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LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix començarem. Començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta. Montse Seijas sustituye a Xelo Huertas.

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi ha més? Bé, idò passam a l’únic punt de l’ordre del
dia, que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 10134 i 14155/2017.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10134/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya per
a la difusió del Pacte ReAcció.

Començam pel debat de la Proposició RGE núm.
10134/2017, presentada pel Grup Parlamentari Popular i
relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Sandra Fernández, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. La PNL que presenta hoy el
Grupo Parlamentario Popular es muy sencilla. Como todos
sabemos hace ya un año, por estas fechas, que se puso en
marcha y se aprobó el pacto social contra las violencias
machistas, que así se llamó ReAcció. És un pacto que tenía el
objetivo de movilizar a la ciudadanía, que se sumaron las
diferentes administraciones públicas, nos sumamos todos los
partidos políticos que formamos este parlamento, empresas,
entidades y personas a título individual.

Nosotros también tuvimos la oportunidad, gracias -y en ese
sentido sí que lo hemos reconocido- a que en este caso la
consellera de Presidencia nos pidió aportaciones a los
diferentes grupos parlamentarios, y una de nuestras
aportaciones antes de que se lanzase ya este pacto fue
precisamente el de la necesidad de la difusión no solamente por
los medios tradicionales sino también por otros medios que hoy
en día son los que están triunfando más, como evidentemente
son internet y las redes sociales, para que realmente este pacto
y la gente pudiese conocer realmente lo que significaba.

En este sentido también hace unos meses interpelamos a la
consellera de Presidencia para que nos explicase cuál estaba
siendo el desarrollo y la implementación de la Ley de igualdad,
y ya en ese debate y en la moción posterior volvimos a incidir
en la necesidad de dar mayor difusión al pacto contra las
violencias machistas, y esta es una propuesta que traemos muy
concreta, pero creemos que muy necesaria, de poner en marcha
una campaña específica en internet y en las redes sociales para
la difusión de este pacto. Creemos además que no basta
solamente con poner los tuits, retuitear, etc., sino que hoy en
día internet y las redes sociales ofrecen múltiples posibilidades
de hacer campañas, campañas publicitarias, también. Creo que

si en algo hay que hacer publicidad y difusión precisamente es
en la lucha contra la violencia machista, pero además a través
de las redes sociales, a través de internet, a través de campañas
en YouTube, que es una plataforma que utilizan mucho los
jóvenes, precisamente podemos llegar a este colectivo, un
colectivo que cada vez creo que debemos preocuparnos más
porque en la violencia de género los últimos datos también
están evidenciando que cada vez se producen muertes por
violencia de género en parejas más jóvenes y que la sufren
mujeres más jóvenes. Evidentemente tenemos que incidir en
este sector de la población y la mejor manera para incidir, y
para que ellos puedan conocer y puedan tener esta información
y las mujeres evidentemente puedan -y las chicas- puedan
llegar a tener esta información, es a través de internet y las
redes sociales, además de, evidentemente, otros medios
tradicionales, y por eso presentamos esta propuesta.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des de
Podem considerem un gran avanç la iniciativa que en el seu
moment el Govern va treure amb aquest pacte social per
promoure la igualtat a través de les noves tecnologies, una eina
molt actual i molt accessible, que és molt atractiva per als
joves, que a qui està dirigida aquesta eina, i pensem que amb
aquesta, a més, poder sumar la ciutadania, fer-la participar, tant
la ciutadania, com les institucions, com les entitats, és un camí
cap a una societat lliure de violències cap a les dones. Pensem
que hem de continuar avançant en aquesta línia, i la iniciativa
que presenta el PP en un principi és donar suport..., bé, pensem
que és no només evidenciar la importància que té aquesta
iniciativa, sinó a més a més exigir que continuï avançant, que
és el que ha de fer el Govern.

Nosaltres estem totalment d’acord que hagi de ser així i
donarem suport a aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat David Abril, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda a tothom. Crec que és ben oportú que justament
aquesta setmana, que se celebra el 25 de novembre el Dia de la
lluita contra les violències masclistes, puguem debatre aquestes
dues proposicions no de llei, que crec que, encara abans
d’entrar en debat, crec que ja suscitaran prou coincidència,
afortunadament, entre els diferents grups parlamentaris. Bé
està, a més, que s’iniciàs ja fa cosa d’un any aquesta campanya
a què fa referència la proposició no de llei que presenta avui el
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Grup Popular. El més lamentable, en la meva opinió, no és tant
la manca d’èxit d’una campanya o d’un programa, sinó que
haguem de veure encara ara i aquesta setmana, coincidint
també amb aquests mateixos dies del 25 de novembre, que hi
ha una societat que segueix criminalitzant les dones i fins i tot
presentant les víctimes de la violència de gènere com si
haguessin de ser també jutjades per ser víctimes, i ho hem vist
amb el judici de “la manada”; que vivim a un país on el
programa de màxima audiència des de ja fa un parell d’anys a
televisió és un programa que es diu Hombres, mujeres y
viceversa, que justifica els estereotips de gènere i la violència
activa contra les dones; o que diàriament encara haguem de
veure titulars quan es produeixen episodis de violència
masclista als mitjans de comunicació que, com en aquest judici
que esmentava fa un moment, situen les dones no com a
víctimes sinó com a elements d’una escena on no hi hagués uns
responsables que en aquest cas, evidentment, són els homes que
exerceixen la violència masclista, més enllà del context i de la
condició social. O diaris que fins i tot aquests dies es poden
apuntar a campanyes mediàtiques de suport... o de rebuig a la
violència masclista, però segueixen duent a les seves pàgines -i
em referesc sobretot a la premsa escrita- anuncis de venda de
prostitució amb els quals es financen.

Per tant hi ha molt a canviar, i crec que dins aquest context
una campanya a l’àmbit de les xarxes, que és el que
estrictament es proposa d’alguna manera reforçar, hi ha prop de
5.000 persones adherides, 262..., a dia d’avui, eh?, perquè això
és públic, 262 entitats, prop de 3.500 seguidors a Facebook i
més de 1.800 seguidors a Twitter, pot ser un resultat modest
però evidentment... cosa s’ha fet, cosa s’ha fet i crec que a més
en aquest cas, que parlàvem d’un pacte social -una altra cosa és
que es lideri més o manco per part del Govern-, crec que som
totes les que haurien d’estar involucrades en aquesta qüestió.

Estam d’acord amb el contingut, que tot el que es faci és
poc. El que plantejaria al grup proposant és, en tot cas, una
petita esmena in voce en el sentit que, quan diu que el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa
una campanya específica, en tot cas intensificar la feina a
internet i a les xarxes socials per a la difusió del pacte social
contra les violències masclistes, perquè si no, així com està
redactada, seria com reconèixer que no s’ha fet res; jo crec que
això seria d’alguna manera injust. Si s’accepta aquesta petita
transacció votaríem a favor de la proposició; si no senzillament
ens abstendríem. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, com s’ha
dit, fa un any -i totalment d’acord amb el que han comentat els
portaveus que m’han precedit- fa un any va començar aquest
pacte social contra les violències, on ens vàrem reunir els
diferents grups parlamentaris i es varen fer diferents

aportacions per millorar aquest pacte. En aquell moment hi va
haver una campanya que va tenir bastant repercussió; jo crec
que de les 5.000 persones adherides que ha dit ara mateix el
portaveu de MÉS per Mallorca en aquell moment per ventura
varen ser 4.000 les que s’hi varen adherir perquè va ser el
moment en què es va iniciar. Hem vist que durant la darrera
setmana o els darrers quinze dies, també m’imagín que per les
dates a què ens atracàvem, a dia 25 de novembre, s’ha vist que
hi ha hagut més moviment, i hem pogut veure la furgoneta o el
camió de ReAcció que es passejava per diferents indrets.

Jo crec que és important seguir amb aquesta campanya; o si
s’ha d’especificar una campanya per xarxes i internet, a les
escoles, ja ho vàrem dir en aquell moment la setmana passada
o l’anterior quan va venir la consellera, també li ho vàrem
comentar que és molt important el tema de la difusió amb
aquest tipus de campanyes o pactes, per intentar que la gent
entengui la realitat que moltes vegades no està tan enfora com
ens pensam i pot ser un familiar, un veïnat, o un amic.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com que consider
innecessari explicar el compromís i l’acord del nostre grup amb
el pacte social contra les violències masclistes i, per tant, també
innecessari el suport a totes les mesures que es puguin adoptar
per desenvolupar-lo, creiem que aquí se’ns proposa, al marge
de matisos, dur aquest pacte o aprofundir en la presència
d’aquest pacte a internet i a les xarxes socials, la qual cosa ens
sembla totalment positiva.

Per això votarem a favor de la proposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. La pàgina web de la campanya ReAcció mostra el poc
èxit entre la població de les Balears de la campanya. La gent no
s’ha afegit de manera significativa a la mateixa, el més
probable és que la desconeix i que un cop muntada la pàgina
web se n’hagi oblidat; 4.176 persones d’un total d’1.107.000
persones és un fracàs.

Per altra banda, seria bo saber quantes accions han proposat
a la ciutadania o a les associacions, quantes s’han posat en
marxa i quantes s’han comunicat les posades en marxa als
ciutadans proposants.
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D’altra banda, quins efectes positius aquesta acció respecte
a les violències masclistes?, que és del que es tracta, com ho
han mesurat? Perquè fer campanyes no és muntar una web que
funciona sola i automatitzada i deixar-la que dormi el son dels
justos, això és tirar els doblers. La iniciativa del PP és bona
perquè o reactiven la campanya, o vistes les dades, és poc més
que inútil, o si no demostrin la seva utilitat amb efectes reals de
la disminució del maltractament, o sensibilització de la
població. Ens temem que aquí els únics que estan contents
perquè ha estat efectiu, és per a l’empresa que va fer la web que
ja deu haver cobrat.

Senyors i senyores del Govern, reaccionin! Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Silvia Cano, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de l’inici de la legislatura la
violència masclista ha estat abordada com un problema d’estat,
que necessita de la implicació de totes les institucions i de la
societat en el seu conjunt. Ara ha fet un any des que el Consell
de Govern va aprovar el Pla de mesures contra les violències
masclistes 2017-2020, amb la finalitat d’implicar de manera
transversal totes les conselleries en la prevenció, lluita i
eradicació de les violències masclistes, violència familiar i totes
les formes d’assetjament sexual per raó de sexe o de gènere,
per garantir el dret a una vida sense violència.

Les actuacions contemplades en aquest pla són de 13,6
milions d’euros i la veritat és que és el major esforç
pressupostari que s’hagi fet mai en aquesta comunitat en la
lluita contra la violència de gènere; 135 mesures concretes, 23
objectius i totes les conselleries implicades per intentar
contribuir a l’eradicació d’aquesta xacra.

En paral·lel a aquest pla aprovat pel Govern, es va impulsar
aquest pacte social contra les violències masclistes per
incorporar a tota la ciutadania, entitats privades, públiques,
institucions, així com particulars, perquè tothom puguem
contribuir de manera individual i col·lectiva a la lluita contra
aquesta xacra. I crec que bé, 4.738 particulars, a 260 entitats
públiques i privades, les institucions i tots els seguidors a les
xarxes, ens han d’encoratjar a continuar treballant i donar a
conèixer els objectius d’aquest pla.

Jo crec que és una bona notícia que, un any després de
l’impuls de la posada en marxa d’aquest pacte social, amb la
finalitat de desplegar i impulsar-lo, el Govern ha incorporat a
l’Institut Balear de la Dona 5 educadors socials: a Mallorca, 1
a Palma i 2 a la part forana, 1 a Menorca i 1 altra per a les
Pitiüses. La idea és que aquestes 5 educadors socials puguin
donar-li un dinamisme major al pacte.

Respecte de la proposta concreta del Grup Parlamentari
Popular de la campanya específica a internet i xarxes socials,
vull dir que, precisament, el Govern per a aquesta setmana del
Dia Internacional contra la violència de gènere, ha posat en

marxa una campanya específica adreçada als joves, a mi m’ha
agradat particularment perquè està molt adreçada als homes
joves, per tal que no controlin els mòbils a les seves parelles.
Aquest control del mòbil és una forma d’exercir el domini i la
violència masclista, que no es poden normalitzar aquest tipus
de pràctiques que són abusives.

La campanya ReAcciona, bloqueja el masclisme al teu
mòbil, s’està donant difusió a través de les xarxes socials, a
traves de Twitter, dels mitjans de comunicació, també l’he
escoltat a la ràdio i crec que és una campanya que va molt en
la línia del que la Sra. Fernández planteja.

Nosaltres pensam que aquest pacte, juntament amb el Pla de
mesures del Govern, és una bona línia de feina que ens
permetrà anar avançant. No només s’han assolit bona part de
les mesures previstes per a aquest any 2017, sinó que, a més, se
n’han incorporat de noves a nivell laboral, com pot ser el
programa d’inserció laboral per garantir una feina a totes les
dones víctimes de violència de gènere, amb un pressupost
mínim de 2 milions d’euros, o també a l’àmbit laboral per
prioritzar a les dones víctimes; una feina que es fa amb les
tutores especialitzades per fer la tasca d’acompanyament a les
dones víctimes de violència de gènere en la recerca de feina.

Nosaltres a priori donaríem suport a aquesta PNL, si és ver
que el matís que ha indicat el Sr. Abril, pensam que és molt
més adequat ja que es fan coses i incorporar la paraula de
“continuar impulsant”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Té la paraula per contradiccions
el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidenta. Bueno, gracias a los grupos que
han manifestado ya su apoyo. Respecto a la enmienda que ha
propuesto el portavoz de MÉS per Mallorca y que entiendo que
el PSOE también apoyaría, decir que se “siga continuando”
impulsando una campaña específica en internet y redes sociales
sería faltar a la verdad, no existe una campaña específica para
internet y redes sociales. 

Se ha podido hacer difusión en internet y en redes sociales,
pero no se ha hecho una campaña específica en redes sociales.
Cuando me refiero a campaña, me refiero a una campaña de
publicidad, una campaña de difusión dirigida a redes sociales,
donde pueda haber anuncios, donde se pueda hacer publicidad.
Nosotros creo que si hablamos de los medios ordinarios
entendemos perfectamente y se ha dicho, los anuncios de
publicidad en medios, las cuñas de radio, etc. No hay una
campaña específica en internet y redes sociales, que es una de
las cosas que creemos y todos estamos de acuerdo que es una
de las herramientas para llegar a la población en general y a los
jóvenes en particular, pero también a la población en general. 

Si quieren podríamos intentar..., entendiendo que esta es
una materia que siempre hemos intentado llegar a consensos,
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hacer una redacción que fuese que “instamos al Gobierno a
continuar trabajando en la difusión del pacto social contra las
violencias machistas en internet y en redes sociales creando una
campaña específica para estos medios de comunicación.”

O si nos dan un receso, si la presidenta nos da un receso,
pero me gustaría que quedase claro que, bueno, si quieren que
reconozcamos que evidentemente sí que se han hecho cosas,
hay una página en Facebook, hay una página en internet, pero
evidentemente creemos que no es difusión. Podemos reconocer
y evidentemente pedir al Govern que siga impulsando este
camino, pero creemos que se tiene que hacer una campaña
específica, que es lo que no se ha hecho. 

Si la presidenta nos diese un receso.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Fem un petit recés idò.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam, idò, Sra. Fernández, si...

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Bueno, en principio llegaríamos a un acuerdo que sería con
la siguiente redacción: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a intensificar, mitjançant una
campanya específica a internet i xarxes socials, la difusió del
Pacte social contra les violències masclistes ReAcció”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Tothom hi està d’acord? Bé, idò entenc que
s’aprova per unanimitat amb el text que acaba de dir ara la Sra.
Fernández.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 10134/17.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14155/17, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i
MÉS per Mallorca, relativa al Dia internacional contra la
violència de gènere.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14155/17, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a
Dia internacional contra la violència de gènere.

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:

Gràcies, presidenta. Un any més, amb motiu del Dia
internacional contra la violència de gènere, volem manifestar
el nostre més ferm compromís amb les dones víctimes de la

violència de gènere, un compromís actiu dia a dia perquè per
eradicar la violència es requereix el compromís individual i
col·lectiu durant tots els dies de l’any.

La lluita contra la violència que s’exerceix cap a les dones
ha de ser una prioritat que ens obliga a tota la societat en el seu
conjunt, una obligació que correspon en primera instància als
governs i administracions al marc de les seves corresponents
competències.

La violència de gènere enfonsa les seves arrels a la històrica
desigualtat que han tingut i encara segueixen tenint les dones
com a conseqüència del patriarcat existent a la nostra societat.
Per això, és fonamental abordar la seva eradicació des de les
polítiques d’igualtat, des del feminisme per afavorir una cultura
de la igualtat enfront d’una cultura de la submissió.

Els poders públics no poden ser aliens a la violència de
gènere que constitueix un dels atacs més flagrants a drets
fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i
la no discriminació proclamats a la nostra constitució. El millor
antídot contra la violència de gènere és la igualtat i per això cal
treballar en polítiques públiques des de la transversalitat.

Una de les senyes d’identitat d’aquesta legislatura és el
compromís feminista. Per primera vegada en la història
democràtica de Balears s’ha trencat el sostre de vidre i tenim
una dona presidenta del Govern, amb un govern paritari, amb
l’aprovació d’una llei ambiciosa com és la Llei 11/2016, de 28
de juliol, d’igualtat entre dones i homes, i en aquests moments
s’elabora un pla autonòmic contra l’explotació sexual de dones
i nines per combatre la violència sexual que pateixen moltes
dones a les nostres illes.

Des de les diferents conselleries s’impulsen els objectius de
la Llei d’igualtat amb la formació del personal a
l’administració, especialment de la Policia Local, una peça clau
en la lluita contra la violència de gènere. S’han revisat i
actualitzat els protocols sanitària de prevenció de la violència
de gènere per millorar la resposta a l’atenció primària de les
dones víctimes amb programes com Amb tots els sentits, on es
treballa la prevenció de la violència als instituts i on s’ha
ampliat l’oferta educativa de formació professional amb els
cursos d’agents d’igualtat i s’ha incrementat notablement la
formació del professorat en matèria de coeducació i prevenció
de les violències masclistes.

També són destacables els plans d’inserció laboral a les
dones víctimes, l’impuls de clàusules socials d’igualtat en els
procediments de contractació i de subvencions, i que el
pressupost del 2018 serà el primer pressupost de la història de
la comunitat amb la perspectiva de gènere integrada.

A diferència d’altres moments on s’aprovaven plans, però
després no hi havia un compromís d’inversió, aquest govern del
canvi plasma a nivell pressupostari el seu compromís amb la
igualtat entre dones i homes. És destacable que als pressupostos
del 2007 vàrem tenir una pujada del 18% a l’Institut Balear de
la Dona que ha permès millorar els recursos assistencials per a
les dones víctimes en reforçar l’atenció directe i
descentralitzada, en reobrir dues oficines d’ajuda a víctimes
que, recordem, el Govern del Partit Popular va tancar.
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La proposta de pressupost aprovada al Consell Rector de
l’Institut Balear de la Dona és d’una pujada d’un 11% per al
2018.

Igual que aquest pacte autonòmic, assenyalem la
importància del Pacte d’estat contra la violència de gènere que
ha d’implicar necessàriament totes les institucions de les
nostres illes després d’anys de retallades a les partides
d’igualtat i de violència de gènere per part del Govern de
Mariano Rajoy, a la fi hem aconseguit un acord de mínims per
protegir les dones i els seus fills.

No es podrà avançar en l’eradicació de la violència i en
l’atenció específica a les dones si no s’estableixen els
mecanismes de coordinació necessaris entre les diferents
administracions i institucions amb responsabilitat en la matèria,
però tampoc no es podrà seguir avançant si no es doten les
diferents administracions dels recursos econòmics i del
personal especialitat adequat.

Per tot això presentam els següents acords: el primer, en la
línia del que acabam d’aprovar ara fa no res, és instar el
Govern de les Illes Balears a continuar impulsant els objectius
del Pacte social contra les violències masclistes i difondre’l
entre els agents socials i la societat civil.

El segon, instar el Govern a impulsar el programa als
instituts en tots els sentits, així com a continuar treballant els
programes de formació en matèria d’igualtat i coeducatius als
centres educatius.

El tercer és instar el Govern d’Espanya al compliment del
compromís econòmic acordat al pacte d’Estat contra la
violència de gènere, però suplementar una mica més la partida
destinada... de transferències als ajuntaments, de manera que es
puguin suplementar amb 100 milions d’euros amb un increment
anual de 20 milions d’euros durant els propers cinc exercicis
per al desenvolupament de les mesures corresponents
contemplades en aquest pacte.

I per últim, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a iniciar els tràmits per a les modificacions
legislatives necessàries per a la devolució de les competències
a les entitats locals en l’exercici de les polítiques d’igualtat
contra la violència de gènere.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest dissabte 25 de
novembre se celebra el Dia internacional contra la violència de
gènere, es va triar aquest dia per commemorar el violent
assassinat de les germanes Mirabal, Patricia, Minerva i María
Teresa, tres activistes polítiques assassinades el 25 de

novembre de 1960 a mans de la policia secreta del dictador
Rafael Trujillo a la República Dominicana.

Pensem que no es pot construir un nou model social si no
desterram la por a morir assassinades i si no actuem
contundentment per posar fi a les violències masclistes en
qualsevol de les formes que estan acabant amb la vida i la
llibertat de les dones, des d’aquest tipus de violència que acaba
físicament amb les nostres vides fins a la violència basada en el
control via mòbil que pateixen les joves o la dominació via
restriccions.

El Pacte d’estat en matèria de violència de gènere, aprovat
al Ple del Congrés el 28 de setembre d’aquest mateix any, es
concreta en un dictamen amb més de dues-centes mesures que
milloren la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, tot i que
Espanya hauria d’haver transposat el seu cos legislatiu al
Conveni d’Istanbul, l’últim tractat europeu referent a la
matèria, el dictamen del pacte no aborda la complexitat del
masclisme en no tocar en l’essencial la definició de violència
de gènere de la Llei del 2004, aquella segons la qual aquesta
violència és la que exerceix un home contra una dona pel fet de
ser-ho en el marc d’una relació de parella o exparella. Això
genera exclusions en la protecció de víctimes de conductes
masclistes com pot ser qualsevol altre... com pot ser en els
casos de violació.

Tot i que no es va adoptar la noció de violències masclistes
com a nou referent en futures lleis de forma declarada ni es va
garantir un finançament suficient no podem negar aquestes
millores en les mesures aprovades per avançar cap a una
societat lliure de violències masclistes.

La desigualtat entre els gèneres persisteix en tot el món.
Acabar amb ella requereix esforços enèrgics per combatre la
discriminació profundament arrelada que sovint és
conseqüència d’actituds patriarcals i de les normes socials que
aquestes comporten.

Tal i com diem en la introducció d’aquesta iniciativa
pensem que el millor antídot contra la violència de gènere és la
igualtat de gènere i per això cal treballar polítiques públiques
d’igualtat des de la transversalitat.

El Pacte social contra les violències masclistes ReAcció que
hem debatut anteriorment en l’àmbit autonòmic pretén això
mateix, mobilitzar i implicar totes les institucions i tota la
societat balear, un pas imprescindible per abordar aquesta
problemàtica.

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.
Diputat David Abril, per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, gràcies, presidenta. Jo resumiré els punts que planteja
aquesta proposició no de llei que són quatre en tres. El primer,
reiteratiu i lliga amb l’anterior proposició no de llei que hem
debatut sobre el tema del pacte social contra les violències
masclistes. Si recorden, a més, aquell pacte es basava en
compromisos, el meu partit, per exemple, en particular es va
comprometre a fer un pla de formació feminista a nivell intern,
de la militància, i ho va fer, pot ser ens vàrem equivocar i amb
això vull tornar a recórrer a la responsabilitat que tenim tots a
l’hora d’abordar aquests compromisos, però aquí hi som grups
polítics que en teoria representam prou de milers d’afiliats i
d’afiliades, cada un dels diputats i diputades d’aquesta cambra
de mitjana representam, suposadament, unes 9.000 persones.
Per tant, jo crec que aquest fracàs de no haver superat ni tan
sols les 6.000 persones adherides al pacte el sent, jo el sent
personal, com un fracàs, en tot cas compartit. Per tant, està clar
que hi ha molta feina a fer.

La segona qüestió és tot el que té a veure amb educació i tot
el que té a veure amb la lluita per la igualtat i contra la
violència masclista és obvi que és una qüestió educativa, com
ho recull la mateixa, la frase emblemàtica de Simone de
Beauvoir que no naixem dones sinó que ens fem dones, frase
que també és directament aplicable al fer-se homes. Per tant, la
feina de base en educació és clau en això, però també vull dir
amb això des d’una perspectiva crítica que no fa massa anys en
aquest país es va eliminar l’educació per la ciutadania com a
matèria, entre d’altres coses perquè contemplava continguts que
tenien a veure amb la lluita per la igualtat, perquè això una part
de la societat o de l’arc parlamentari polític considerava que
això era una cosa que no tocava a l’escola i a l’educació, sinó
que, en tot cas, era un tema privat i familiar. Per tant, jo retorn
a Simone de Beauvoir i a la base educativa de la necessitat de
lluitar també contra la violència masclista i cap a la igualtat de
gènere. 

El darrer és la qüestió dels recursos, i en matèria de
recursos crec que el Govern i la resta d’institucions locals,
consells, que també han obert oficines no tant de lluita contra
la violència de gènere, però sí d’igualtat, sí que han complert
els seus compromisos, sí que s’han compromès, l’Estat es
compromet sempre que fa falta a destinar recursos en matèria
de defensa i seguretat milers de milions d’euros, aquí ningú no
demana milers de milions d’euros, però sí d’acomplir un mínim
compromís en matèria de lluita contra la violència de gènere i
no estaria malament parlant de seguretat quan resulta que la
violència masclista ha matat en aquest país prou més gent que
el terrorisme. Per tant, crec que l’Estat ho té molt fàcil per fer
un mínim compromís pel que fa a aquesta qüestió. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat les esmenes RGE núm. 15333 i 15334/17. Per a la
seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Sandra Fernández, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Nosotros estaríamos a favor del
punto número 1 y del punto número 3 y hemos presentado
enmiendas al punto número 2 y al punto número 4. 

Compartimos la exposición que ha hecho la Sra. Cano, la
portavoz del Partido Socialista, casi en la totalidad,
matizaríamos algunas cosas, especialmente las referidas al
pasado, pero creemos que es el momento de centrarnos en lo
positivo y de centrarnos en el futuro, así que tampoco entraré
pues a debatir determinadas cuestiones que ha dicho el
portavoz de MÉS per Mallorca y la portavoz de Podemos.

En cuanto a las enmiendas es una enmienda al punto
número 2 que proponemos cambiar, cuando se habla al final de
la propuesta de “programes de formació en matèria d’igualtat
i coeducatius als centres educatius” proponemos el cambio en
el sentido de que pueda decir “programes de formació en
matèria d’educació en igualtat als centres educatius” que
creemos que abarca más de lo que abarcaría la redacción inicial
y, además, hemos tenido ya este debate en repetidas ocasiones. 

Y en el punto número 4 estamos de acuerdo con la
redacción, creemos que en estos momentos los ayuntamientos
deben poder volver a hacer hoy políticas en materia de igualdad
y contra la violencia machista, pero proponemos incorporar la
enmienda que haga referencia a que estas competencias deban
venir suficiente... siempre que éstas vengan o estén
correctamente dotadas. Es decir, que no vuelva a pasar lo que
ha pasado durante muchísimos años que se transferían
competencias o se delegaban competencias a los ayuntamientos
totalmente infradotadas y después los ayuntamientos debían
hacerse cargo de estas competencias y de su financiación. 

Por mi parte, evidentemente, el Grupo Parlamentario
Popular pues mantiene su compromiso, y así creo que lo hemos
hecho desde que se inició esta legislatura y en legislaturas
pasadas, evidentemente desde la oposición, pero de forma
constructiva intentando apoyar e intentando hacer nuestras
propuestas siempre positivas en esta materia. 

Y sí, pues ya que se han hecho algunas reflexiones en
general, creo que en algo debemos estar fallando evidentemente
si se están produciendo estas situaciones, pero debemos
evidentemente se están poniendo medidas para proteger a las
víctimas, estamos poniendo medidas evidentemente para poder
educar en igualdad, pero el otro día leía los datos de violencia
de género y de muerte por violencia de género las estadísticas
que hay en los diferentes países europeos y los países que
tienen una mayor igualdad desde hace muchísimos años siguen
encabezando la lista de muertes por violencia de género. Es
decir, creo que deberíamos aprovechar la experiencia
desgraciada de esos países para ver cómo es posible que en
esos países que tienen una igualdad desde hace tantos años
entre hombres y mujeres, una igualdad de hecho material y
efectiva, se siguen produciendo tantas muertes por violencia de
género. Creo que en algún momento deberíamos hacer una
reflexión para evidentemente continuar trabajando en la
igualdad, porque ya no es una cuestión de que haya violencia
o no sino que es una cuestión de justicia evidentemente la
igualdad entre hombres y mujeres, pero si está fallando el
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prevenir la violencia de género con igualdad a lo mejor
debemos implementar otras medidas en materia de prevención.

Y simplemente lanzar esta reflexión un poco al aire para ver
si en algún momento pues podemos intentar encauzar este tema.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, gairebé
la proposició no de llei que hem debatut anteriorment
l’haguéssim pogut incorporar a aquesta. Jo crec que, com
també ja s’ha dit, és una bona setmana per parlar d’aquest tema,
que tant de bo no hagués de ser així, però bé, almanco dia 25
és un dia reivindicatiu. Amb aquestes proposicions no de llei
crec que hi ha l’objectiu de lluitar contra aquesta violència
masclista i al mateix temps, per una part, poder fer més difusió
i més campanyes per arribar a la societat perquè s’intenti reduir
de cara vegada més aquesta violència, i per treballar cap a una
igualtat real entre homes i dones.

Pensam que no n’hi ha prou a fer lleis, programes, pactes,
també s’ha d’avaluar si s’ha fet bé, si funciona o si s’ha de
modificar i s’ha de seguir fent feina de valent i sobretot també
a nivell educatiu i de manera transversal. No podem negar que
en els darrers anys s’ha fet molta feina en aquesta línia, tant en
violència de gènere com en igualtat, però amb aquesta
proposició no de llei crec que s’encamina a seguir fent feina i
a intentar minvar les dificultats que s’han trobat.

Per part nostra amb l’esmena que s’ha fet al punt 4, perquè
arribi ben dotada per part de l’Estat, hi estam totalment
d’acord, pensam que sempre que es traspassen competències la
dotació mai no és la que pertoca i pensam que és una cosa que
s’ha de defensar en tot allò que ens arribi. Per tant, nosaltres hi
votaríem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, estam totalment d’acord
amb la motivació i amb el fons del que es demana en aquesta
proposició no de llei i amb tots els arguments que s’han donat
per defensar-la.

Respecte de les esmenes que ha presentat el Partit Popular
al punt 4 jo pot ser proposaria, perquè és clar jo entenc la

finalitat que persegueix la Sra. Fernández, però de la forma que
quedaria redactat pot ser estiguem dient que una de dos o
volem les competències dotades o no les volem i el que
volem... però les volem i les volem dotades. Aleshores, jo
potser proposaria posar després de competències, entre comes,
“degudament dotades”, és a dir, “amb la finalitat de la
devolució de les competències, degudament dotades, a les
entitats locals en l’exercici de les polítiques d’igualtat”. És a
dir, que volem el paquet; està bé el comentari que les
competències han d’estar degudament dotades, però ha de
quedar clar que oferim una alternativa, tenir les competències
dotades o no tenir-les; no, només hi ha una alternativa que és
tenir-les i degudament dotades. Com que és la finalitat de la
seva esmena crec que així quedaria més clar.

I dit això, doncs evidentment donarem suport a la
proposició. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Como podrán entender comparto
con ustedes todos y cada uno de los puntos presentados en su
PNL, sin ninguna fisura. Me pareció muy interesante la
aportación de la diputada Fernández en cuanto a que hay que
mirar lo que pasa en los países que están más avanzados en el
tema de la igualdad, que no se están obteniendo resultados en
los porcentajes..., siguen siendo altos, de muerte por violencia
machista, y sobre eso, sobre esa línea, me gustaría hacerles
una..., bueno, simplemente recordar cifras que seguramente han
leído ustedes pero que creo que debemos tenerlas muy
presentes, como por ejemplo que Baleares sufre la tasa más alta
de violencia de género de España; que más de 93 de cada
10.000 mujeres han sido víctimas en las Islas de malos tratos
por sus parejas o exparejas; que en Baleares lideramos la
violencia de género de España con 20 casos por cada 10.000
mujeres, según datos de los tres primeros meses del año del
Observatorio contra la violencia doméstica y de género del
Consejo General del Poder Judicial; en los tres primeros meses
de este año 2017 hubo 1.177 mujeres de Baleares que fueron
víctimas de violencia de género y se presentaron 1.200
denuncias; y que hasta marzo de 2017 se incoaron en las Islas
195 órdenes y medidas de protección que fueran todas
admitidas, y hubo 80 casos en los que la víctima se acogió a la
dispensa de la obligación de declarar como testigo.

Hasta aquí todos estos datos referidos a lo que se denuncia,
pero todos sabemos, los que estamos aquí, que probablemente
el porcentaje más alto de violencia de género no se denuncia,
y transcurre en ámbitos absolutamente privados. La violencia
machista además no es homogénea por comunidades, y el ratio
de víctimas por cada 10.000 mujeres en Baleares superar la
media nacional, casi un 25%. Todos y cada uno de estos datos
se reproducen año a año, y nuestro récord en estar por encima
de la media nacional también sigue manteniéndose. 
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Por tanto, otros datos objetivos: la Sra. Armengol tomó
posesión de su cargo el día 2 de julio de 2015; la Sra.
Armengol es la primera mujer presidenta del Govern de les
Illes Balears; la Sra. Armengol lleva en su cargo 875 días.
Visto esto, y si me permiten, añadiría otro punto más a la PNL:
instamos al Govern de las Illes Balears a que gobierne. Señores
del PSOE y de MÉS, impulsar planes está muy bien, pero lo
que necesitan las mujeres y familias de nuestras islas son
resultados; gobiernen ustedes para tener resultados, no se
conformen con impulsar proyectos que de momento pocos
resultados están dando.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana als
grups proposants si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. 

Podem continuar? Bé, idò, per fixar la posició i assenyalar
si accepten les esmenes, el Grup Parlamentari Socialista té la
paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. En primer lloc volia agrair els suports, el to de les
propostes i el sentit constructiu. 

Respecte d’uns plantejaments que ha fet Podem del pacte
d’estat contra la violència de gènere, he de dir que per a
nosaltres, per al Grup Socialista, no era el pacte ideal, però
pensàvem que havíem d’estar a l’alçada de les circumstàncies
després de tants d’anys que hi havia un immobilisme respecte
de les polítiques que s’havien d’impulsar, i que era una primera
passa, una primera passa que ha de dur després a una segona i
anar caminant. S’han aconseguit pactar 1.000 milions d’euros
en cinc anys; el Partit Socialista, la nostra proposta era dedicar
al pacte contra la violència de gènere el 0,2% del PIB anual,
això vol dir 2.165 milions d’euros cada any, enfront dels 1.000
milions d’euros en cinc anys que s’han aconseguit pactar. Però,
repetesc, pensàvem que havíem d’estar a l’alçada de les
circumstàncies i no fer altres plantejaments que ni les dones
víctimes ni els seus fills no haguessin entès.

Sra. Fernández, crec que sí, que seria interessant reflexionar
sobre aquesta qüestió que vostè ha plantejat. També, en relació
amb el que deia la Sra. Seijas respecte de les dades de les
denúncies, això té dues lectures; evidentment una lectura és
evident: hi ha molta violència de gènere i les dones denuncien,
però la lectura positiva és que confien en les institucions, i com
que és un procés de pair molt lent, moltes dones tarden entre 7
i 9 anys a denunciar i a ser conscients de la seva situació, això
vol dir que les campanyes institucionals també funcionen,
perquè una dona agafa el telèfon, perquè una dona s’acosta a
l’Institut Balear de la Dona, i a través dels recursos que hem
aprovat en aquest parlament i que són drets subjectius de les
dones víctimes, poden treure la seva vida cap endavant. L’any
passat vàrem tenir sis persones, sis dones assassinades en
aquesta comunitat autònoma, una passada. Per tant crec que,
bé, idò totes les mesures que posem en marxa seran positives.

Respecte de les esmenes que s’han plantejat, la primera, del
tema de la coeducació, aquest és un debat recurrent, l’hem
tengut altres vegades, però, bé, no pensam que tengui la major
transcendència en el context d’aquesta PNL, per tant, Sra.
Fernández, li donarem..., li donarem suport.

Respecte de l’esmena al punt 4, jo crec que si hi ha hagut
dues lleis perjudicials per a l’estat del benestar, per a les
comunitats autònomes i per als ajuntaments, aquestes han estat
la Llei Montoro i la Llei de la reforma local. I es va carregar el
pato de la crisi als ajuntaments, quan les grans barbaritats, els
malbarataments varen ser generats sobretot per dos governs de
dues comunitats autònomes molt concretes, Comunitat
Valenciana i Madrid, amb Francisco Camps i Esperanza
Aguirre, que no tenen un futur massa prometedor.

Pensa la Sra. Fernández que les polítiques d’igualtat i de
lluita contra la violència de gènere han generat la crisi i el
dèficit? Amb la crisi com a coartada, el Govern del PP va veure
l’ocasió perfecte per impulsar la seva filosofia d’estat mínim i
atacar els ajuntaments, com a porta d’entrada de l’estat del
benestar. I a més, iniciar un procés de recentralització i control
del món local. Quan es parlava de clarificació de competències
volia dir reducció, quan es parlava de duplicitats i de
competències pròpies o impròpies, això eren retalls. Aquesta
reforma, a més, va posar en perill la base del municipalisme
com a garant de la cohesió social dels darrers 30 anys.

Nosaltres volem que les competències tornin als
ajuntaments, que tornin, i que després ells decideixin, com ho
havien fet abans, si tenien recursos per impulsar programes,
que els puguin impulsar, perquè a dia d’avui i fa
desgraciadament 10 anys, no tots els ajuntaments ni de Balears
ni d’Espanya, no és que hagin estat abanderats en l’impuls de
les polítiques d’igualtat, molts ho han fet i crec que hem de
reforçar que precisament les institucions més properes als
ciutadans tenguin un paper més proactiu. Però jo el risc de
l’esmena que ha presentat la Sra. Fernández és que el que han
de fer aquestes competències és tornar, perquè si ajuntam
aquesta reforma del món local amb la reforma de la Llei
Montoro, on ni tan sols els ajuntaments que poden, que tenen
a dia d’avui superàvit, tenen una limitació que no poden
invertir aquests recursos en programes de cohesió social,
d’igualtat, o de violència de gènere, és que no sé de què estam
parlant. 

A més amb un efecte perillós en aquest context, es lleven
les competències tant a qui pot com a qui no pot, però qui les
ha de tornar després aquestes competències dotades? Les
comunitats autònomes? És a dir, hem de posar la pressió
damunt les comunitats autònomes d’una cosa que ha fet el
Govern de l’Estat, quan s’han retallat els darrers anys per part
del Govern d’Espanya, tant els plans de prestacions bàsiques de
serveis socials, quan s’han retallat les partides que havien
d’anar als ajuntaments a polítiques d’igualtat.

Donaré simplement tres dades il·lustratives, pressuposts
d’igualtat el 2008, amb José Luís Rodríguez Zapatero com a
president, 43,2 milions d’euros, enguany 19,7. Des del 2010
han davallat les polítiques d’igualtat un 41%. A més dels 30
milions d’euros que hi havia el 2010 en els pressuposts generals
de l’Estat per a comunitats i violència de gènere, ara n’hi ha
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25,2, un 11% manco. Des que Mariano Rajoy és a La Moncloa,
Espanya ha caigut del lloc 11 al 30 en rànquing mundial de la
igualtat.

No pensau seriosament que la reforma del món local no ha
tengut res a veure en aquest retrocés en polítiques d’igualtat?
Per això jo tenc dubtes..., bé, no tenc dubtes en rebutjar
l’esmena del PP, però sí que tenc dubtes amb l’esmena
presentada pel Sr. Castells, perquè en aquest context crec que
serà afegir encara més pressió a les comunitats autònomes
d’haver de dotar una cosa...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., I qui ha de dotar-les?

(Remor de veus)

Això no està tan clar, no, això no està tan clar, perquè la
reforma local en el fons, a la pràctica, ha estat un veritable caos
i el que s’ha de fer és derogar. 

Per això rebutjaríem l’esmena número 4 i acceptaríem la
proposta..., l’esmena número 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

En un principi votarem a favor del primer punt, però
rebutjarem el segon punt i la segona esmena presentada pel PP.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sí Sra. Fernández?

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Pediría votación separada de los puntos, una votación de los
puntos 1, 2 y 3 y una votación del punto número 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si tothom hi està d’acord, sí. Bé, acabat el debat passaríem
a votar la proposició no de llei.

En primer lloc votaríem els punts 1, 2 amb l’esmena
incorporada i el 3.

Vots a favor? 

Bé, entenc que per assentiment. Idò aprovats.

I passaríem ara a votar el punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 vots a favor i 3 abstencions.

I en conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 14155/17, relativa a Dia Internacional contra la
violència de gènere.

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