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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, Carlos Saura substitueix Laura Camargo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està?

1) Proposició no de llei RGE núm. 7857/15, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca, relativa a Pla autonòmic contra el tràfic
de dones amb fins d’explotació sexual.

Bé, idò, començam pel debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7857/2015, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca, relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones
amb fins d’explotació sexual. 

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Sílvia Cano, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies. Dia 23 de setembre és el dia internacional
contra l’explotació sexual i el tràfic de persones. El tràfic
d’éssers humans és l’esclavitud del nostre temps, suposa una
profunda violació dels drets humans, de la dignitat i de la
llibertat de la persona, i constitueix una forma de delinqüència
greu que en la majoria de les ocasions implica organitzacions
delictives, a les quals proporciona importants beneficis basats
en la utilització de les persones amb diferents finalitats
d’explotació.

El tràfic afecte més de 20 milions de persones a tot el món.
Dades de l’ONU estimen que el 79% de les persones víctimes
del tràfic ho són amb finalitats d’explotació sexual. Les dues
terceres parts de les víctimes de tràfic són dones. El negoci del
tràfic és dels més rendibles del món, per darrere del narcotràfic,
i mou més de 32.000 milions de dòlars cada any. L’Oficina de
Nacions Unides contra la droga i el delicte a Europa estima que
només es detecta una de cada vint potencials víctimes de tràfic
amb fins d’explotació sexual. D’aquesta manera es calcula que
a Europa unes 500.000 dones treballen en la mal anomenada
indústria del sexe; la majoria arrela a territori espanyol.

La Cort Penal Internacional ha catalogat el tràfic com un
delicte de lesa humanitat; es vulnera el dret a la vida, a la
llibertat, a tenir una infància i adolescència lliures, a la
seguretat, a la llibertat sexual. 

La prostitució és una de les principals causes del tràfic amb
finalitats d’explotació sexual. Desenvolupament i prostitució
van intrínsecament de la mà. No de bades el 90% de les dones
que exerceixen la prostitució són dones immigrades i, segons

informes policials, majoritàriament víctimes del tràfic.
Organitzacions com Metges del Món han alertat que les nostres
illes, Balears, és una de les comunitats amb més proporció de
consum de prostitució i que els joves de les nostres illes són
més propensos que els de la península a consumir-ne. Un recent
informe elaborat per un grup d’estudis de la prostitució a les
Illes Balears conclou que a les nostres illes unes 2.350 dones
ofereixen serveis sexuals i que al voltant de 100.000 homes fan
ús de la prostitució cada any a Balears; entre 4.700 i 4.900
homes de les nostres illes recorren de manera freqüent a la
prostitució, amb la compra de cinc o més serveis sexuals al
mes. Aquest informe calcula que a l’arxipèlag es mouen uns 50
milions d’euros anuals, i aquesta és una estimació que han fet
a la baixa. 

L’explotació sexual és una forma d’esclavitud, un exercici
de violència de gènere, una vulneració dels drets humans i una
cruel manifestació de la desigualtat i de la feminització de la
pobresa. A l’àmbit autonòmic la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes, atorgà drets a les dones explotades
sexualment, perquè les hem incorporat com a víctimes de la
violència sexual i per tant susceptibles d’una especial protecció
per evitar la seva discriminació. Ara bé, des del Grup Socialista
i dels diferents grups que hem signat aquesta proposició no de
llei consideram que hem d’anar una mica més enllà i desplegar
alguns instruments que poden ser útils contra el tràfic dintre del
marc de les nostres competències. 

Les diferents propostes d’acord pretenen, en primer lloc,
que el Govern implementi el Pla integral de lluita contra la
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-
2018 que va assumir el Govern d’Espanya per prevenir,
reprimir i sancionar el tràfic de dones amb fins d’explotació
sexual, tal i com estableix el protocol de Palerm. Per ordenar i
coordinar tota aquesta feina i impulsar aquest pla estatal
proposam, que és sobretot l’objecte d’aquesta proposició, que
es desenvolupi en el termini d’un any un pla autonòmic contra
el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual, que seria
el que haurà de definir les principals línies de treball i acords
de mínim de prostitució promoguts pels agents socials que
intervenen en aquest camps i coordinant-nos amb totes les
institucions. La idea és que aquest pla coordini les diferents
institucions, els diferents organismes d’igualtat, els agents
socials i les forces de seguretat per treballar des d’aquests
diferents vessants l’efectiva protecció, la recuperació i la
integració sociolaboral de les víctimes.

I aquí faig un incís perquè hauríem de modificar el redactat,
perquè he vist que hi ha una errada que no concreta l’objecte
d’aquesta PNL, que és precisament anomenar el Pla autonòmic
contra el tràfic de dones amb fins d’explotació sexual. 

La tercera proposta d’acord és instar el Govern a integrar la
perspectiva de gènere a les estratègies turístiques per combatre
la idea de Balears com a destinació de turisme sexual. Sabem
pels diferents estudis que el consum de prostitució es dispara a
les nostres illes en temporada alta per part dels treballadors
temporals que fan feina i també dels turistes, i pensam que és
important aquesta estratègia. Instam a impulsar des de la
perspectiva dels drets humans les línies estratègiques i els
acords de mínims de prostitució promoguts pels agents socials
que intervenen en aquest camp, particularment Casal Petit,
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Germanes Oblates, Metges del Món, Creu Roja, Fundació
Solidaritat Amaranta, que reclamen campanyes estables de
sensibilització, participació real de les víctimes en els projectes
d’atenció, formació permanent, educació formal i formar a les
escoles en educació afectivosexual, sobretot els joves de
secundària, els col·lectius de risc, i la creació d’un observatori
permanent del fenomen de la prostitució, i millorar la cobertura
dels drets fonamentals.

La darrera proposta és instar el Govern d’Espanya a prendre
mesures per desincentivar la demanda de prostitució i estudiar,
tal i com han fet altres països -Suècia és un referent- la
penalització de la compra de sexe.

Són cinc propostes d’acord que esper que la resta de forces
polítiques puguin subscriure i puguem actuar perquè el tràfic és
incompatible amb un estat de dret.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. Per la seva defensa per part del Grup
Podem té la paraula l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Les condicions de
l’explotació sexual constitueixen una violació dels drets
humans. Aquest fenomen, que colpeja principalment grups
humans en condicions d’extrema necessitat, és facilitat per la
falta equitativa dels recursos de béns i serveis per la pobresa,
la fam, l’atur, l’analfabetisme, el no accés a fonts de recursos,
migracions i desplaçaments per conflictes polítics i armats. Les
víctimes que són objecte de tràfic se solen trobar aïllades de les
xarxes socials tradicionals i dels serveis governamentals; en
molts casos són les mateixes polítiques migratòries impulsades
pels governs les causants del problema, que forcen les dones i
les nenes a mantenir-se en situació de clandestinitat.

El gener de 1999 es va dur a terme a Dakka, Bangladesh, la
Conferència mundial de la coalició contra el tràfic de dones, en
la qual es va triar el dia 23 de setembre com a dia internacional
en contra de l’explotació i el tràfic de dones i nens en
homenatge a la Llei núm. 9143 de l’any 1913, promulgada en
aquesta data i coneguda pel nom de Llei Palacios. Aquesta data
té com a fi conscienciar els governs i la societat civil sobre les
causes i conseqüències d’aquest crim endèmic que afecta totes
les regions del món, i dur a terme accions que permetin frenar-
lo. També ens recorda el llarg camí que hi ha encara per
eliminar l’explotació sexual, el tràfic de persones i el
tractament de les dones com a objecte sexual.

Ens trobem davant d’un problema de caràcter global que
atempta greument contra els drets humans, i la base és la
persistent desigualtat entre els sexes i la condició de
subordinació de la dona a escala mundial. El tràfic té una
escassa persecució, i la solució per combatre’l vindria donada
per una sèrie de mesures: acabar amb el mercat que dóna
beneficis als delinqüents i actuar contra els intermediaris que
han aixecat una indústria criminal a força de negociar amb

dones i nenes i contra els beneficis econòmics que genera. Per
això entre els punts d’aquesta PNL s’insta el Govern central a
prendre mesures per desincentivar la demanda de prostitució i
estudiar, tal com s’ha fet a altres països, la penalització de la
compra de sexe.

Per altra banda, a nivell autonòmic, la intervenció social ha
de ser, a més d’intensiva, efectiva, amb les dones que surten de
les xarxes quan es desarticulen i passen a altres xarxes perquè
no tenen ni seguiment ni suport ni alternativa d’habitatge ni
seguretat, és necessari oferir-los una alternativa digna.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble.
Sra. Margalida Capellà. 

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. MÉS per Mallorca ha presentat també
aquesta proposició no de llei i fem nostres els arguments i
l’exposició que ha fet la diputada Sílvia Cano.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Josep Castells, per un temps
de...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No afegiré res més tampoc.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Molt bé. 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. El Grupo Parlamentario
Popular no ha presentado esta propuesta, pero también coincide
con la exposición que ha hecho la portavoz del Grupo
Socialista, daremos apoyo a todos los puntos de esta PNL.

Creemos que es importante, como dice el punto número 1,
que el Govern de las Islas Baleares puede implementar el Plan
integral de lucha contra la trata, que aprobó el Gobierno central
en el 2015, nos hubiese gustado, evidentemente, que se hubiese
implementado antes ya que esta plan va desde 2015 a 2018,
pero bueno, consideramos que todavía evidentemente está
vigente todo lo que este plan conlleva y que no es tarde para
poder implementarlo.
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De la misma manera también, como ya recogimos en el Plan
de igualdad que se aprobó la pasada legislatura con el consenso
de todos los grupos, una de las líneas que contenía este plan era
precisamente aprobar un pla específico contra la trata, con lo
cual no podemos hacer más que estar de acuerdo con que el
Govern de las Illes Balears pueda aprobar su propio plan.

También, evidentemente, que se pueda hacer campaña de
sensibilización para que en ningún caso las Baleares puedan ser
consideradas un destino de turismo sexual, creo que esto es
algo en lo que todos coincidimos. 

También, evidentemente, el punto número 4, que hace
referencia a los agentes sociales que intervienen en este campo,
creo que este es uno de los ámbitos en los que los agentes
sociales, las entidades que trabajan con esta problemática nos
llevan años luz a las administraciones, con lo cual hay que
tenerlas en cuenta. 

Y evidentemente en el punto número 5 también creemos
que no solamente hay que desincentivar la demanda sino que de
verdad en algún momento pues a nivel estatal, que
consideramos que es donde corresponde y que es el
competente, se debe afrontar y de manera consensuada una
solución evidentemente contra la prostitución, y en este caso
estamos totalmente de acuerdo que se pueda estudiar y además
en este caso la penalización, como recoge la propuesta, sí que
desde el Grupo Parlamentario Popular apoyaremos todos los
puntos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Les xifres
amb relació al tràfic de dones amb fins d’explotació sexual són
complicades d’analitzar perquè, com passa amb qualsevol
activitat clandestina o il·legal, són xifres variables i difícilment
ajustables. 

Ara bé, el que sí és cert i innegable és que existeix un
autèntic drama amb relació al tràfic de dones arreu del món i
que necessita mesures contundents a tots els nivells. I diem a
tots els nivells perquè si un repassa, ara que fa dos anys que
estam en aquesta comissió i miram els temes que hem tractat,
ens adonam que moltes vegades duim a debat qüestions de
dimensions molt importants, però que se’ns escapen pel simple
fet que com a comunitat autònoma tenim un marge d’actuació
que és el que és. 

Amb això no vull dir, ni molt manco, que no s’han de
debatre aquests temes ni que no trobam adient un pla
autonòmic contra el tràfic de dones, però sí que voldria incidir
que, malgrat tots els grups puguem estar d’acord en moltes
d’aquestes qüestions, i evidentment amb aquesta hi estam
totalment d’acord, qui té la potestat de combatre

problemàtiques com la que avui ens ocupa ja sigui el Govern
estatal o bé Europa és el que es fa el sord, com passa també i ho
podrem debatre després a la proposició no de llei que també
duim. Perquè aquí podem actuar amb el problema que ens
podem trobar, però no podem ser ingenus i obviar que això és
un problema en xarxa que supera fronteres nacionals, europees
i mundials. Parlam de 20 milions de nines i dones afectades per
aquesta xacra.

Feta aquesta humil consideració i la pertinent estirada
d’orelles als partits que estan en el Govern del l’Estat i
d’Europa, votarem a favor d’aquesta iniciativa. Voldria dir que
el Pla integral de lluita contra la tracta de dones i nines amb
fins d’explotació sexual 2015-2018 consideram que sí que s’ha
d’aplicar evidentment a les Illes Balears perquè és el marge
d’actuació que tenim i s’ha d’actuar plenament dins les nostres
possibilitats.

També veiem necessària la coordinació de tots els agents,
institucions i organismes per fer-ho viable, com apunta el punt
2 i 4. I evidentment pel que fa al punt 3 també hi estam
totalment d’acord, saben que reconvertir el turisme cap a un
turisme de qualitat és una prioritat que des del nostre partit fa
molt de temps que insistim i aquesta és també la manera de fer-
ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, jo també estic d’acord
amb l’exposició de la Sra. Cano, de fet a la meva exposició que
pensava fer maneig les mateixes dades que ella, però no vull
deixar de fer una sèrie de precisions i és que s’ha d’acabar amb
el tràfic de dones, però per això és necessari que les institucions
encarem el problema directament i dotem de recursos per lluitar
contra aquesta xacra, però també és necessari que les
institucions i els governs, començant pel nostre, s’ho prenguin
seriosament, més seriosament que la PNL que ara ens ocupa
perquè ja em diran vostès com de seriosament ens ho prenen si
ens hem torbat dos anys a poder començar a parlar del que ens
ocupa. 

Moltes voltes pens que els polítics hem perdut el sentit del
ridícul, els prego que mirin vostès el punt 2 de la proposició de
llei que diu “que instem el Govern en el marge màxim d’un any
que coordini tots els ens implicats en la lluita contra aquesta
xacra i que garanteixi protecció i integració de les víctimes”, si
sumam els dos anys per començar a parlar-ne, més l’any que
donam al Govern crec que serà a finals de segle quan tal
vegada veurem que això començarà a tenir força, i mentrestant
el tràfic segueix. 

Tampoc no vull deixar d’esmentar altres col·lectius afectats,
a part de les dones, com són el col·lectiu LGTBI, a joves i al
més horrible dels casos als nins. 
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La PNL, com no, tendrà, no pot ser d’altra manera, el meu
suport, però els prec que no ens facin fer el ridícul plantejant
urgències sobre el paper que després es converteixen, per
exemple, en dos anys per aprovar una trista PNL. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Huertas. A continuació tenen la paraula per
contradiccions els grups proposants, per un temps màxim de
cinc minuts. Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair el
suport de tots els grups a aquesta proposició no de llei i crec
que ens hem de congratular que tots els esforços polítics
almanco en aquests punts concrets estiguem tots d’acord en què
podem fer en el marc de les nostres competències. És vera, i la
Sra. Sureda ho apuntava, aquest és un problema transnacional
que traspassa fronteres a nivell internacional, però sí que és
veritat que hem volgut centrar la PNL dins l’àmbit del que
nosaltres podíem fer, i és vera, ha tengut una demora a poder
debatre aquesta PNL, però també és ben cert que hem guanyat
dintre del marc de la Llei d’igualtat que vàrem aprovar l’any
passat la conceptualització de la tracta amb finalitat
d’explotació sexual com a una categoria de violència sexual
dintre del marc de les violències masclistes. Per tant, les dones
víctimes de tracta, amb la llei que vàrem aprovar l’any passat,
duen un any amb la protecció que qualsevol persona que es
trobi en aquesta situació tendrà els drets reconeguts i les
proteccions efectives del Govern de les Illes Balears quant al
recursos assistencials de les dones víctimes de violència de
gènere. Crec que això és una passa fonamental que abans no hi
era i que ara sí que hi és.

A nivell estatal també s’han de fer reformes, Sra. Sureda,
per una banda, hem de menester no anar amb plans, que sí que
són un instrument útil i jo crec que en la darrera dècada hem
avançat molt a nivell normatiu en el tractament del tràfic
sexual, però hem d’anar una mica més enllà i necessitam una
llei, com necessitam també una nova reforma del Codi Penal
perquè desgraciadament la reforma del Codi Penal de l’any
2015 va legalitzar de facto determinades situacions de
proxenetisme i des del Grup Socialista almanco el que pensam
és que hem de penalitzar, castigar qualsevol tipus de forma de
proxenetisme i amb una passa més anar cap a plantejaments
abolicionistes de la prostitució, perquè prostitució i explotació
sexual van de la mà, comparteixen les mateixes causes de
violència de gènere, feminització de la pobresa, racisme
sexualitzat, la demanda dels cossos de les dones i de les nines,
una banalització del sexe i de la pornografia i tot això són
causes que es comparteixen.

Crec que avui és un dia important en aquest parlament. No
és la primera vegada que parlam de prostitució, hem parlat
altres vegades dels anuncis i més o manco sempre coincidim i
crec que avui estam d’enhorabona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Pel Grup Parlamentari Podem té
la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, no diré molta més cosa del que ja ha dit la Sra. Sílvia
Cano. Estic d’acord que és un gran dia i que afortunadament ja
hem fet iniciatives conforme aquest tema que es duen ja a terme
i felicitar-los per aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca?

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

No faré ús de la paraula, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No en faré ús tampoc, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò acabat el debat passam a votar si els sembla la
proposició no de llei o s’entén...

LA SRA. CANO I JUAN:

Sra. Presidenta, simplement un matís perquè m’imagín que
ha quedat recollida l’observació que... al punt 2, definir
l’objecte perquè de manejar tantes versions a vegades... ens
vàrem menjar precisament el nom del Pla autonòmic contra el
tràfic sexual de dones, llegiria com queda tal qual la proposta,
perquè no apareix..., crec que és important precisament
anomenar l’eina en què avui estam tots d’acord que s’ha de
desenvolupar: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a desenvolupar, en el termini màxim d’un any, el Pla
autonòmic contra el tràfic de dones amb fins d’explotació
sexual...” i el que segueix. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, molt bé. Idò, entenc que hi ha unanimitat de tots.
Així, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
7857/15, relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb
fins d’explotació sexual.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7824/17, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a espoli d’arena al
Sàhara.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7824/17, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i El Pi PROPOSTA PER LES ILLES relativa a espoli
d’arena al Sàhara.
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Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de dir que aquesta
iniciativa s’ha de contextualitzar en un moment i una acció
succeïda en el passat mes de maig, crec que era el mes de maig,
quan ens vàrem assabentar de l’arribada d’un vaixell al Port de
Palma carregat d’arena d’Al-Aaiun, una arena espoliada dels
territoris ocupats i per aquest motiu vàrem pensar que volíem
que el Parlament es manifestàs davant aquesta acció i vàrem
acordar presentar aquesta iniciativa.

Crec que hem d’assenyalar que aquesta situació ve derivada
d’un pèssim procés de descolonització per part de la potència
administradora d’aquesta descolonització, o sigui, del Govern
espanyol i... que no ha finalitzat aquest procés, que no ha tutelat
aquest procés i que permet que el Marroc exerceixi les seves
pressions polítiques per impedir que s’acompleixin les
resolucions aprovades que reconeixen el dret del poble sahrauí
a la seva autodeterminació.

Dins d’aquest àmbit d’autodeterminació volem assenyalar
que no és només es contempla la part política que té a veure
amb aquest procés, sinó que també hem de parlar de la
dimensió econòmica que han de tenir i que s’ha de respectar la
sobirania del poble sahrauí que està sotmès a aquesta
dominació colonial i si ens situam en aquest àmbit d’economia
hem d’assenyalar que també ens referim als recursos naturals
del Sàhara Occidental.

Vull recordar que a l’any 2016 el Tribunal de Justícia
Europeu va dictaminar que el Sàhara Occidental no entra dins
un acord de comercialització que varen signar la Unió Europa,
els 28 membres de la Unió Europa, i el Marroc al 2012, no hi
entra, i va considerar que el Sàhara Occidental era un territori
separat i distint del regne del Marroc, tal i com reconeixen i
varen establir les Nacions Unides en els anys seixanta. Per tant,
el Tribunal de Justícia Europeu va determinar que aquest acord
no afectava els territoris ocupats pel Marroc i per tant, que no
es podia comerciar amb els recursos naturals d’aquells
territoris.

Davant aquest entrebanc les pretensions comercials del
Marroc i contravenint aquesta sentència les autoritats alauís i la
comissió europea han iniciat una estratègia per tal que aquesta
sentència no es pugui fer efectiva i que es pugui continuar amb
l’espoli dels recursos naturals dels sahrauís.

Així, i ho diré perquè això és el que està passant ara en
aquests moments a la comissió europea, el passat mes d’abril
es va demanar, la comissió va demanar permís als 28 estats
europeus per renegociar amb Rabat l’acord comercial vigent
des de 2012, com he dit abans, en el sentit de canviar els termes
de la sentència de l’Alt Tribunal en el sentit de modificar el
veredicte per establir població del Sàhara on es pot llegir el
poble del Sàhara i així reconeixeria a efectes legals que la
població d’aquest territori es pogués expressar mitjançant les
institucions marroquines. 

Per tant, aquesta és una estratègia que es tramita en aquests
moments dins el si de la comissió europea per salvar, per
“pontejar” aquesta sentència del Tribunal de Justícia europeu
que reconeixia precisament que la delimitació del Sàhara
Occidental és diferent de la delimitació del Marroc i, per tant,
que l’acord comercial entre el Marroc i Europa quant als
recursos naturals del Sàhara no es pot desenvolupar.

Els vull recordar, perquè crec que és significatiu... veure
que aquesta estratègia d’extreure recursos naturals del Sàhara
pot significar que a l’any 2020 més de la quarta part d’energia
verda produïda pel Marroc es generarà a plantes solars situades
fora del Marroc, situades al Sàhara Occidental, per tant el 40%
de la producció i la capacitat solar del Marroc és del poble
sahrauí i el poble sahrauí no es pot beneficiar dels seus propis
recursos, i veuen com s’estan espoliant per part de la potència
ocupadora del seu territori.

També he de dir que més de 200 milions de dòlars en roca
fosfòrica varen ser enviats des del Sàhara Occidental ocupat
l’any passat.

Per tant, tot aquest volum de negoci, també pel que fa a la
pesca, pel que fa a l’arena, tots els que hem visitat els territoris
ocupats hem estat testimonis d’aquestes extraccions d’arena
perquè es produeix en el port, es veu com hi ha vaixells que
carreguen arena i vaixells que carreguen fosfats i camions que
surten amb la pesca del litoral del territori ocupat, pensam que
-com he dit- que els sahrauís que veuen que no poden tenir una
solució política i a més que s’estan espoliant els seus recursos
naturals, crec que és necessari que ens posicionem en relació
amb aquests fets i per això es va presentar aquesta iniciativa.

El primer punt de la iniciativa diu que el Govern de l’Estat
espanyol manifesti la seva oposició davant la Comissió
Europea en la seva pretensió de renegociar l’acord d’associació
comercial entre la Unió Europea i el Marroc, que legitimaria
l’espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental. El segon
punt insta el Govern de l’Estat espanyol a complir i exigir el
compliment davant la Unió Europea de la sentència del passat
21 de desembre de 2016, del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, que determina que el Marroc no té sobirania sobre el
Sàhara Occidental i per tant prohibeix a aquest regne comerciar
amb productes i recursos naturals provinents del Sàhara
Occidental. El tercer punt és per condemnar qualsevol activitat
estrangera en el territori del Sàhara Occidental realitzada sense
l’autorització de l’administració sahrauí, ja que seria legitimar
l’ocupació marroquina al Sàhara Occidental. 

El quart punt fa un prec a les associacions empresarials
balears per tal que evitin la comercialització de productes i
recursos procedents del Sàhara Occidental que incompleixin
aquesta jurisdicció internacional; aquest punt és important
perquè les persones, els consumidors que són sensibles a
aquests fets i no volem col·laborar en aquest espoli hauríem de
poder tenir..., almanco saber quines són les empreses que
comercien i quines són les que no comercien amb productes
provinents d’un espoli.

El punt número 5 insta el Govern de l’Estat espanyol perquè
apel·li l’ONU i el Consell de Seguretat per tal de posar fi al
saqueig que està fent el regne de Marroc sobre els recursos
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naturals del Sàhara Occidental, i a la creació per part de l’ONU
d’un mecanisme per a la protecció dels recursos naturals del
Sàhara Occidental. El punt número 6 insta el Parlament a
remetre als diferents intergrups constituïts a tots els parlaments
autonòmics de l’Estat aquesta proposició no de llei, així com
les resolucions que d’ella es derivin amb l’objectiu que puguin
fer servir aquest text també en els seus parlaments i puguin
impulsar accions semblants i donar suport al poble sahrauí
quant a aquest espoli. I al punt número 7 el Parlament acorda
que es remeti aquesta proposició no de llei i les resolucions que
d’ella es derivin a les diferents associacions empresarials de les
Illes Balears per al seu coneixement, i també com una manera
de treballar dins el marc dels empresaris la sensibilització cap
al respecte als recursos naturals del poble sahrauí.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per a la seva defensa per part
del Grup Podem té la paraula la diputada Marta Maicas, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, molts membre
d’aquesta comissió sabem i som conscients del que suposa
l’espoli d’arena del Sàhara; després de la visita que vam fer als
campaments de refugiats i haver-nos reunit amb els membres
del Front Polisario vam entendre que l’espoli dels seus recursos
suposa un negoci més d’empresaris espanyols desaprensius,
que s’uneix a l’extracció no sols de l’arena sinó de fosfats i
l’arrossegament de bancs de pesca aprofitant-se de l’actual
conflicte del Sàhara Occidental.

No em vull estendre més, ja que la Sra. Obrador ho ha
explicat molt bé, però m’agradaria destacar novament que
s’està produint una violació del dret internacional, i per tant
hem de reclamar el compliment de la legalitat, sobretot de la
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de
desembre de 2016, que delimita la frontera del Sàhara
Occidental i el Marroc. Això significa el reconeixement del
Sàhara Occidental com un territori diferent del Marroc, i per
tant de la il·legalitat de l’espoli dels recursos. Per tant
demanem que es faci complir la legalitat internacional, i
aprofitem també per donar les gràcies pel suport de tots els
membre d’aquesta comissió a presentar aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. No és la primera vegada que aquest
parlament, juntament amb associacions prosahrauís, donen la
veu d’alarma pel saqueig i l’explotació dels recursos del Sàhara
Occidental. Fa anys que parlàvem de l’explotació de la pesca,

de la mar que hi ha davant la costa sahrauí; i també
denunciàvem fa anys, a través d’associacions però també a
través d’aquest parlament, el saqueig de fosfats, i ara toca
l’arena. Moltes vegades em diuen els sahrauís que el dia que
tornin no els quedarà res, en el seu poble.

Crec que el problema que hi ha en aquest moment és
probablement l’existència de tractats bilaterals per part de la
Unió Europea amb un país ocupant com és el Marroc, davant
el qual es té massa consideracions, unes consideracions que no
s’han tengut amb Israel, que també és un país ocupant, o amb
Indonèsia, quan ocupava el Timor Oriental. Sembla que amb el
Marroc, com que és un estat més proper, s’ha de tenir més
condescendència, però crec que aquí hem de repetir una vegada
més que el Marroc és un país ocupant i que ha ocupat el
territori sahrauí. Hem d’estar damunt d’acords comercials entre
la Unió Europea i el Marroc; és molt important que els
eurodiputats del Parlament Europeu facin la seva tasca de
control d’aquests acords comercials, perquè aquests acords
comercials necessiten el dictamen conforme del Parlament
Europeu, i també que els parlaments autonòmics facem aquesta
tasca durant tots aquests anys de seguiment de la legalitat
internacional per tal de donar veu al poble sahrauí en els
parlaments autonòmics, al Congrés i també al Parlament
Europeu i allà on sigui.

La sentència de desembre de 2016 és molt important perquè
reconeix que el Marroc no pot negociar més enllà del seu
territori, i reconeix també l’aplicació de les resolucions de
Nacions Unides dins el dret de la Unió Europea. I a més també
és bàsica -crec que això és una via que en algun moment
hauríem d’explorar- és bàsica perquè preveu, i d’alguna manera
obliga la Comissió Europea, establir uns mecanismes per
controlar que efectivament el Marroc no negocia sobre el
territori sahrauí; jo crec que això és una feina que hauríem de
parlar en algun moment dins l’intergrup, i també més enllà.

En qualsevol cas voldria destacar d’aquesta proposició no
de llei el primer punt; el primer punt és molt important, perquè
el més trist que ens està passant en aquest país és la manca de
compromís del Govern espanyol de qualsevol signe polític
respecte del Sàhara Occidental i del poble sahrauí. Des dels
parlaments autonòmics pitjam, des de les associacions també
seguim pitjant, però ens trobam cada vegada bloquejats en el
Govern espanyol i en el Ministeri d’Assumptes Exteriors. Crec
que aquest punt és important, perquè si aconseguim que el
Govern espanyol, davant la Comissió Europea i dins el Consell
de la Unió, es compromet a defensar els drets del poble sahrauí
d’alguna manera podrem aconseguir salvar aquest lligam que
hauria de tenir el Govern espanyol i Espanya amb el poble
sahrauí, ja que els va deixar abandonats l’any 75.

Per part meva, res més. Hem participat en l’elaboració de
la proposició no de llei. Disculpin que no em trobi molt bé avui
però, bé, en qualsevol cas, com és evident, votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula..., sí, primer la senyora..., ah!, disculpi. 
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Per part d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula
l’Hble. Diputada Maria Antònia Sureda, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. No està
acostumada que nosaltres formem part dels grups que presenten
les iniciatives, però creiem que val la pena en aquesta ocasió.

Des d’El Pi, evidentment, subscrivim el que han dit totes les
portaveus que m’han precedit, ja que, com dic, aquesta
iniciativa la presentam de forma conjunta. Pens que molts dels
que som aquí coneixem la situació de primera mà i pens que és
un orgull afirmar que aquesta comunitat autònoma, tant a nivell
institucional com a nivell de cooperació, com a nivell privat i
personal té un compromís molt ferm amb la causa sahrauí.
Però, precisament, perquè el compromís de les Balears és
innegable, i no em vull repetir massa del que s’ha dit, voldria
parlar breument de la necessitat que ara aquest compromís
autonòmic es faci extensiu al Govern de l’Estat espanyol.

El Govern no pot esperar més i ha de fer una passa endavant
per tal d’assumir un paper que fa anys que li pertoca, però que
mai no s’ha fet seu; l’espoli de recursos naturals que es fa
constantment al Sàhara no vulnera només el dret internacional,
sinó també la sentència del Tribunal Superior de Justícia, com
també s’ha dit, de la Unió Europea, de dia 21 de desembre del
2016, que delimità la frontera del Sàhara Occidental i el
Marroc i prohibí la comercialització de recursos naturals dins
aquesta delimitació en cas de no disposar de l’autorització del
Front Polisario.

Per això, en aquesta proposició no de llei demanam al
Govern de l’Estat que s’oposi a la renegociació de l’acord
comercial entre la comissió europea amb el Marroc i
s’acompleixi i faci acomplir la sentència del dia 21 de
desembre, perquè és cert que, des d’aquestes Illes, es fan
moltes iniciatives, com he comentat abans, però sabem que hi
ha àmbits que se’ns escapen perquè no hi tenim competències,
malgrat les actuacions que hi voldríem fer.

Per això, repetesc, és necessari que tots plegats facem
arribar aquesta petició al Govern de l’Estat i que aquest, d’una
vegada per totes es comprometi amb la lluita pels drets del
poble del Sàhara Occidental. D’aquesta manera, si Espanya fes
la primera passa Europa la seguiria.

Vull dir que aquests dies ens omplim tots la boca de
vulnerabilitat de drets, de compliments de la legalitat i, per tant,
pens que ho hem d’aplicar per tot.

No tenc res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un
temps màxim de...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui posem sobre la
taula un tema per posicionar-nos en matèria internacional, per
tant, d’alguna manera és un tema en el qual aquest parlament no
té competència, però en moltes ocasions en temes que d’alguna
manera preocupen la societat balear ho hem, de posicionar-nos,
són temes en els quals nosaltres no podem res més que instar
altres institucions perquè actuïn, però està justificat, crec, amb
aquesta sensibilitat que la societat balear ha demostrat en els
darrers anys amb el tema del Sàhara.

Avui parlem, concretament, del tema dels recursos, que,
evidentment, és molt important, però no hem d’oblidar que
aquest és un tema d’alguna manera pal·liatiu, és a dir, és una
estratègia impulsada per les autoritats del Front Polisario com
a una manera de portar la batalla per la sobirania en un terreny
en què la posició jurídica del Marroc és més feble. I quan dic
això és perquè no hem d’oblidar, no hem de perdre de vista que
el tema de la batalla dels recursos doncs és un tema, com he dit,
pal·liatiu, és un tema que ja genera unes molèsties al Marroc,
però no podem caure en l’error de pensar que guanyant la
batalla dels recursos guanyarem el tema de fons, que és el de la
sobirania, perquè si el tema de la sobirania estigués resolt
doncs el problema dels recursos no hi seria.

I en aquest punt evidentment no podem oblidar, tot i que la
història és ben sabuda per tots, d’alguna manera recordar el rol
que ha jugat el regne d’Espanya en aquest conflicte i en el
problema dels recursos, i la deixadesa de funcions del regne
d’Espanya des que va abandonar de forma ominosa el territori
del Sàhara i va deixar la població local, a la qual tenia
obligació de protegir, en mans de les autoritats marroquines.

Això ho dic també perquè ens acostumam que respecte del
tema del Sàhara, o sigui, els polítics respecte del tema del
Sàhara sembla que tenim com a una divisió vertical de funcions
dintre d’Espanya i als parlaments autonòmics ens ha tocat el
paper dels solidaris; llavors, fem les nostres PNL, instam el
Govern, la Unió Europea, avui preguem a les associacions
empresarials quan d’alguna està bé que els preguem, perquè no
podem fer altra cosa, però hauríem de fer passes per aconseguir
que el que poguéssim fer fos exigir-los el compliment d’una
legalitat internacional. Perquè, com molt bé es diu a la
proposició no de llei, les autoritats europees ja han declarat que
és il·legal el comerç d’aquests productes.

Però torn al tema de la divisió vertical de funcions, com els
deia; és a dir, d’una banda, a nivell autonòmic fem aquest paper
de solidaris i a nivell estatal, malauradament, el paper és el del
mutisme i el de la connivència amb el regne del Marroc. I aquí
crec, i evidentment reconeixent el paper que, en aquest cas,
doncs els companys del Grup Socialista han fet amb tot aquest
tema, que hi ha estat al capdavant, i també de l’altre grup
majoritari, el Partit Popular, a través de la seva portaveu, doncs
que s’han compromès sempre en aquesta comissió amb aquests
mesos; recordo que fa uns mesos ja vam aprovar una
proposició no de llei respecte del tema de la sobirania del
Sàhara, jo crec que més que instar diguem els diversos
intergrups de les comunitats autònomes, el que estaria bé és que
fessin pressió, diguem tant els diputats socialistes de tots els
intergrups i els diputats populars de tots els intergrups dintre
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dels seus respectius partits polítics, perquè és molt sorprenent
com tant en governs d’un color com de l’altre el paper
d’Espanya ha estat vergonyós, vergonyós és la paraula que
podríem dir; perquè ara parlam del Tractat de Lliure Comerç de
l’any 2012, que va fer la Unió Europea, per tant quan ja hi
havia el Govern Rajoy, però l’anterior era de l’any 2007, que
va signar la Unió Europea amb el Marroc i a la presidència del
Govern hi havia el Sr. Rodríguez Zapatero, no?

Per tant, totalment, escolti’m, no serem nosaltres que
romprem la unanimitat en matèria del Sàhara, hem d’estar tots
junts i si només som capaços d’arribar a acords a nivell
autonòmic doncs ho farem a nivell autonòmic, però nosaltres
no volem perdre de vista que aquí poca cosa podrem fer més
que fer aquests precs i instar altres a nivell de govern perquè
facin alguna cosa, que són els que realment poden fer.

I per tant, bé, poso sobre la taula la possibilitat de treballar
en aquesta línia, de cara a altres actuacions. Avui en dia,
evidentment es va posar damunt la taula el tema del vaixell que
va venir carregat d’arena del Sàhara i va atracar en el Port de
Palma i, per tant, és un tema respecte del qual ens havíem de
posicionar, havíem de dir coses, per tant trob lògic que avui
parlem del tema dels recursos, però hauríem d’anar pensant en
estratègies per poder donar una resposta més contundent a
aquesta problemàtica.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Sandra Fernández, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Es evidente, y ya se ha repetido
en un par de ocasiones en este debate, que desde esta comisión
siempre hemos mantenido una postura de unanimidad y
consenso respecto a nuestra postura, valga la redundancia,
sobre la cuestión saharaui, en este sentido nosotros daríamos
apoyo a todos los puntos menos al punto primero, que nos
abstendríamos, porque no nos consta que realmente exista esta
pretensión de renegociar el acuerdo con Marruecos para
legitimar, como se dice, el expolio de los recursos naturales del
Sahara Occidental. Es cierto que desde la Comisión Europea se
quiere renegociar este convenio, pero también es cierto que las
posturas oficiales, y así se ha dicho desde la Comisión Europea,
están intentando encontrar una solución que, evidentemente,
cumpla con la sentencia del Tribunal Europeo, y así lo han
dicho y lo han reconocido, que se va a cumplir la sentencia, y
que también pueda, de alguna manera, respetar un estatuto
diferente para el pueblo saharaui y que también pueda tener en
cuenta al pueblo saharaui. Y en este sentido creemos que sí que
se está buscando esta solución, y no solamente lo han dicho
eurodiputados, en este del Grupo Popular, sino también
eurodiputados españoles socialistas que, desde la Comisión
Europea, se está intentando encontrar una solución, cumpliendo
siempre las sentencias.

Así que no estamos de acuerdo con la premisa que establece
el punto 1.

Nosotros sí que apoyaremos el resto de puntos, es evidente
que el expolio de los recursos naturales por parte de Marruecos
no es algo que se diga en esta comisión, se ha dicho en
repetidas ocasiones por parte de Naciones Unidas, ha habido
posicionamientos del Parlamento Europeo en este sentido y,
evidentemente, no podemos más que compartirlos.

También es cierto que, compartiendo un poco lo que
comentaba el portavoz de MÉS per Menorca, el punto 4, que
es “instar a las asociaciones empresariales de Baleares a que
eviten la comercialización de productos o recursos naturales
procedentes del Sahara Occidental”, es más una petición para
que también puedan hacer ellos una declaración de intenciones,
digamos, de alguna manera, porque ahí entraría mucho en
juego el punto número 5, que pide a la ONU un mecanismo
para la protección de los recursos naturales del Sahara
Occidental; es decir, en muchas ocasiones el problema que nos
hemos encontrado, y lo hemos debatido, es que realmente no se
sabe de dónde proceden los recursos que comercializa
Marruecos, entonces es evidente que muchas empresas
españolas o empresas baleares pueden estar comercializando
con productos que, en teoría, proceden de Marruecos, pero que
realmente vengan del territorio del Sahara.

Entonces, bueno, daremos apoyo, pero creemos que lo
importante es, mientras se encuentra evidentemente una
solución global para el pueblo saharaui, que se pueda tener un
mecanismo que proteja sus recursos naturales.

Y es evidente, y un poco entrando en el debate que ha
propiciado el portavoz de MÉS per Menorca, que a las
comunidades autónomas nos toca, por decirlo de alguna
manera, la parte fácil en este conflicto, es evidente que yo creo
que la sociedad española sí que..., y siempre ha sido muy
partidaria y muy solidaria con el pueblo saharaui, pero también
es cierto, y así lo dicen todos los organismos internacionales,
y lo ha dicho la ONU, que la solución a día de hoy al conflicto
del Sahara pasa por una solución pactada con Marruecos, y ahí
es evidente donde entran el Gobierno estatal, el Gobierno de
España, que es quién tiene que negociar en este caso con
Marruecos, no las comunidades autónomas. Y es por eso que
yo creo que muchas veces el Gobierno de España pues no está
a la altura de lo que las comunidades autónomas pretendemos,
pero evidentemente la postura de los gobiernos centrales es
mucho más compleja y más complicada que la que tenemos las
comunidades autónomas.

Dicho esto, es evidente que nosotros debemos seguir
defendiendo una sola opción global para que el pueblo saharaui
evidentemente pueda ejercer este derecho a su
autodeterminación, como así viene recogido por diferentes
declaraciones de Naciones Unidas, y hasta que esto se produzca
evidentemente buscar mecanismos que protejan sus recursos
naturales.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, ja fa molts anys que tots
sabem que el Sàhara ha estat declarat territori no autònom,
pendent de descolonització, igual que també sabem que no es
pot negociar amb els recursos naturals d’aquest territori.

Així mateix, sabem de les orelles sordes del Marroc, del
vergonyant paper d’Espanya en una descolonització del
territori, l’abandó de població amb DNI espanyol que es va fer
en el seu moment. Mira per on!, aquí abandonam els que volen
ser espanyol i ens dedicam a perseguir els que no ho volen ser,
quina contradicció!

També sabem que a Espanya, per un costat hi ha la seva
gent que és conscient d’aquests greuges, però que, per altra
banda, els diferents governs de l’Estat, tant socialistes com el
Partit Popular, no li ha fet fàstic continuar negociant amb el
Marroc tant com ha calgut. Davant els diners la moral i la
solidaritat poc quedar aparcada. Marroc viola preceptes de
l’ONU i nosaltres ho miram i quedam satisfets quan els
mateixos que firmem PNL a les comunitats autònomes quan
governen a l’Estat hi poden fer quelcom es dediquen a mirar a
una altra banda. Això sí, a més, no fent veure que ignoram les
profundes arrels i relacions del nostre caçador d’elefants favorit
ja jubilat i del seu hereu que continua en la tradició de
profundos vínculos de hermanamiento amb el Marroc.

Amb l’agermanament amb els saharians queda bé mentre no
molestin els negocis d’índole superior.

Nosaltres instarem el Govern espanyol i el Govern
espanyol, com ens mostra en els últims trenta anys tirant per
baix, passarà de nosaltres, perquè no ens equivoquem, com
punyetes hem de demanar que s’insti la Unió Europea quan els
primers que passam de tots som els espanyols, que som els que
més càrrega moral o immoral tenim en aquest tema.

Tot i saber que servirà de poc, entenc i compartesc l’esperit
de la PNL que es presenta, com no podia ser d’altra manera i
hi votaré a favor, el que no compartesc és que no s’assenyalin
com cal els còmplices de l’espoli, perquè sense còmplices i
sense qui se’n aprofita no hi hauria delicte, per començar
l’Autoritat Portuària, que permet el trànsit de iots que no hauria
de ser permès, imagín que els doblers cobrats per descarregar
i atracar el vaixell hauran anat molt bé per finançar altres costs
fora de la nostra illa. En segon lloc, el consignatari del buc, que
no li ha fet fàstic carregar el seu vaixell amb els recursos
naturals d’un poble ocupat, en aquest cas no parlem de
diamants de sang, potser el terme adient seria arena de sang. El
comprador del producte que, per tal d’emplenar d’arena el seu
negoci, poc li importa d’on ve, els beneficis són els que manen.
Després, i per suposat, que poc li importa espoliar el que no és
seu si per cobrar un bon grapat de dírhams es tracta.

Bé, diguem les coses tal i com són, som responsables en
major o menor mesura del que passa, però la responsabilitat

augmenta i són còmplices tots aquells que, per ignorància o per
mala fe, havent tengut anys per fer qualque cosa des del govern
per canviar les coses, no han fet res.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Tenen la paraula ara per
contradiccions els grups proposants, per un temps de cinc
minuts, té la paraula el Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies. Volia assenyalar que, ja que s’ha citat aquí
el tema de la procedència i que és difícil determinar d’on ve
aquests recursos en el cas de l’arena que va arribar a Palma,
nosaltres vàrem poder tenir accés a la fulla de càrrega de les
tones d’arena i, efectivament, posava que aquesta arena havia
estat carregada a l’Aaiun, no posava que era arena treta de les
platges o de dins la mar, perquè és de dins la mar d’on la
treuen, no posava això, s’evita totalment posar-ho, però, així i
tot, amb aquesta referència vàrem aconseguir que l’Autoritat
Portuària paralització la descàrrega d’arena, o sigui que la
implicació de l’Autoritat Portuària, no com ha dit la portaveu
del Grup Mixt, que no va passar olímpicament, sinó tot el
contrari, va aturar la descàrrega d’arena mentre no va esbrinar
si tenien tots els permisos, i, efectivament, el Govern de l’Estat
havia autoritzat, no l’extracció, però sí l’arribada d’aquesta
arena a Palma. Per tant, l’Autoritat Portuària no va poder, no
tenia cap element legal per aturar definitivament la descàrrega
d’arena, tot i que va fer els seus esbrinaments per tal de veure
si acomplia o no acomplia. Per tant, dir que es va fer amb
connivència d’aquesta Autoritat Portuària hem de dir que no i,
a més, va facilitar l’accés a totes aquelles persones del
moviment civil, i també polítics que ens vàrem personar en el
port de Palma per recaptar informació, va facilitar, com ja he
dit, el nostre accés i la nostra informació del que demanàvem.

Per tant, que és vera que la procedència no es pot
determinar en aquests moments, perquè s’ha decidit que no es
determini; és que des del port de l’Aaiun la pesca surt en
camions de color blanc que no tenen el nom de l’empresa que
ha comprat aquesta càrrega de pesca, perquè no volen ser
identificats, és que hi ha aquesta estratègia establerta. I els que
hi vàrem poder anar, ho hem vist, surten els camions sense
identificació. Per això és importantíssim que es pogués
conèixer la procedència quan anam a comprar al supermercat
i compram les llaunes de sardina a un supermercat que sabem
que són sardines pescades a territori del Sàhara Occidental, si
ho sapiguéssim molts de nosaltres podríem tenir aquesta
informació i fer una opció de compra responsable i dir: no
volem comprar això. Però això és una cosa que en aquests
moments no s’hi pot accedir, tot i que nosaltres dins l’intergrup
n’hem parlat molt, de quins serien els mecanismes per poder
identificar l’origen d’aquests recursos naturals i fer les accions
derivades d’aquest coneixement.

Al Sr. Diputat de MÉS per Menorca li diria que, dels
intergrups, en formam part tant diputats del Partit Popular com
diputats del Partit Socialista, com diputats d’altres formacions
polítiques que tenim representació a totes les comunitats
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d’Espanya; que dia 29 hi ha unes jornades, una conferència, on
ens reunim tots els membres dels intergrups per tractar
precisament les estratègies per defensar la causa sahrauí i forçar
i trobar mecanismes de pressió al Govern per poder anar
caminant i prenent resolucions que vagin en el sentit de
reconèixer els drets del poble sahrauí, i que això és una cosa
que no podem oblidar i hem d’emprar. Jo l’anim a participar a
les reunions de l’intergrup, que el seu grup està representat i
que malauradament no poden assistir a les reunions de
l’intergrup; participin i amb les seves aportacions també
contribuiran de qualque manera a fer i exercir aquesta pressió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem... Té la
paraula.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, tant el Govern de les Illes
Balears com el Parlament, a través de l’intergrup Pau i llibertat
al Sàhara, han reiterat la seva solidaritat amb el poble sahrauí
i la seva causa, i estam units en contra de l’espoli que pateix el
poble sahrauí. Entenem la crida que fa la Sra. Obrador en
referència a la necessitat d’unitat de tots els grups parlamentaris
per demanar al Govern central el seu posicionament respecte
del poble sahrauí. Personalment no puc dir una altra cosa que
mentre hi hagi el Govern del PP en representació de l’Estat
espanyol, poca cosa podem fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Un dels mecanismes que podrien ajudar
a identificar quins productes vénen del Sàhara Occidental i
quins vénen del territori marroquí és l’etiquetatge. Es tracta
d’un mecanisme que ja ha implantat la Unió Europea respecte
dels territoris palestins ocupats, i Israel està complint i està
etiquetant els productes que entren des d’Israel cap a la Unió
Europea amb aquestes etiquetes. Una de les propostes que jo ja
vaig comentar, i potser aquí seria el moment de començar a fer-
hi feina com a intergrup, és la de proposar a la resta
d’intergrups que dins la Unió Europea es treballi per tal que hi
hagi també un etiquetatge per complir precisament el que el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a la sentència de
desembre de 2016, ja preveu, que és que s’ha d’establir
qualque mecanisme per tal de poder aplicar l’acord comercial
amb el Marroc i que quedi clar que el Marroc només comercia
amb productes que vénen del territori marroquí i no del territori
ocupat. 

Aquesta és una de les propostes que vàrem fer en el seu
moment però no la vàrem desenvolupar, i potser més endavant
sí que hi puguem fer feina. Em consta que ja al Parlament

Europeu s’està plantejant, i també a la Comissió Europea, i
veurem si més endavant, des de l’intergrup i des d’aquest
parlament també, hi podem aportar alguna proposta.

Per part meva, res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi, té la
paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument vull dir que sí que és
cert que des del Govern de l’Estat no s’han duit actuacions
encaminades a solucionar el problema del poble sahrauí, però
no perquè ara hi hagi un govern del Partit Popular; fa 40 anys
que estan en aquesta situació, hi ha hagut diferents governs,
tant del Partit Popular com del Partit Socialista, i no s’ha
arreglat.

De totes maneres també he de dir a la Sra. Maicas que ells
tenen representació, i al Congrés dels Diputats hi ha més
pluralitat que mai, i per tant tenen el suport dels grups que no
hi som perquè aquest tema es debati i es pugui intentar
solucionar i encaminar cap a l’autodeterminació del poble
sahrauí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sobre el tema de fons poca cosa
més hi ha a aportar. Jo, recollint el guant que d’alguna manera
m’ha llençat la Sra. Obrador, estic d’acord amb ella però fins
a un punt, és a dir, que sentint-ho molt crec que la meva
participació en aquesta trobada de dia 29 realment no crec que
servís de gaire, perquè el que li he vengut a dir quan li he dit
dels intergrups, el que vull dir és que ens reunim els intergrups
de cada parlament, està molt bé, no fem més que posar en comú
aquest vessant solidària que és el paper que estem agafant els
parlaments, però jo quan parlava dels intergrups volia dir que
els diputats autonòmics socialistes, els diputats autonòmics
populars, també hauria d’haver dit els de Podem, els partits que
teniu representació parlamentària a Madrid, que potser seria
més útil trobar la manera de fer pressió dintre dels vostres
propis partits perquè les direccions estatals dels vostres partits,
dins la complexitat, perquè tampoc no vull fer demagògia,
perquè som conscient de la complexitat que deia la Sra.
Fernández, doncs, bé, és a dir... en la línia del que he dit, això
són cures pal·liatives, diguem, són petits pedaços que anem
posant a una problemàtica que és molt més gran, que va de
sobiranies, i que per tant apel·la a la responsabilitat
internacional d’Espanya, i per tant aquí estaria bé que els partits
estatals, que com molt bé deia vostè tenen presència a tots els
parlaments autonòmics, trobessin la manera de compassar la
dialèctica i el llenguatge que es fan servir a l’àmbit autonòmic
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amb els que es fan servir a l’àmbit estatal, perquè si no una
mica tens la sensació d’estar fent una feina amb un contingut
purament simbòlic. Comprenent la complexitat del que això
implica, perquè ja sé que és difícil mantenir aquesta coherència
a l’àmbit estatal i a l’àmbit autonòmic, crec que seria el que
realment permetria fer avançar la situació.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Sra. Fernández...

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Pediría votación separada del punto 1 y el resto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Els sembla bé? Acabat el debat, idò, passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 7824/2017.

Vots a favor del punt número 1?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor; 3 abstencions.

I votam la resta de punts tots junts. Vots a favor?

Per unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7824/2017, relativa a espoli d’arena al Sàhara.

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