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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
horabaixa i, en primer lloc, demanaria si hi ha alguna
substitució.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 4559 i 4368/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4559/17, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’impuls a la
normalització internacional de Cuba.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
4559/2017 presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’impuls a la normalització internacional de Cuba. Per
a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots i a totes.
I també saludar expressament el Sr. Gerardo Moyá que és el
president de la Casa de Amistad Baleares-Cuba i esperam que
aquest debat sigui del seu interès.

Jo volia començar dient que aquesta proposició no de llei
pot semblar tal vegada massa simple, tot i tenint en compte la
situació cubana, de la història de Cuba, de la revolució, de la
situació de Cuba, i dir que precisament el que he intentat és
centrar-me en dos punts molt concrets de la recent història
política que afecta les relacions bilaterals amb Cuba, tant
d’Europa com d’Estats Units.

El primer punt, la primera qüestió que volia plantejar té a
veure amb l’acord pres el passat mes de desembre del 2016 en
el Parlament Europeu, on el Servei Europeu d’Acció Exterior
va plantejar d’impulsar la creació d’un nou escenari de
relacions amb Cuba. Evidentment, això es va concretar amb la
redacció d’un esborrany, titulat Esborrany d’acord de diàleg
polític i de cooperació, perquè fos aquest el nou marc que
impulsés les relacions bilaterals de la Unió Europea i de Cuba.

Aquest nou plantejament de relacions bilaterals acaba,
finalitza una etapa, un període anomenada la posició comuna,
que va ser impulsada pel president del Govern espanyol José
María Aznar. Recordem que uns dies després d’assumir Aznar
la seva presidència, va anunciar que el Govern espanyol
interrompia fulminantment la cooperació oficial amb l’Havana,
tot i que mantenia l’ajuda a la cooperació, això s’ha de dir.
Pocs mesos després, Madrid va proposar a Brussel·les endurir
la política europea vers Cuba i condicionar qualsevol avanç en
les relacions bilaterals respecte dels drets humans i al
desenvolupament de la democràcia. Aquesta posició
precisament va ser molt criticada per la comunitat
internacional, perquè seguia punt per punt el dictat dels Estats
Units, el dictat que marcava aleshores Estats Units.

Per tant, es va parlar molt d’aquest posicionament tan fort,
tan dur i sobre els motius que impulsaren aquesta posició
espanyola. Però en el cas d’Aznar, malgrat les crítiques i les
denúncies, fins i tot es va arribar a dir i a publicar que el

finançament de la campanya d’Aznar va ser finançada per
l’exili cubà. Aquesta posició va aconseguir idò que la seva
proposta, la proposta de crear una posició comuna a nivell
europeu sortís endavant amb el suport de 15 països que
aleshores integraven la Unió Europea. Una mà molt dura, una
mà més negativa que positiva, perquè va perjudicar no sols la
possibilitat d’avançar en un nou estatus política amb l’obertura
del règim cubà, sinó que també posava en perill els interessos
econòmics de més de 250 empreses espanyoles ubicades a
l’illa.

Per tant, mentre Aznar demanava mà dura amb el govern
cubà, els empresaris espanyols mantenien relacions comercials
amb el règim cubà. El govern cubà no va canviar cap de les
seves polítiques arran d’aquest posicionament tan endurit i les
relacions entre Cuba i la Unió Europea en els darrers 20 anys
han estat marcades per les tensions, les sancions diplomàtiques
com a resposta a la manca de drets i llibertats civils a Cuba.
Aquest pols es va suavitzar amb l’entrada al Govern de José
Luís Rodríguez Zapatero, que va ordenar al ministre
d’Exteriors desbloquejar aquesta situació que consideraven
insostenible i el va instar a recuperar la interlocució amb Cuba.

El ministre Moratinos va tractar d’acabar amb la posició
comuna, perquè aquest era un entrebanc per a qualsevol avanç
bilateral. Això era la posició que estava damunt la taula de
molts governs, no sols de l’espanyol, sinó que ja existia la
percepció i la constatació que posar entrebancs, límits i
condicions inacceptables per al règim cubà, no serviria per
obrir un nou escenari polític a Cuba. Així, la posició comuna va
ser qüestionada per la Unió Europea per molts de països que
havien estat molt durs en el moment de defensar aquesta
posició comuna, com és el cas d’Holanda, que ara sí que
defensa obertament un canvi de política cap a Cuba.

Una vegada aprovat en el si de la Unió Europea aquest nou
acord, aprovat el 2016, que es diu Acord de diàleg polític i de
cooperació, els països membres ho han de ratificar en els seus
parlaments i Espanya encara no ha dut a aprovació dins el seu
parlament aquest punt. Per això vàrem considerar que si volem
que entri en vigor aquest nou acord de diàleg polític i de
cooperació, que permetrà recuperar unes relacions bilaterals
amb una distensió més forta i amb una obertura de mires més
important, si Espanya no ratifica aquest acord, tal i com mana
la Unió Europea, no podrà entrar en vigor.

Per tant, aquest era el primer punt d’aquesta proposició no
de llei. És un primer punt, ja dic, molt concret que tracta
precisament de la derogació de la posició comuna i de la
creació d’un nou marc de diàleg polític i de cooperació amb
Cuba. 

La segona qüestió que es presenta per al seu debat és
l’anunciada determinació del President d’Estats Units, Donald
Trump, de posicionar-se contra la cohabitació pacífica amb el
castrisme en anunciar un canvi de rumb polític i de revertir els
avanços que va aconseguir el president Obama en la
normalització i distensió bilateral entre els dos països, tot i
continuar defensant l’arribada de la democràcia a l’illa i
reclamant respecte als drets humans, com a la llibertat
d’expressió i també a la llibertat religiosa.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704559
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Quins seran els mecanismes de pressió que farà valer el
President Trump per obligar, per condicionar de qualque
manera el Govern cubà? Per ventura queden poques accions,
vista la trajectòria de sotmetiment de l’embarg a Cuba de tots
aquests anys, ja dic queden poques accions polítiques
coercitives, per executar, per intentar que el règim cubà entri en
un espai de negociació, només coneixent la personalitat del
mandatari d’Estats Units, per ventura només queda pensar en
la possibilitat i no descartar una invasió en tota regla. Això
seria el que ens duria a pensar un escenari un poc de ciència-
ficció, o per ventura no de tanta ciència-ficció.

Tot és possible amb l’actual administració dels Estats Units,
que és capaç d’enviar a l’illa tant funcionaris i exportadors
comercials, partidaris d’establir aquestes relacions
econòmiques i comercials amb Cuba, com enviar també al
mateix temps defensors de l’embargament i de l’aïllament
comercial.

El que és cert és que en aquest mes de juny s’espera que la
Casa Blanca anunciï els canvis i la marxa enrera de les
polítiques bilaterals impulsades per l’administració Obama i
per això aquesta situació, aquest escenari polític, que es
pressuposa que serà anunciat en breu, dóna peu al segon punt
d’aquesta proposició no de llei que diu que el Parlament insti
el Govern d’Espanya a manifestar la seva oposició en la
reversió dels acords presos per l’administració Obama cap a la
normalització de Cuba.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
s’ha presentat una de les esmenes, bé, l’única esmena, RGE
núm. 7544 i 7545/17. Per a la seva defensa té la paraula l’Hble.
Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Volia començar també agraint la
presència de Gerard Moyà i també la iniciativa del Grup
Parlamentari Socialista de presentar aquesta proposició no de
llei, que nosaltres hi donam suport, i sobre la qual només
trobam a faltar qualque esment a la situació a la qual s’ha
referit també la Sra. Obrador al final de la seva exposició,
d’embargament i aïllament comercial al qual s’ha vist sotmès
aquest estat, aquesta illa de Cuba, des de fa ja gairebé..., l’any
60 va començar, d’aquí a poc..., sí a finals dels anys cinquanta,
abans fins i tot de la revolució cubana; crec que ja ha durat
massa temps; és de fet la situació de bloqueig econòmic més
llarga, més prolongada que es coneix dins el marc de la història
moderna, i cal recordar també que ha estat condemnat 24
vegades per les Nacions Unides, amb l’únic vot en contra o
amb l’únic vot a favor -al contrari- d’Estats Units i d’Israel.

Crec que aquests principis que es defensen a les Nacions
Unides també es podrien recollir en aquesta proposició no de
llei, i en aquesta direcció van les nostres dues esmenes,
recollint també l’esperit d’una moció que es va aprovar amb els
vots favorables també del Partit Socialista i de MÉS a
l’Ajuntament de Palma, que parlava justament de la necessitat

d’aixecar aquest bloqueig econòmic, sobretot comercial i
financer, que el Govern d’Estats Units manté durant tantes
dècades ja sobre l’illa de Cuba. I tot això jo crec que també va
en aquesta direcció de la recuperació de la normalitat de les
relacions entre Cuba i la resta de països d’Amèrica del nord.
Llavors del que parlam és justament, en la línia que apunta
aquesta proposició no de llei, del fet que amb aquesta nova
administració Trump no es donin passes enrere sinó que es
pugui avançar en aquesta direcció que havia apuntat el govern
Obama, que si bé no s’havia compromès fermament amb
l’aixecament del bloqueig comercial i financer, qualque cosa
havia suposat en la normalització de les relacions entre Estats
Units i Cuba, la qual cosa claríssimament ara només es veure
amenaça amb una administració com aquesta, que ja hem vist
cap on va.

Clarament aquestes dues esmenes, una d’elles està
relacionada amb la idea que des del Parlament de les Illes es
mostri suport a l’aixecament d’aquest bloqueig, i en aquesta
direcció també que es manifesti el respecte a la legalitat
internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la
cooperació entre tots dos estats. I la segona d’elles és una
instància al Govern d’Espanya per tal que condemni aquest
manteniment del bloqueig econòmic i financer. És a dir, totes
dues giren al voltant d’aquestes dues llei, la Llei Helms-Burton
i la Llei Torricelli, que clarament varen imposar aquesta asfíxia
econòmica i comercial sobre el poble de Cuba. És per això que
esperam que el grup proposant pugui acceptar les esmenes que
avui presentam.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de fixació de posicions. Pel 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. Respecto a la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista seré muy
breve. Respecto al punto 1 pediríamos que se retire o que se
modifique, ya que el pasado Consejo de Ministros de día 2 de
junio aprobó ya la remisión a las Cortes Generales de este
acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión
Europea y Cuba, con lo cual el Consejo de Ministros, en este
caso, ya lo ha remitido a las Cortes Generales, y en todo caso
no sé si sería instar a las Cortes Generales a tramitarlo lo más
rápidamente posible, pero creemos que en este caso el
Gobierno ya no puede hacer más que lo que le corresponde por
ley, que evidentemente es tomar este acuerdo para remitirlo al
Congreso. 

Respecto... y evidentemente nosotros estamos a favor de
que se pueda hacer lo más rápidamente posible, teniendo en
cuenta que además en el momento en el que se apruebe España
será uno de los primeros países en ratificarlos, y esperemos que
así también esto pueda producir el efecto contagio en el resto
de países de la Unión Europea para que lo puedan agilizar.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707544
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Respecto al punto 2 nosotros nos abstendríamos. Creemos
que el papel que debe jugar España en este sentido debe ser el
de intentar, a través de la Unión Europea, trabajar
conjuntamente no solamente para que este acuerdo que
comentábamos antes pueda ser una realidad, sino que se debe
establecer una postura común a nivel europeo y España. Donde
se deben manifestar dichas posturas debe ser en el seno de la
Unión Europea, y evidentemente la Unión Europea ya tener una
postura común respecto a todas estas cuestiones, y en ese
sentido también nos abstendríamos de las enmiendas
presentadas por el grupo de Podemos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. 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. El Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca votarà a favor d’aquesta proposició no de llei, que
voldríem recordar que va ser un govern del Partit Popular,
presidit per José María Aznar, que va fer capgirar la política
europea en els anys noranta sobre la normalització democràtica
de Cuba, i ara sembla que també el Govern del PP torna a
impulsar una política que no ha tengut mai resultats polítics.
Que Cuba es vagi obrint cap a la democràcia és una bona
notícia, jo diria que és una gran notícia, que molts de nosaltres
fa anys que esperam i alguns han estat treballant perquè això
sigui possible. 

Tot i això crec que aquesta proposició no de llei no s’ha
d’interpretar com una carta blanca pel Govern de Cuba, ni
tampoc cap a un reconeixement polític d’aquest govern com a
democràtic, tenint en compte la situació dels drets humans, dels
presos polítics i de la democràcia, que no és ni de bon tros el
mínim que s’hauria d’exigir i el que es mereix el poble cubà.
No basta una encaixada de mans entre el president Obama,
l’expresident Obama i Castro; el llegat de Fidel Castro en
matèria de drets humans és encara una llosa per el poble cubà,
i nosaltres entenem que la normalització del comerç, del
turisme, del finançament no és sinònim de normalització
democràtica, perquè encara hi ha molt per fer, molt per avançar
a Cuba. Basta llegir l’informe d’Amnistia Internacional: a Cuba
no hi tenen accés observadors internacionals ni organismes... ni
mecanismes internacionals independents de drets humans;
Amnistia Internacional tampoc no hi té accés; hi ha censura;
continua havent-hi presos polítics, detencions arbitràries
d’activistes; els activistes de drets humans són qualificats
d’antirevolucionaris, mercenaris o bé subversius; el sistema
judicial està sota control polític; continuen les restriccions del
dret a la llibertat d’expressió, associació i circulació, i aquesta
situació crec que és evident que hi ha una intenció que es vagi
acabant i que en aquest país no només puguin d’una
normalització dins la comunitat internacional que li ha negat
des dels anys seixanta els Estats Units, sinó que fa falta també
una normalització democràtica del país, que esper que des de
la Unió Europea s’hi pugui incidir, sempre tenint en compte

l’objectiu de la democràcia i dels drets humans que tant es
mereix el poble cubà.

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 de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
breument, perquè crec que les portaveus que m’ha precedit,
sobretot la Sra. Obrador, han explicat molt bé la situació actual. 

Pensam que seria un gran error fer enrere els avanços
aconseguits fins ara pel que fa a l’obertura i normalització de
Cuba ja que des del 2014 s’han produït una sèrie de fets que
deixaven entreveure que la relació de Cuba amb Estats Units
prenia una altra dimensió i sens dubte significava un nou camí
cap a la societat cubana.

Creiem que la comunitat internacional ha de respondre
davant aquestes amenaces contra aquest progrés i millora dels
estats i la seva gent, sempre amb diàleg i amb voluntat
contundent. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta
iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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 avui aquesta
proposició no de llei ens dóna l’oportunitat de posicionar-nos
a favor d’una estratègia agressiva o d’una estratègia
constructiva en la resolució dels conflictes, en aquest cas doncs
un conflicte geopolític i també ideològic en l’àmbit del Carib.

Crec que sempre que es pugui hem d’apostar per l’estratègia
constructiva, és a dir, pel cercle virtuós de la distensió. Quan
els règims, en aquest cas la Sra. Capellà l’ha retratat molt bé,
els règims autoritaris són... diguem són agredits mitjançant
mesures com per exemple pot ser un embargament econòmic en
lloc de debilitar-lo el que fem és donar-li una legitimitat davant
dels seus propis ciutadans que veuen en aquesta agressió cap el
règim també una agressió cap al país i cap a les seves
necessitats, perquè evidentment qui pateix l’embargament és el
país, però també evidentment tots els seus ciutadans, no?

Per això, les espirals d’agressivitat entre els estats moltes
vegades en lloc d’afavorir una distensió i un relaxament per
exemple de les mesures repressives el que fa és legitimar-les i
enfortir-les per part de l’estat que les dur a terme.

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 35 / 8 de juny de 2017 439

Jo per això, parlo evidentment personalment, però també en
nom del meu grup, vàrem entendre en el seu moment com a un
encert la política Obama de la distensió, és a dir, la de fer un
vot de confiança de distendir la situació i per tant, afavorir així
que Cuba anés fent la seva transició cap a un sistema
democràtic i és una estratègia que nosaltres compartim
absolutament. Creiem que és l’encertada, l’adequada i per
aquest motiu donarem suport a la proposició.

Bé, respecte del comentari que ha fet la Sra. Fernández,
doncs bé, estic a l’espera del que digui la Sra. Obrador, però,
en principi, crec que la ratificació fins que no es produeixi és
justificat instar el Govern perquè treballi en aquesta direcció,
la ratificació, la ratificació és la culminació del procés.

Després, em sembla bé també que instem el Govern a
manifestar la seva oposició a la reversió. Evidentment el
Govern de l’Estat com a titular de les competències en política
exterior ho farà primer si ho troba oportú i després de la forma
com consideri convenient, però sí que ens porta que nosaltres
com a parlament... instar el Govern a fer allò que nosaltres
creiem que seria l’oportú en aquest sentit.

I pel que fa a les esmenes presentades per Podem, si les
accepta la proponent, també hi donaríem suport perquè tal com
he dit l’embargament, qui el pateix, són les persones, són molts
d’anys de patiments, d’estretors que el poble cubà ha resistit i
aguantat amb moltíssima dignitat, però de la mateixa manera
que és totalment reprovable que un govern autoritari permeti
que els seus ciutadans estiguin en aquestes condicions tan
lamentables, també és reprovable els que en nom d’aquesta
lluita ideològica permeten o fan el possible perquè aquestes
persones es vegin privades de tota una sèrie de... de béns, de
serveis i d’avantatges que tindrien si no hi hagués aquest
embargament per part dels Estats Units.

Per tot això votarem a favor. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. 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 a tothom, bé, som la
darrera, no repetiré moltes coses de les que s’han dit, però el
que sí puc dir és que compartesc al cent per cent la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, tant en
els aspectes que es refereixen a l’anàlisi com en el que es fa de
la situació.

No es pot pretendre ajudar la ciutadania de Cuba reincidint
en els errors que han impedit la resolució d’un llarg conflicte
internacional. El que necessita Cuba en aquests moments és
veure’s reforçada en el camí que està adoptant de normalització
de les seves relacions internacionals i s’ha de deixar de posar
pals a les rodes.

Sempre em tendran al seu... el meu suport en tot el que
signifiqui diàleg i cooperació. D’altra banda he de dir que la
posició nord-americana representada pel president Trump
significa una regressió absoluta d’acords que ja s’han establert
i que són beneficiosos pel que importa: la gent.

Ens congratula, per altra banda, que la Unió Europea tingui
clares les seves prioritats respecte a Cuba i lamentam que el Sr.
Rajoy amb la seva submissió al gran cap americà se senti en
l’obligació de mantenir-se equidistant i s’ofereixi
d’intermediari quan el que hauria de fer és defensar una posició
inequívoca amb la resta de socis comunitaris.

Per tot això donarem el nostre vot positiu a aquesta PNL,
ratifiquem el conveni i oposem-nos a retrotreure acords ja
establerts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara procedeix una suspensió per un temps de deu minuts,
per la qual cosa deman al grup proposant si vol continuar o si
fem un recés. Idò continuam.

En torn de fixació de posicions té cinc minuts per
intervenir, Sr. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies als grups
que donen suport a aquesta iniciativa, a la portaveu del Grup
Podem dir-li que evidentment les meves primeres paraules per
defensar aquesta proposició no de llei han estat: manifestant
que evidentment la qüestió cubana és molt més ampla i més
grossa i abasta molts més aspectes que els dos punts que estan
inclosos dins aquesta proposició no de llei.

Evidentment el tema de l’embargament és importantíssim
perquè condiciona la vida i el futur de Cuba i de la seva
població, i nosaltres compartim i donarem... i acceptam
l’esmena que té a veure amb expressar la condemna del
manteniment del bloqueig econòmic i financer i comercial a
Cuba, i a sol·licitar la seva derogació, la derogació de les lleis
Helms-Burton i Torricelli, vull dir, això està clar i no volia que
aquest fos el punt central de la proposició, tot i compartir el
posicionament polític, tant de Podem com de molts de partits
i formacions polítiques que han demanat durant molts d’anys
des de la seva instauració la seva derogació.

I a la segona esmena, també li donaríem suport perquè
també som partidaris que entre Estats Units i Cuba i les
relacions que puguin tenir han d’estar basades en tots aquells
aspectes que vénen ressenyats en aquesta esmena: el respecte
a la legalitat internacional, a la pau, la sobirania nacional, la
llibertat i la cooperació entre els dos estats és fonamental si
volem que a Cuba s’obri un nou escenari polític. Per tant,
pensam que han de ser aquests els paràmetres que han de guiar
les relacions de Cuba amb la resta del món, no només amb
Estats Units, sinó amb la resta del món. Per tant, sí que
donarem també suport a aquesta esmena.
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He de dir a la Sra. Sandra Fernández, portaveu del Partit
Popular, que moltes gràcies per la informació, no tenia
coneixement que dia 2 de juny s’hagués aprovat en Consell de
Ministres dur al Parlament la ratificació d’aquest conveni, però
crec que, tot i haver estat aprovat en Consell de Ministres,
mantindríem el punt de demanar al Govern d’Espanya que es
ratifiqui urgentment aquest acord de diàleg polític i de
cooperació amb Cuba. 

No sabem quan el president del Congrés de Diputats posarà
aquest tema dins l’agenda política perquè sigui ratificat i el que
volem és que ho facin de manera urgent. Per tant, no és
contradictori amb la posició del Consell de Ministres, que
celebram i estam molt contents que ho hagin tingut en compte,
però el que volem és que sigui el Parlament que ho ratifiqui tal
i com ho mana la Unió Europea, que siguin els parlaments que
ho ratifiquin.

I quant al segon punt de la nostra proposició no de llei que
diu que el Govern d’Espanya manifesti la seva oposició a la
reversió d’acords presos i que la Sra. Sandra Fernández rebutja
perquè diu que no considera que Espanya hagi de tenir... el
Govern hagi de tenir aquest paper, sinó que ha de ser la Unió
Europea la que ha d’impulsar qualsevol tipus de relació i de
negociació en el tema cubà, vull recordar a la Sra. Sandra
Fernández que dia 7 de febrer de 2017 el president del Govern
Mariano Rajoy va mantenir una conversa de quinze minuts amb
el president Donald Trump per oferir-se com a interlocutor
d’Estats Units a Europa. 

Per tant, si el Sr. Mariano Rajoy trasllada al president dels
Estats Units que Espanya està amb les millors condicions per
ser un interlocutor del seu país a Europa davant temes
americans i llatinoamericans, no entenc per què la Sra.
Fernández qüestiona que el Govern d’Espanya no demani a
l’administració d’Estats Units la seva oposició en la reversió
dels acords presos per l’administració Obama.

Evidentment, no és per reforçar aquest paper d’interlocutor
quan Espanya ha jugat un paper, precisament, durant tots
aquests anys de govern del PP, tot el contrari, que no ha
impulsat i no ha arribat a dur endavant aquelles accions
polítiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, el seu temps ha exhaurit.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, vaig acabant..., precisament quan Espanya ha jugat un
altre paper, però m’he volgut aferrar a aquestes declaracions
del Sr. Rajoy que s’ha ofert com a interlocutor i dic: si s’ofereix
el Sr. Rajoy com a interlocutor, què menys que demanar-li que
demani a Estats Units que compleixi el que està aprovat per
l’administració d’Estat Units a l’administració Obama.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, no ha aclarit si podem fer votació separada tal
i com ha demanat el Grup Popular o si fem votació conjunta.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

No, no acceptem votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, vots a favor? Vots a favor de la PNL amb les esmenes,
exactament? 9.

Vots en contra? 

Abstencions?

Idò, 9 a favor i 4 abstencions.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
4559/17, relativa a l’impuls a la normalització internacional de
Cuba.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4368/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la
transfòbia i les expressions d’odi contra les persones.

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

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4368/17 presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca relativa a la transfòbia i les expressions d’odi contra
les persones.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Durant les darreres
setmanes s’han promogut missatges d’odi contra el col·lectiu
LGTBI i especialment contra les persones transsexuals, en
aquests missatges adherits als ja conegut com l’autobús de l’odi
s’han pogut llegir expressions com que “Els nens tenen penis,
les nenes tenen vulva, que no t’enganyin si neixes home ets
home, si ets dona seguiràs sent-ho”. 

D’aquesta manera, amb aquestes expressions s’incentiva el
rebuig cap a la diversitat de les identitats sexuals i de gènere,
es fomenta l’assetjament contra les persones transsexuals,
especialment contra els menors i les menors i se’ls priva de la
dignitat necessària per al desenvolupament personal.

Tant les víctimes de transfòbia i les de l’LGTBIfòbia en
general com la societat democràtica reclamen cada vegada més
una intervenció positiva de les administracions que impedeixi
la impunitat i que, si no pot evitar-la, sigui restauradora,
reparadora o almenys pal·liativa dels danys soferts per les
víctimes. 
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En aquest sentit, l’Estatut d’Autonomia estableix que totes
les persones tenen dret a no ser discriminades per raó de la seva
orientació sexual i la Llei 8/2016, aprovada molt recentment
per aquest parlament, per garantir el dret de lesbianes, gais,
trans, bisexuals i intersexuals, estableix que s’ha de garantir i
desenvolupar l’exercici dels drets de les persones lesbianes,
gais, trans -transsexuals i transgèneres-, bisexuals i intersexuals
i evitar que es puguin produir situacions de discriminació i/o
violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere i assegurar així que a les Illes
Balears es pugui viure la diversitat sexual i afectiva amb plena
llibertat.

Per la seva banda, l’article 510 del Codi Penal recull que els
que provoquin a “la discriminació, a l’odi o a la violència
contra grups o associacions per motius racistes, antisemites o
altres referents a la ideologia, religió o creences, situació
familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia o raça, el
seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o
minusvalidesa, seran castigats amb la pena de presó d’un a tres
anys i multa de sis a dotze mesos”. I continua en el seu apartat
primer “la mateixa pena que els que difonguin amb
coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la
veritat informacions injurioses sobre grups o associacions”.

A la vista de tota aquesta normativa i dels fets que
comentàvem a l’encapçalament proposem que s’adoptin les
següents resolucions:

En primer lloc que el Parlament de les Illes Balears es
manifesti contrari a la difusió de qualsevol missatge d’odi per
orientació, identitat sexual i d’expressió de gènere.

En segon lloc, instar el Govern de les Illes Balears a
impedir la difusió de qualsevol missatge d’odi per orientació,
identitat sexual o expressió de gènere.

En tercer lloc, que el Parlament de les Illes Balears declari
non gratum al territori de la comunitat autònoma l’autobús de
l’organització Hazte Oír i mostri un rebuig total davant els
missatges que neguen la identitat de les persones trans,
especialment menors.

En quart lloc, instar el Govern espanyol perquè retiri a
Hazte Oír la declaració d’utilitat pública.

I en cinquè i últim lloc, expressar que el Parlament de les
Illes Balears es posa al costat dels col·lectius LGTBI, i en
particular del col·lectiu transsexual, en la defensa i la difusió
dels seus drets i insta el Govern de les Illes Balears a seguir
desenvolupant la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els
drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Els grups parlamentaris
Socialista i Podem Illes Balears han presentat les esmenes RGE
núm. 7539 i 7540/17. Per a la seva defensa per part del 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. L’organització ultracatòlica Hazte
Oír ha emprès una campanya a nivell internacional contra la
diversitat sexual i la identitat de gènere. Si fa uns mesos vàrem
distribuir pels centres d’ensenyament d’arreu de l’Estat un text
sota el títol: Saps el que volen ensenyar als teus fills?, amb el
qual s’atacava durament l’educació en el respecte a la diversitat
sexual i de gènere, ara han tornat a la càrrega amb un autobús
trànsfob que es passeja per les principals ciutats d’Espanya i
que afortunadament no ha pogut arribar a la nostra perquè
també els costos d’insularitat afecten a grups ultres com aquest.

El fet que Hazte Oír i el seu president Ignacio Arzuaga
hagin vingut a Palma apadrinats pel moviment ciutadà Valores
en Balears del Sr. Juan José Tenorio per registrar una
proposició no de llei en aquesta cambra i per fer una
conferència, això no és casual ja que ja finalitat d’aquestes
campanyes discriminatòries és qüestionar l’aprovació de lleis
com la que vàrem aprovar l’any passat per eradicar
l’LGTBIfòbia, una llei molt important per defensar els drets de
les persones LGTBI i combatre les fòbies i discriminacions que
encara a dia d’avui pateixen.

Aquests tipus de campanyes pretenen tirar per terra tota la
feina realitzada a favor de la igualtat i el respecte i també els
avanços aconseguits a Balears que no són pocs, especialment
per als nins i les nines transsexuals, no podem oblidar que
l’alumnat LGTBI, però sobretot l’alumnat trans pateix molta
discriminació i assetjament escolar i que durant aquests mesos
s’han desenvolupat protocols, polítiques per evitar aquest
estigma dels nins i nines transsexuals que els ha donat una mica
de felicitat i els ha tornat a la normalitat després d’anys de
vulneracions institucionals dels seus drets. 

Des del Grup Socialista pensam que les afirmacions
abocades per Hazte Oír a la seva propaganda són contràries als
valors continguts al nostre ordenament jurídic i a la nostra llei
que vàrem aprovar. Pensam que en una societat democràtica i
plural la tolerància, el respecte a la diversitat i la no-
discriminació, com recullen la nostra Constitució i les nostres
lleis, són els pilars bàsics de la convivència. Crec que ens hem
de felicitar tots els diputats i les diputades que hem format part
de la redacció de la llei del seu grau d’aplicació, perquè hem
dotat d’un instrument efectiu el Govern de les Illes Balears per
poder actuar davant situacions com les que s’han produït i que
no quedi impune cap ofensa a la dignitat del col·lectiu LGTBI
o presumpte delicte d’incitació a l’odi.

Voldria destacar les actuacions del Govern des que l’entitat
va anunciar a les xarxes socials la intenció de venir a les nostres
illes i la cura que han tengut la Conselleria de Presidència,
l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca. Des que Ben
Amics va denunciar els anuncis ofensius a les xarxes socials el
Govern va iniciar un procediment administratiu sancionador
fonamentat en les expressions emprades a Facebook, que
clarament vulneren la nostra llei, el tracte vexatori a la
pluralitat i el seu compliment. El Govern va enviar un escrit a
la Fiscalia de delectes d’odi de les Illes Balears per reclamar
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mesures cautelars; l’article 510 del Codi Penal condemna a
penes de presó els que promoguin l’odi o la discriminació cap
a un grup per motiu de la seva orientació o identitat sexual.
També es va enviar tota la informació disponible a Delegació
de Govern perquè dintre del marc de les seves competències
poguessin prendre les mesures necessàries. 

Des del Grup Socialista donarem suport a aquesta
proposició no de llei que, a pesar que arriba una mica tard, sí
que és una manera de reafirmar el nostre compromís envers la
igualtat. Presentam dues esmenes; una d’elles és de substitució
a la proposta d’acord número 2, que planteja aquesta redacció,
que és: “El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
complir amb la llei aplicant, si escau, les sancions i
inhabilitacions recollides”. Pensam que el Govern ha de fer tota
una feina de sensibilització, de prevenció de l’LGTBIfòbia, i
que ha d’actuar quan aquesta es produeix, però és molt
complicat que el Govern pugui actuar per impedir, per això la
nostra esmena és perquè es compleixi la llei amb els
instruments de què s’ha dotat, amb la potestat sancionadora,
que crec que són molts i que són els que a més han permès una
reacció que crec que és positiva.

I la següent esmena és una esmena d’addició per
congratular-nos de la resposta ciutadana, que crec que ha estat
exemplar el rebuig majoritari de la societat envers aquestes
conductes discriminatòries, tot el que s’ha bolcat en la
tolerància, i també perquè el Govern de les Illes Balears... ens
hem de felicitar perquè ha quedat palès, amb l’exposició que
acab de fer, de quina manera ha actuat per fer complir aquesta
llei.

Serien aquestes dues esmenes que pensam que poden
millorar aquesta proposta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per a la defensa de les esmenes
per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputada Marta Maicas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, bona tarda a tothom. Efectivament, amb motiu de
la visita del Sr. Ignacio Arsuaga, president de Hazte Oír, el
Grup Parlamentari Podem Illes Balears es va mostrar en contra
d’aquesta visita i va sol·licitar la penjada al Parlament de la
bandera de l’arc de Sant Martí i de la bandera transsexual
durant el dia 2 de juny en senyal que la transfòbia és il·legal en
aquestes illes. Aquesta associació no va dur el seu autobús
perquè s’arriscava també a sancions de més de 30.000 euros,
recollides a la Llei contra l’LGTBIfòbia. 

Podem defensarà fins al final el dret de la infància de tot
intent de discriminació i manipulació dels nostres nins i nines,
protegirem a les famílies de les Illes la seva llibertat i dignitat,
cap nin i nina no patirà cap discriminació. Per això Podem
informarà de l’existència de la llei contra l’LGTIBfòbia i
anunciarà que, en cas que no ho facin, els perseguirem
legalment.

Tenim una llei que és un exemple de llibertat d’identitat
sexual, que protegeix els nins i les nines, els joves i tota la
societat en general. Volem donar les gràcies a Ben Amics per
totes les accions per denunciar aquesta associació de l’odi i
contra les llibertats. Em sent orgullosa de com ha reaccionat la
ciutat de Mallorca, amb missatges integradors de tolerància,
d’integració i llibertat davant l’amenaça de l’odi, i don les
gràcies a totes les institucions, ciutadans i ciutadanes que varen
manifestar-se en contra de l’odi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. 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. Respecto a la PNL presentada
por MÉS per Menorca també haré referencia punto por punto
a la proposición. 

El punto 1 lo votaremos a favor. Creo que es evidente que
nos podemos manifestar contrarios a la difusión de cualquier
mensaje de odio por orientación e identidad sexual o expresión
de género. Creo que ya hemos hablado mucho en este
parlamento, y así lo hicimos sobre todo durante la tramitación
de la Ley contra la discriminación del colectivo LGTBI y
conseguimos, que creo que es algo muy positivo, un amplio
consenso respecto a la aprobación de esta ley, un consenso que
evidentemente creemos que se debe mantener.

El punto número 2 también lo votaríamos a favor, si bien es
cierto que es algo que también recoge la propia ley aprobada,
con lo cual ya el Govern debe impedir la difusión de este tipo
de mensajes porque hay una ley que lo contempla y que le
obliga a ello. En cualquier caso votaríamos a favor.

En el punto número 3 también votaremos a favor, pero aquí
me gustaría hacer una serie de reflexiones. Votamos a favor
porque sí que se habla de declarar no grato el autobús de Hazte
Oír. Creemos que la campaña del autobús de Hazte Oír, una
campaña que ha sufrido modificaciones desde la primera
versión que se presentó hasta ahora, creemos que es una
campaña, como ya han comentado algunos portavoces, muy
dirigida a la infancia; creemos que era una campaña totalmente
descontextualizada y que lo que podía provocar,
evidentemente, es dar lugar a mucha más confusión y agravar
la problemática que tienen muchos niños y muchas niñas, en
este caso en nuestra comunidad autónoma, y que nuestro deber
evidentemente es proteger a la infancia, y por eso consideramos
que este tipo de campañas no deberían estar permitidas y
votaremos a favor por esto. También he de decir que, igual que
somos contrarios a este tipo de campañas, también lo somos a
otro tipo de campañas que últimamente están circulando por las
redes con el mensaje contrario; creemos que este tipo de
mensajes dirigidos a la infancia se deben tratar con muchísimo
cuidado, muchísimo más contextualizados, y creemos que en
nuestra ley evidentemente también hay un apartado de
educación para que los niños -y evidentemente no solamente en
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las escuelas sino también con sus familias- puedan aprender lo
que es el respeto a los demás, puedan aprender lo que puede ser
la diversidad, pero no de una forma descontextualizada que
pueda dar lugar a confusión. Creo que debemos ser bastante
más prudentes a la hora de compartir o de hacer nuestras
determinadas campañas que tampoco ayudan para nada,
evidentemente, a intentar normalizar y a intentar que el
colectivo LGTBI y en especial, en este caso, los menores trans,
no puedan sentirse discriminados.

En el punto número 4 nos abstendremos porque creemos
que la declaración de utilidad pública se hace conforme a una
serie de requisitos; si se cumplen esos requisitos se otorga la
declaración pública y si no se cumplen, no; entonces creemos
que si esta asociación cumple los requisitos, creemos que no
podemos instar al Gobierno a que lo retire. En el caso de que
no lo cumpla con esta y con cualquier otra asociación,
evidentemente creo que el Gobierno central lo que debería
hacer es retirar la declaración de utilidad pública, pero no es
una cuestión que el Gobierno, o en este caso el ministerio,
pueda decidir de forma aleatoria. Hay unos requisitos, si se
cumplen se tiene y si no se cumplen no se tiene.

Respecto al punto número 5, también votaremos a favor de
él. Creemos que evidentemente debemos apoyar al colectivo
trans, en este caso, en la defensa y en la difusión, que conozcan
también cuáles son todos sus derechos. Evidentemente se tiene
que desarrollar la ley que hemos aprobado en este parlamento. 

Y respecto a las enmiendas que se han presentado, a la
primera enmienda, la de substituir el punto número 2, bueno, a
ver, si ya decía que el punto número 2 de la propuesta original
ya se contempla en la ley, creemos que instar al Gobierno a
cumplir una ley aprobada por el Parlamento no tiene mucho
sentido; si el punto número 2 de la propuesta original ya es una
reiteración pero entendemos que se hace en el sentido de
remarcar todavía más que se ponga hincapié en los mensajes y
la difusión..., perdone, la difusión de estos mensajes de odio y
demás, pero, claro, si al final acepta el Grupo MÉS per
Menorca incorporar esta enmienda votaríamos a favor, pero
creemos que está fuera de lugar instar al Govern a cumplir una
ley. En cualquier caso, bueno, votaríamos a favor si se acepta,
pero nos gusta más la redacción original.

Y respecto a la segunda propuesta, que es que el Parlament
de las Illes Balears se congratula por la respuesta ciudadana y
la del Govern. Bueno, en primer lugar también cuestionar un
poco que desde el Parlament tengamos que congratularnos por
las respuestas del Govern que en este caso creo que debe
cumplir con la legalidad vigente.

Y respecto a la respuesta ciudadana, creo que se han
producido dos respuestas: una mayoritaria, con la que
evidentemente nosotros sí que estamos totalmente de acuerdo
y creemos que es la que ha dejado un poco en su lugar a la
campaña del bus Hazte Oír, o a que se pueda evidenciar que el
apoyo que pueda tener esta asociación respecto a sus
reivindicaciones pues desde luego es un apoyo minoritario.
Pero también es cierto que y vuelvo a repetirlo, no estamos de
acuerdo con la campaña del bus por las razones que antes he
expuesto, tampoco creemos que si hay una asociación que está
legalmente constituida y quiere expresar su opinión, no pueda

hacerlo, siempre y cuando evidentemente lo haga en
determinado contexto, por ejemplo irse a un colegio, en este
caso como decía, lo que está dirigido a la infancia hay que
protegerlo más. Pero evidentemente dar una charla a personas
que puedan ser mayores d edad y explicar su posicionamiento,
cuestionar las leyes, nosotros dentro de la libertad de expresión
está cuestionar las leyes, ahora, hay que cumplirlas. Pero
creemos que cuestionar las leyes puede entrar dentro de la
libertad de expresión. 

Yo evidentemente no comparto los posicionamientos de
esta asociación, pero entiendo que dentro de su libertad de
expresión puede estar el que ellos lo puedan manifestar y esta
pequeña y mínima respuesta ciudadana de este boicot a esta
charla, que se produjo creo que por la tarde, por la mañana
según nuestras informaciones, sí que se manifestó un grupo de
forma totalmente pacífica contra que esta asociación estuviese
en el Parlament presentando, pues evidentemente dentro de la
libertad de expresión de cada uno, nos parece muy bien. Pero
lo que sucedió por la tarde, gritos, insultos y demás, creemos
que no es por donde debemos ir. Nosotros creemos en la
libertad de expresión de todo el mundo, evidentemente con los
límites de no vulnerar los derechos de nadie. Y así nos gustaría
que también el resto de los grupos parlamentarios lo
recogiesen.

Y pediríamos votación separada, a ver si ahora tenemos más
éxito. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Presidenta. En aquesta comissió tornam parlar de
llibertat d’expressió, o més ben dit, dels límits de la llibertat
d’expressió. I en aquest cas parlam d’uns missatges que han
provocat rebuig per allà on ha passat aquest autobús, que ahir
mateix va circular per Madrid amb un nou lema: “lo dice la
biología los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. No al
adoctrinamiento de género”. 

Parlam de missatges d’odi, perquè de moment no s’ha
apreciat delicte d’odi en aquesta campanya. La Fiscalia ho està
investigant i cal tenir en compte que el titular del Jutjat núm. 42
de Madrid, que va rebre la denúncia, va considerar que dels
missatges de la campanya original, no s’inferia el foment, la
promoció, o la incitació a l’odi, o (...) discriminació o
violència, per motius d’orientació i identitat sexual, ni tampoc
no hi va apreciar humiliació, però sí menyspreu, menyspreu per
no reconèixer l’orientació sexual d’un determinat col·lectiu. I
per això va acordar la prohibició de circulació de l’autobús,
mentre no retiràs el missatge.

El missatge en si no es va retirar, sinó que es va canviar i va
circular, el que passa és que aquest autobús ha circulat per
Astúries, València, Sevilla, Pamplona, Barcelona, fins i tot
Nova York i no ha estat precisament benvingut. Per què genera
tant de rebuig?
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Jo crec que en aquest cas el que es rebutja i allò que és
condemnable, de moment socialment, no és només un
menyspreu cap un determinat col·lectiu, sinó que aquest
menyspreu és cap a uns menors. Crec que aquesta organització
senzillament juga brut, perquè utilitza nins i nines per mostrar
la seva obsessió amb genitals i també amb la identitat dels
altres, quan potser també s’haurien de qüestionar la seva
identitat i les seves peculiars i particulars obsessions. És una
campanya dirigida als adults que utilitza infants, que haurien de
ser protegits i no exposats miserablement al dubte constant
sobre la seva identitat, els seus drets i la seva dignitat. Tot això
tant els és als promotors d’aquesta campanya i realment el
problema de la campanya són més aviat ells i la seva obsessió
pels penis i les vulves dels altres.

M’abstendré amb més comentaris sobre aquestes persones,
aquí el que importa és l’objecte de la campanya, que són les
víctimes de la campanya, que ja són víctimes de prou
assetjament com per encara haver de patir les obsessions dels
altres.

I un altre debat que hi hauria d’haver en algun moment és
sobre la llibertat d’expressió i els delictes d’odi. Vostès saben
que ja n’hem parlat, jo ja he manifestat que no som partidària
de limitar la llibertat d’expressió i molt manco limitar la
llibertat d’expressió per la via penal. Ja hem dit que totes les
ferides de la llibertat d’expressió són mortals i hem comentat
també que quan es retalla la llibertat d’expressió, es sap per on
comença, però no per on acaba.

Però aquí estam parlant de menors i estam parlant del
delicte d’odi. En els delictes d’odi de l’article 510 del Codi
Penal, el que es vol evitar si és possible i perseguir, en tot cas,
fixi’s vostès que no és l’expressió de l’odi, sinó la incitació a la
discriminació o a la violència amb la jurisprudència del
Tribunal Europeu de Drets Humans, queda clar que els estats
el que han de perseguir i evitar no són les expressions
publicades, sinó el perill objectiu de patir discriminació o
violència. I crec que aquesta campanya d’aquest autobús fa
exactament això, incitar a la discriminació, incitar que no es
faci res per evitar la discriminació que pateixen nins i nines que
no saben si són nins i nines, i també incitar realment que es
mantingui una discriminació que és precisament el que ens
vàrem comprometre tots a evitar a la llei que vàrem votar en
aquest Parlament fa just un any.

Per tot això, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
i agraesc als grups, el que ha presentat la proposició no de llei
i els que han presentat esmenes i també als grups que votaran
a favor, el seu interès per seguir lluitant contra la discriminació
de tots aquests menors. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. 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. Des d’El Pi
sempre hem donat suport a les mostres de rebuig a actes o

manifestacions contràries a la tolerància i al respecte, perquè
creiem profundament en la democràcia i en la llibertat. De fet,
i en aquest cas crec que ja demostràrem i no només nosaltres,
sinó tot aquest Parlament, un tarannà clarament constructiu i
dialogant durant l’elaboració de la llei per garantir els drets del
col·lectiu LGTIB.

Per tant, reiteram el nostre suport a aquest col·lectiu i
evidentment rebutjam qualsevol missatge d’odi i d’intolerància
que s’hagi produït envers aquest. I sobretot ena quest cas que
també, com s’ha dit, es parla de menors.

Gràcies. Donarem suport a la proposició no de llei, com no
pot ser d’altra manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputada Xelo Huertas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATALUD:

Gràcies, Presidenta. Bé, crec que existeixen grups que
generen falses polèmiques sobre masculinitat i feminitat,
sobrevalorant els aspectes físics i que obvien els aspectes
emocionals de les persones afectades. Les falses polèmiques no
són tant com alguns volen fer-nos veure, sobre si els nens tenen
penis i les nenes tenen vulva, sinó dels sentiments i emocions
que van arrelats a cada persona. Això és el vertaderament
important. 

L’administració té l’obligació de vetllar perquè els
missatges que siguin equívocs siguin explicats i en el cas de
conculcar drets, siguin eradicats. Com ja s’ha dit, l’any passat
a les Balears vàrem assumir un compromís i és que qualsevol
persona pugui viure la seva diversitat sexual i afectiva amb
plena llibertat i això implica inequívocament la lluita contra
aquells els missatges dels quals conculquen o posen en qüestió
l’exercici d’aquesta llibertat.

Les societats canvien amb el temps, agradi a alguns o no, i
aquests canvis no sempre han afavorit les llibertats individuals
com molt bé saben al nostre país on quaranta anys de foscor
varen afectar especialment els col·lectius LGTBI.

És important i molt important vigilar qualsevol reculada que
vulgui canvis de percepció i de legislació que han estat positius.
Cal estar vigilant a elements regressius que s’oposen a allò que
no entenen per pors irracionals. 

Les forces de la regressió actuen per molts camins i és
evident que qualsevol atac o qualsevol pretensió de posar en
dubte els criteris ètics i morals del col·lectiu LGTBI és un atac
global i absolut a totes les llibertats, una punta de llança dels
que tenen un concepte de la societat tancat, immobilista i
homogeni.

Sembrar por i odi cap al col·lectiu LGTBI presentant-los
com a un perill per a la societat, per als menors o per a les
famílies és una insídia que entra plenament dins l’exercici de la
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violència, violència argumental que vol danyar persones que
tenen tot el dret de ser el que són i el que vulguin ser.

Clarament és la societat balear qui ha de fer-se sentir. El
missatge ha de ser inequívoc, no es pot venir a les nostres illes
a destruir el que entre tots estam construint, no es pot venir a
difondre falsedats sobre els nostres veïns, amics, parents, sobre
nosaltres mateixos, no es pot venir a sembrar odi on es treballa
perquè no existeixi i on, pas a pas, el col·lectiu LGTBI s’ha fet
sentir amb claredat.

Per tot això, votaré a favor d’aquesta proposició no de llei,
si bé voldria proposar una esmena in voce en cas que el grup
proposant acceptàs les esmenes. A l’esmena 7540 demanaria
eliminar “i el Govern de les Illes Balears”, m’agradaria que
quedàs: “El Parlament de les Illes Balears es congratula de la
resposta ciutadana rebutjant els atacs al col·lectiu LGTBI”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Ara té la paraula per
contradiccions el Sr. Josep Castells, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull
agrair a tots els grups el suport força generalitzat als diversos
punts de la proposició. En primer lloc, vull dir que s’ha
demanat votació separada i que accept votar per separat els
diferents punt perquè crec que val la pena aconseguir el màxim
de consens, i si algun grup, doncs, hi ha algun punt en què no
es trobi especialment còmode no per això hem d’impedir que
voti la resta de punts en què sí està d’acord.

Pel que fa a les esmenes jo proposaria una transacció al
Grup Socialista respecte de l’esmena 7539, perquè és... estic
prou d’acord amb la Sra. Fernández que és una mica reiteratiu
respecte al punt 2. Aleshores crec que es podria tal vegada
integrar en un redactat que recolliria el començament del punt
2 original i amb un text de transició acabaria amb el redactat de
l’esmena i per tant llegiria com quedaria tot aquest punt, seria:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impedir la difusió de qualsevol missatge d’odi per
orientació, identitat sexual o expressió de gènere i a vetllar pel
compliment de la resta de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia, aplicant, si escau, les
sancions i inhabilitacions recollides”.

D’aquesta manera em sembla que mantindríem l’esperit
original que era un dels aspectes de la llei, que és que el
Govern ha d’actuar per impedir la difusió de qualsevol
missatge d’odi per orientació, identitat sexual o expressió de
gènere i a la vegada recolliríem aquesta preocupació més
amplia que és el que entenc que recollia l’esmena del Partit
Socialista en dir que el Govern ha de vetllar igualment per
l’aplicació de la resta de la llei. Això pel que fa a la primera
esmena del Grup Socialista i Podem, perdó.

Quant a la segona esmena, la que fa referència a incorporar
un altre punt, l’acceptaria tal com està i, per tant, rebutjaria
també l’esmena in voce de la Sra. Huertas, per dos motius,
primer perquè no ens ha justificat per què vol que no parlem
aquí del Govern i després perquè crec que realment el Govern
va tenir un paper actiu de defensa dels ciutadans i d’aplicació
de la llei i crec que no sobra, ja que aquí hi som per controlar
l’acció de govern, doncs quan creiem que el Govern ha fet una
cosa bona, també fer-ho constar.

Entrant als comentaris de fons, bàsicament referint-me a la
intervenció del Partit Popular que és qui ha fet les objeccions
més importants, faré dos comentaris, un és sobre el tema de la
llibertat d’expressió. És clar, en principi evidentment estem a
favor de la llibertat d’expressió, que cadascú faci el que vulgui,
són comentaris que s’han sentit aquests dies d’alguna manera
posant en dubte la gran reacció que ha provocat tot aquest fet,
no?, que cadascú faci el que vulgui, fins i tot hi ha hagut gent
que des d’un punt de vista de sintonia ideològica amb la llei ha
dit que millor no fer res, perquè com més renou fem més
propaganda els donarem. I la veritat és que, davant aquest tipus
d’argumentació, crec que hem de ser molt clars i molt
contundents i és que, com a poders públics, tenim l’obligació
de protegir els més desfavorits, els que realment estan sent
objecte d’una agressió.

I per tant, hem de restaurar, hem de donar suport i hem de
fer sentit a la gent aquesta que se sent agredida que la societat
està al seu costat, perquè ja han patit prou i ja pateixen prou
una estigmatització social i per tant, quan aquesta
estigmatització es manifesta d’una forma explícita crec que és
molt restaurador i reparador per a aquestes persones que la
pateixen que vegin que la societat està al seu costat i, per tant,
jo crec que sí, que cal reaccionar amb aquesta claredat.

Després hi ha una altra punt en el qual m’ha semblat... quan
feia el comentari sobre... declarant non gratum l’autobús que
deia: “bé, però que tampoc no es facin campanyes en sentit
contrari”, jo no sé si vostè es referia a això a què vostès
normalment es refereixen com l’adoctrinament, no?, és a dir,
“en sentit contrari” m’ha semblat... no ho sé, (...) parlava de
campanyes de promoció de la transsexualitat o de la
bisexualitat, aleshores, bé, hem tranquil·litza, veig que m’està
dient que no, però jo simplement volia dir que, és clar, no
podem posar al mateix lloc discursos i campanyes que van en
la línia de l’exclusió de l’odi, de la segregació, al costa de
campanyes que bàsicament el que fan és... simplement exposar
la realitat tal com és.

És a dir, jo crec que moltes vegades a aquestes coses se’ls
diu adoctrinament, jo crec que simplement per explicar
socialment, públicament, fins i tot de forma gràfica que hi ha...
que la transsexualitat existeix, que l’homosexualitat existeix i
que la bisexualitat existeix no fem cap adoctrinament ni incitam
ningú a ser transsexual, simplement el que intentam és
normalitzar aquest fet perquè les persones que es troben en
aquestes circumstàncies sentin el suport i no se sentin
segregades i per tant, jo li he de dir que en aquest punt no
comparteixo el seu... el seu discurs.

I dit això, ja ho he dit tot, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, perquè se li acabava el temps.

Sí, Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, bueno como me ha parecido entender que sí aceptaba
votación separada, para agilizar las votaciones pediría si
podemos votar el punto 4 i el 5 bis conjuntamente y el resto,
hacer solamente dos votaciones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò ho farem així si els sembla bé. Acabat el debat,
idò, passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 4368/17.
En primer lloc votaríem els punts 1, el 2, amb l’esmena després
modificada tal i com ha llegit el Sr. Castells, el 3 i el 5.

Vots a favor? Unanimitat.

No hi ha vots en contra, no hi ha abstencions. Per tant,
queda aprovat.

I ara votaríem el punt 4 juntament amb l’esmena 7540, que
seria el 5 bis.

Vots a favor?

Si....

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, és que semblava que fos que votéssim el punt 4 amb
l’afegitó aquest, no, són dos punts diferents, eh?, votem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Són dos punts diferents, però els votam junts o...?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, junts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò el 4 i el 5 bis.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor; 3 abstencions; cap vot en contra.

Per tant, queda aprovada.

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

Moltes gràcies.
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