tema, quan la realitat és que en el marc legislatiu vigent hi ha
precedents per regular aquesta situació i s’han anat fent passes.
La Llei d’igualtat de 2007 considera il·lícita qualsevol tipus de
publicitat que comporti una conducta discriminatòria. I la Llei
general de comunicació audiovisual del 2010, regula la
publicitat perjudicial per als menors de 6 del matí a 10 del
vespre. La publicitat d’aquest tipus en premsa té al darrera
moltes vegades màfia de tracta de persones, així com suposa
una vexació de la dona i el foment de l’explotació sexual.

Dit això, també hem de tenir en compte dues qüestions que
no podem oblidar, ni banalitzar: d’una banda, els anuncis són
una font d’ingressos molt important per a la premsa, i d’altra
banda, existeixen moltes traves legals quan intentam prohibir
o regular una situació, en aquest cas els anuncis d’un negoci
que actualment és al·legal. Volem deixar clares aquestes dues
qüestions perquè és molt fàcil decretar, però s’ha de ser
conseqüent i tenir en compte tots els factors implicats.

Així votarem a favor de la modificació, però tenint en
compte que ja es va aprovar en el seu dia en el Congrés dels
Diputats i encara no s’ha fet res en aquest sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la mesura
que ens proposa aquesta proposició no de llei no solucionarà el
problema de la prostitució. La postura del nostre grup és que
aquesta activitat hauria d’estar legalitzada i regulada i, diguem,
no sé si això seria la millor solució, però seria..., seria la menys
dolenta diguem per fer front a aquesta problemàtica.

Entre tant, com que la situació és la que és ara i el que se’ns
planteja és en aquest context i en aquest marc, nosaltres pensem
que aquesta proposició està totalment justificada. És una
proposició que més que adreçar-se a la problemàtica diguem de
la prostitució, s’adreça a la problemàtica de la publicitat i, com
s’ha dit, la publicitat està regulada, hi ha publicitat que està
limitada, hi ha publicitat que està prohibida. I en aquest cas jo
crec que els arguments que es donen a la proposició no de llei
són suficients per defensar la prohibició i la sanció d’aquests
tipus d’anuncis.

I per tant, votarem a favor. Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Xelo Huertas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. És de tots sabut que els anuncis de
contactes retribuït de caràcter sexual a la premsa denigren
especialment la dona, a més de facilitar la seva explotació
sexual i és per aquesta raó per la que votarem a favor de la
proposició no de llei.

No obstant, no hem d’estar satisfets només amb aquesta
mesura, ja que això no acabarà amb la prostitució forçada de
moltes dones i homes i crec que ni tan sols ajudarà a disminuir-
la, ja que de vegades neix de la desesperació i de la falta
d’esperança la majoria de les vegades, que fa vendre el propi
cos, sigui l’única sortida que es veu per part de moltes dones
que s’anuncien.

La mesura ajudarà almenys a no proporcionar públicament
la prostitució, la taparem, com tapam tot allò que no ens
agrada. Tot i que les xifres dels usuaris són esgarrifoses i si
aquesta acció no va acompanyada d’accions contra les xarxes
de tràfic i explotació de persones, servirà de poc, perquè
aquestes xarxes no necessiten d’anuncis en premsa per captar
els clients. Si no ho fem, tan sols perjudicam la dona que pel
seu compte i risc, promociona els seu serveis sexuals per
decisió pròpia i molt probablement, el més segur, per
necessitat. I això constata el fracàs dels serveis socials.

Per això hi votaré en contra, però, per favor, que això no
sigui un pegat, sinó que continuem fent accions que duguin a
l’eliminació total i a l’eradicació de la prostitució.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Huertas. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sra. Sílvia Cano, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies Sra. Presidenta. Des del Grup Socialista donarem
suport a aquesta proposició no de llei , entre d’altres coses
perquè era un compromís electoral socialista. Ho farem perquè
és una proposta que va en la línia d’un dels compromisos
presentats a les passades eleccions generals, on ens
comprometíem a impulsar una llei integral contra la tracta
d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, que establís
mecanismes adequats per a la prevenció, que reforçàs la
persecució d’ofici del delicte i evitant la publicitat de contingut
sexual, a més de posar en marxa tot un seguit de programes i
serveis de protecció social i de recuperació de les dones
explotades.

El que planteja aquesta proposta és modificar, via Llei
general de publicitat, per prohibir, sancionar els anuncis de
contactes, incloent la versió digital. Jo crec que és important

aquesta modificació, perquè és la limitació que ens hem trobat
fins i tot a la nostra Llei d’igualtat quan hem volgut regular la
publicitat discriminatòria per qüestions de gènere. La nostra
llei, igual que la Llei d’igualtat estatal del 2007, va declarar
il·lícita la publicitat que comporta una conducta
discriminatòria. I com ha comentat també la Sra. Sureda, la Llei
de 2010 de comunicació audiovisual, també va donar algunes
passes per regular alguns continguts en horari, sobretot,
infantil, des de les 6 del matí a les 10 del vespre. Aquesta
legislació no obstant és del tot insuficient perquè la immensa
majoria dels mitjans de comunicació i premsa escrita, no han
rebutjat els anuncis classificats, ni els més de 40 milions
d’euros que s’estipula que guanyen cada any per raó d’aquests
anuncis. Per tant, compartim plenament el sentit d’aquesta
proposta, entenent que el marc de l’autoregulació no ha
funcionat i que per tant, hem de legislar a nivell estatal. 

Voldria fer també una referència, perquè a l’exposició de
motius d’aquesta proposta s’indica que a partir del 2007 es
comencen a fer algunes passes per vetar aquests anuncis de
contactes, sobretot en premsa escrita. I efectivament, aquesta
data no és casual, perquè és en aquesta època on hi ha un
govern socialista, presidit per José Luís Rodríguez Zapatero, on
es crea també un Ministeri d’Igualtat, amb Bibiana Aído, on es
comencen a desenvolupar tot una sèrie de polítiques i de
legislacions a favor de la igualtat, no només la Llei integral
contra la violència de gènere, la Llei d’igualtat, (...) sexual i
reproductiva, sinó també el primer Pla integral contra la tracta
d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, que la proposta
del Grup Socialista és que ara hem d’anar una mica més enllà
i transformar aquest Pla integral, Sra. Fernández, en una llei,
una llei integral.

Aquest pla es plantejava per primera vegada i després s’ha
continuat, però no s’ha executat la possibilitat d’eliminar
aquests anuncis de contacte a premsa. I a més, més enllà d’una
recomanació, un pla, a un debat de la nació, el president
Zapatero va dir públicament que aquests tipus d’anuncis
s’havien de regular, que s’havien de retirar per ser vergonyosos
i discriminatoris. Jo crec que va ser la primera vegada que a un
debat de l’Estat de la nació es va fer un posicionament d’aquest
tipus, posant la qüestió de la desigualtat de gènere i els anuncis
de prostitució i sobretot la realitat amarga que amaga. 

Aquí s’hi troben les màfies que són les que posen els
anuncis de contactes, les màfies estan contractant i estan
utilitzant aquests anuncis per continuar amb aquesta xacra
d’explotació. Això és un estudi seriós que va fer la policia
judicial de la Guàrdia Civil, que va fer un estudi rigorós,
analitzant tots els anuncis de contactes i veient què s’amagava
darrera. I varen arribar a la conclusió de què les màfies que
obliguen les dones a prostituir-se són darrera d’aquesta
publicitat. Per tant, no podem obviar que les màfies que
extorsionen les víctimes, són en la major part les persones que
anuncien aquests serveis sexuals en els mitjans.

Per al Grup Socialista la prostitució i la tracta d’éssers
humans amb finalitats d’explotació sexual és una manifestació
de la violència de gènere i, per tant, és una prioritat treballar en
l’eradicació d’una de les més cruels i esperem, últimes formes
d’esclavitud. Defensam la necessitat d’aprovar una Llei integral
contra la tracta d’éssers humans, que inclogui entre les seves
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mesures la limitació d’anuncis de contacte, però també tot un
seguit d’actuacions. I el nostre projecte també inclou
implementar a nivell legislatiu, mesures que puguin seguir la
inspiració del model suec d’eradicació de la prostitució, segons
la llei aprovada al país nòrdic l’any 1999. Per això seria
necessari introduir la sanció de tot tipus de proxenetisme
lucratiu, el que promogui, afavoreixi, faciliti amb ànim de lucre
la prostitució aliena,  intervengui o no el consentiment de la
persona prostituïda, i per tant nosaltres també apostaríem per
sancionar la demanda i la compra de prostitució.

Per totes aquestes raons votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. Té la paraula per contradiccions la Sra.
Capellà, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Jo els voldria confessar que abans de presentar
aquesta proposició no de llei vaig tenir molts de dubtes; encara
que tenia clar l’objectiu hi havia dues qüestions que em
preocupaven. Una: Podem ha encaminat una mica la seva
argumentació sobre el fet que eliminar aquests anuncis no
significa eliminar la prostitució; jo no volia fer un debat sobre
prostitució, trob que és una discussió que per exemple en el
moviment feminista està oberta i està a debat, i no s’ha arribat
a cap conclusió, i de fet hi ha dues grans postures enfrontades.
Però, a part, i volia esperar a veure si qualcú ho comentava,
crec que el perill més gran actualment no són els anuncis de
contacte en premsa, sinó els anuncis de contacte per internet.
Aleshores aquesta prohibició d’anuncis de contacte sexual en
premsa és una primera passa, que jo crec que ja s’hauria
d’haver fet, és un tema de dignitat de la dona, perquè
principalment l’objecte, el producte que s’anuncia en aquests
anuncis són dones, però també hi ha homes, i també per
protegir els nostres menors. Jo crec que qualsevol que tengui
fills o filles està empegueït si veu que un dels nostres fills
comença a fullejar un diari i es troba amb aquests anuncis,
sobretot quan comencen a llegir i ho llegeixen tot, i es troben
aquella pàgina del diari; la veritat és que és una experiència
horrorosa.

Aleshores l’altre dubte que tenc jo i que anim que hi hagi
qualque proposició no de llei en aquest sentit, o fins i tot una
ponència, és com perseguir o prohibir els anuncis de contacte
per internet, perquè aquest és precisament el gran perill, i jo
crec que això és el gran repte però també és probablement
impossible poder prohibir aquests anuncis. Però només els dic
unes dades de com està afectant l’accés a aquests anuncis dels
nostres joves; un estudi que s’ha fet a la Universitat pot
certificar que actualment els adolescents són grans consumidors
de pornografia; entre 14 i 18 anys un 79% de joves accedeixen
a la pornografia per internet; un 27% ocasionalment, un 14%
diverses vegades a la setmana, i diàriament un 57%. Això jo
crec que són dades que en qualque moment en aquesta comissió
les podríem plantejar, perquè a més dels estudis que s’estan
fent no només a Balears sinó a tot el món es pot deduir que
l’accés de pornografia a través d’anuncis de contacte per
internet està afectant greument les relacions interpersonals dels
nostres joves, perquè es dóna una major prevalença del consum

de nova pornografia entre els homes, principalment homes
joves, l’impacte és superior en els homes, però ja es pot
acreditar com s’estan modificant els esquemes perceptius i els
hàbits sexuals, que estan afectant els hàbits i les relacions
personals dels joves. És a dir, els joves estan modificant les
pràctiques sexuals perquè s’estan convertint en grans
consumidors de pornografia a través dels anuncis de contacte
per internet, i això jo crec que podria venir un estudi una
vegada es pugui assumir que a Espanya els anuncis de contacte
sexual, almanco en premsa, haurien d’estar prohibits.

Respecte de l’esmena del Grup Popular, em sembla molt bé
que el segon pla integral contempli tot el que ha explicat la Sra.
Fernández, però en aquesta matèria, encara que a la Llei de
publicitat existeixin codis d’autoregulació, crec que en aquesta
matèria, exclusivament d’explotació sexual, no funcionen els
codis d’autoregulació. Per tant no acceptarem la seva esmena
in voce i l’emplaç perquè l’any 2018, Sra. Fernández, ens
presenti una proposició no de llei per prohibir els anuncis de
contacte sexual per internet, o bé si es presenta al Congrés de
Diputats una proposició de llei en aquest sentit, o que el Partit
Popular presenti a través del Govern un projecte de llei. Jo crec
que estarem tots ben satisfets que hi hagi aquesta iniciativa.

Per part meva agraesc les aportacions, i respecte de
l’esmena ja he indicat que no l’acceptarem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capellà. Per tant, acabat el debat, passam a
votar la Proposició no de llei RGE 4098/2017.

Vots a favor? 10, 9 vots a favor.

I vots en contra? 4, 4 vots en contra.

No hi ha abstencions.

Per tant queda aprovada.

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