
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2018 Núm. 50

 

Presidència
de l'Honorable Sra. María José Ribas i Ribas

Sessió celebrada dia 24 de maig de 2018 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4411/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença urgent de la consellera de Serveis Socials i Cooperació , per informar sobre els protocols interinstitucionals
d’actuació contra el maltractament i abús infantil del programa BALORA i de les tasques formatives que du a terme la seva conselleria
dins l’àmbit educatiu i de protecció de menors.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

II. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 3910/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a dia de les visibilitats lèsbiques... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

 



642 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 50 / 24 de maig de 2018 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, idò començam, si us sembla. Bones tardes,
senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Marga Prohens.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Jaume Garau.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye a Xelo Huertas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4411/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual sol·licita la compareixença urgent de
la consellera de Serveis Socials i  Cooperació, per
informar sobre el s  protocols interinstitucionals
d’actuaci ó contra el maltractament i abús infantil del
programa BALORA i de les tasques formatives que du a
terme la seva consell eria dins l’àmbit educatiu i de
protecció de menors.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu al
debat i votació de l’escrit RGE núm. 4411/18, del Grup
Parlamentari Mixt, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença urgent de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació , per informar sobre els  protocols
interinstitucionals d’actuació contra el maltractament i l’abús
infantil del programa BALORA i de les tasques formatives que
realitza la seva conselleria a l’àmbit educatiu i de protecció de
menors.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula l’Hble. Diputada Montse Seijas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Bueno, la
presente comparecencia, como indica la lectura de la petición
de la misma, es para que la consellera de Serveis Socials nos
informe sobre los protocolos interinstitucionales de
actuación en caso del maltrato y el abuso infantil, así com el
programa BALORA y todas las labores formativa que se han
dado a término para hacer llegar estos protocolos a los
diferentes estamentos.

Esta petición surge a raíz de tres sentencias de Menorca,
donde las familias que se vieron afectadas por la actuación de
protección de menores, salen con sentencias favorables tanto

en primera y en segunda instancia, y los técnicos que habían
sido llamados a declarar, decían que no conocían el estado de
los protocolos y además el juez, en las sentencias que dicta a
favor de estas familias, indica que no se han cumplido los
protocolos existentes en todo el procedimiento.

Entonces simplemente, como también es una competencia
de la conselleria, hay unos convenios con los diferentes
consells, además hay una partida presupuestaria de esta
conselleria para hacer llegar, difundir y dar formación en
cuanto al contenido de estos protocolos a los diferentes
profesionales de las diferentes áreas, es la justificación que
planteo aquí en esta comisión para solicitar que la consellera
nos pueda explicar con detalle todo este tema y que aclare las
posibles dudas y demás.

Por ello solicito el apoyo de los diferentes grupos
parlamentarios a esta petición. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Desde nuestro grupo
parlamentario daremos apoyo a esta solicitud.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Igualment nosaltres també
donarem suport a aquesta sol·licitud de compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Agustina Vilaret,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Cap problema, li donam
suport i la Sra. Consellera vendrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, presidenta. Per part nostra, com hem fet en totes
les compareixences, donar suport, no tenim cap problema
perquè vengui a exposar la situació des de la seva visió.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també hi estem
d’acord.

Tinc el dubte de si aquí hi ha un tema de competència, ja
que la competència executiva en aquests temes la tenen els
consells insulars i, per tant, penso que tal vegada la
compareixença de la consellera tindrà un abast limitat. Però,
en qualsevol cas, la diputada Seijas ha fet referència a una
sentència judicial, mal funcionament de l’administració,
aparentment, i crec que l’interès dels menors ha d’estar
sempre per damunt de qualsevol altra consideració i, per tant,
si això ha de servir per escatir què ha passat amb aquests casos
també hi estem d’acord i, per tant, hi donarem suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. I per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Conxa Obrador, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, presidenta, el nostre grup es posiciona favorablement
a la compareixença de la consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Entenc idò que hi ha unanimitat. Per
tant, s’acorda de recaptar la presència de la consellera de
Serveis Socials i Cooperació, per informar sobre els
protocols interinstitucionals d’actuació contra el
maltractament i l’abús infantil del programa BALORA i de les
tasques formatives que du a terme la seva consellera en
l’àmbit educatiu i de protecció de menors.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3910/18,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dia de les visibilitats lèsbiques.

A continuació  passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu al debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm.
3910/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dia de les visibilitats lèsbiques.

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes. Amb motiu
del dia de les visibilitats lèsbiques que va tenir lloc dia 26
d’abril, el Grup Socialista amb els altres grups que donen
suport a aquesta proposició no de llei, volem recordar la
realitat en la qual viuen les dones lesbianes en el món i
denunciar, en el marc d’aquest dia de la visibilitat lèsbica, la
discriminació a la qual encara es veuen sotmeses i reivindicar
polítiques públiques que garanteixin l’eradicació de la
lesbofòbia. 

Cal recordar que les dones que desitgen i estimen altres
dones han estat perseguides, empresonades, torturades i
assassinades per aquest motiu al llarg de la història remota i
recent del nostre país, tant de forma institucional com
particular. Avui en dia, la persecució institucional se segueix
produint a moltes parts del món i a molts d’aquests estats la
pràctica del lesbianisme segueix sent considerada delictiva i
es vulneren de forma sistemàtica els drets generals de les
dones.

De la mateixa manera fins i tot en aquells països que, com
el nostre, han estat pioners en el reconeixement dels drets per
a les persones LGTBI, mitjançant iniciatives com la Llei
13/2005, que va possibilitar el matrimoni entre persones del
mateix sexe, o la Llei 3/2007, que possibilità el canvi registral
de les persones trans, i que serà actualitzada pròximament,
seguim observant intolerables casos de discriminació, tant a
l’esfera institucional com a peu de carrer, on és habitual que
es segueixin produint agressions contra les dones lesbianes
que desvetllen les dades dels diferents observatoris contra
l’LGTBIfòbia que comencen a denunciar aquesta situació.

L’aprovació de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir
els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia a les nostres illes, ara ha fet dos anys
de la seva aprovació , ha suposat una gran passa a favor dels
drets de les dones lesbianes. Una llei que tracta d’evitar les
discriminacions directes i indirectes que pateixen,
victimitzacions secundàries, així com garantir per llei l’accés
a les tècniques i tractaments de reproducció assistida,
suprimits per l’anterior Govern del Partit Popular per raons
ideològiques.

Just la setmana passada vàrem assistir a una jornada dels
dos anys d’entrada en vigor d’aquesta llei, on vàrem poder
conèixer quines accions s’han desenvolupat en aquest
recorregut per part del Govern de les Illes Balears, després de
la nostra tasca legislativa. Les diputades i els diputats que hi
vàrem assistir, vàrem poder veure amb satisfacció com es
treballa i com és molta la feina que es fa, ja que partíem de
zero i són molts els reptes que encara ens queden per endavant
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com a societat. En aquests dos anys s’ha estructurat el Servei
de coordinació i atenció a la diversitat sexual i de gènere que
ha permès atendre 319 persones; s’ha posat en marxa el Servei
d’atenció integral a persones LGTBI i a les seves famílies, on
es dóna resposta a demandes de caire personal, professional
o fins i tot psicològiques; s’ha posat en marxa un protocol de
detecció, comunicació i actuacions per a alumnes trans en els
centres educatius, que ha permès activar 40 casos; s’ha posat
en marxa també un formulari de sol·licitud perquè es puguin
canviar de nom tots els documents d’exposició pública de la
Universitat de les Illes Balears; s’ha constituït el Consell
LGTBI, com a un espai de trobada entre les entitats LGTBI, les
institucions, partits polítics i el teixit social de les nostres
illes, en aquest consell s’ha aprovat el pla estratègic que
orienta totes les polítiques a desenvolupar que ja marca la llei;
92 persones han sol·licitat el canvi de nom a la targeta
sanitària; 1.037 professionals, que es diu aviat, ja s’han format
en matèria LGTBI a nivell sanitari, educatiu o de la Policia
Local; s’ha posat en marxa un servei d’atenció telefònica 24
hores per resoldre qualsevol tipus de dubte, guiar davant
delictes d’odi, assetjament homofòbic, e tc.; així com s’han
posat en marxa campanyes de sensibilització, publicació de
guies o la primera convocatòria de subvencions per al foment
de les entitats que treballen pels drets LGTBI, amb una
primera convocatòria de 20.000 euros.

El fet de ser dona i lesbiana és una discriminació creuada,
així ho vàrem entendre a l’hora de redactar i aprovar la llei i
així ho seguim reivindicant. Per tot això, presentam les
següents propostes d’acord: la primera, és instar el Govern
d’Espanya a garantir la seguretat de les dones lesbianes i la
seva inviolabilitat de les seves llibertats mitjançant una
legislació que persegueixi de forma efectiva els delictes d’odi
i garanteixi la igualtat de tracte de tota la ciutadania, formant
d’una manera adequada el funcionariat, fonamentalment ens
els àmbits sensibles com poden ser la justícia i les forces de
seguretat. També sensibilitzar-los respecte de les diferents
formes de discriminació  que suporten les dones,
concretament en el cas de les dones lesbianes. I que incideixi
també de manera específica i transversal en el sistema
educatiu per aconseguir que tot l’alumnat, independentment de
si és educat en centres públics, concertats o privats, pugui
també accedir a la informació veraç i contrastada sobre la
realitat de la discriminació, la realitat de les dones lesbianes.

El punt 2 és instar el Govern d’Espanya a assegurar el
lliure accés al nostre territori de les persones sol·licitants
d’asil que siguin perseguides per la seva orientació sexual o
identitat de gènere.

I també, la tercera proposta i darrera, instar el Govern de
les Illes Balears a continuar impulsant la Llei 8/2016 que tots
vàrem aprovar, tal i com fa en aquests moments,
particularment en els temes que afecten les dones lesbianes,
com són els sistemes d’informació i sensibilització sobre la
seva realitat per al personal sanitari, els protocols mèdics per
tal que no presumeixin la condició d’heterosexualitat de les
pacients, i garantir així d’una manera adequada l’atenció
sanitària de totes les dones.

Deman el suport de tots els grups polítics per continuar
avançant en els drets de les dones lesbianes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, presidenta. M’agradaria parlar dels punts
de què tracta aquesta iniciativa. En primer punt, “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a garantir la
seguretat de les dones lesbianes i la inviolabilitat de les seves
llibertats mitjançant una legislació que persegueixi de forma
efectiva els delictes d’odi i garanteixi la igualtat de tracte
entre tota la ciutadania”, nosaltres considerem que encara...,
nosaltres sabem que encara és al Congrés la Llei integral
LGTBI proposada pel Grup Parlamentari Podem que ha fet la
Federació estatal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
Aquesta proposició de llei no és tan sols una llei de Podem, és
el resultat d’un treball conjunt de desenes d’entitats LGTBI. És
el mandat i la lluita dels col·lectius de la societat civil.
Aquesta llei està servint per ampliar els drets de la ciutadania,
que sempre ha de ser una celebració i un motiu d’alegria.

Som davant d’un fet històric. La ciutadania espanyola
demostra una vegada més que està a l’avantguarda en el
reconeixement dels drets LGTBI, confirmant que el nostre
país anhela eradicar la injustícia soferta per aquest col·lectiu
pal·liant una discriminació històrica. Ara s’està corregint al
Congrés, revisant i polint cadascun dels articles que aquesta
llei es mereix per convertir-la en l’eina fonamental de la
defensa dels drets de les persones LGTBI.

El Partit Popular va fer una esmena a la totalitat que ens
preocupa prou, perquè continua amb la patologització de la
transsexualitat, però molt important per a les visibilitats
lèsbiques, com és el dret a la reproducció assistida. Per això
aprofitem i demanem al Partit Popular balear que es manifesti
a favor de la llei que cursa el Congrés, com van fer aquí a les
Illes Balears.

Referent al segon punt, en què instem també el Govern
d’Espanya a assegurar el lliure accés al nostre territori a totes
les persones sol·licitants d’asil que argumentin ser
perseguides per motiu de la seva orientació sexual o
d’identitat de gènere, m’agradaria dir que el passat 20 de juny
de 2017 vam aconseguir a la Comissió d’Exteriors al Congrés
dels Diputats traslladar un mandat al Govern d’Espanya per
negociar un tractat LGTBI, mitjançant l’aprovació en aquesta
comissió per adoptar en el marc de Nacions Unides una
convenció internacional de drets LGTBI. El nostre objectiu és
que hi hagi una convenció internacional que protegeixi els
drets de la població LGTBI, siguin on siguin, i que sempre el
nostre país sigui la porta oberta a les perseguides. Per això és
tan important que comencem per fer d’Espanya un territori
d’asil i  refugi de les persones LGTBI, i que liderem els
moviments internacionals de respecte als drets humans.
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Aquest és el paper que volem que Espanya jugui a la Unió
Europea; el nostre país ha d’estar al capdavant en el
reconeixement i la promoció dels drets humans.

Respecte del punt número 3, en què instem el Govern de
les Illes Balears a continuar implementant la Llei 8/2016, de
30 de maig, per garantir els drets de les lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals, com ha comentat la portaveu del PSIB
celebrem dos anys de la llei LGTBI i estem d’enhorabona.
Aquesta llei integral va anar més enllà del text perquè és un
reconeixement a totes les llibertats sexuals a les Illes. Aquesta
llei ha fet que les Illes estiguem a l’avantguarda en la
protecció de drets i en el reconeixement de la diversitat i la
tolerància. La llei ha tingut un impacte molt positiu sobre la
normalització de la diversitat sexual, però també ha tingut un
impacte a les nostres vides d’un valor incalculable; d’una banda
la llei ha estat tremendament efectiva contra les agressions i
discriminacions LGTBIfòbiques; de fet el primer any només
3 expedients es van haver d’instruir, l’efecte de dissuasió va
fer que l’autobús, l’autobús de l’odi i de presumpta apologia de
la transfòbia, mai no vingués a les Illes; d’altra banda la llei ha
emparat accions educatives d’ajuntaments i campanyes de
sensibilització que fan de les nostres ciutats un refugi de la
diversitat. Malauradament la despatologització de la
transsexualitat no ha estat tan ràpida com ens hagués agradat,
però creiem que aquest segon aniversari ha d’estar marcat per
les primeres cirurgies de reassignació sexual.

A més a més des de Podem considerem que han de ser
reconegudes les famílies homoparentals a la Llei de suport a
les famílies, tal com hem presentat amb diverses esmenes a
aquesta llei, per poder desenvolupar les seves vides en parella
en igualtat de condicions i d’oportunitats. Ara mateix les
parelles homoparentals, en aquest cas les conformades per
lesbianes, no poden fer la inscripció als hospitals amb
normalitat amb la qual ho fan les famílies heterosexuals;
aquesta situació és una situació de desigualtat que hem de
superar i reconduir.

Amb aquesta iniciativa volem celebrar el dia de les
visibilitats lèsbiques, que cada 26 d’abril recorda la realitat en
la qual viuen les dones lesbianes; per recordar-nos també la
necessitat d’avançar cap a una societat que respecta els drets
humans.

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.
Diputada Agustina Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom, que crec que
ho havia dit l’altra vegada.

Jo seré breu, perquè després de la defensa de la Sra. Cano
i la Sra. Maicas ja ha estat pràcticament tot dit. Jo només vull

dir que partint de la base que totes les persones som igual i
que totes les persones som lliures aquesta PNL en el segle
XXI ja no s’hauria d’haver fet o no hauria de tenir sentit, si fos
així, no hauria de fer ja cap falta amb aquest pressupòsit, que
tots fóssim iguals i que tots fóssim lliures. Allò trist és que
encara faci falta realment, perquè fa falta realment, i també
tenint en compte que s’ha millorat un poc, però la cultura de
la llibertat costa d’implantar en aquest país, ja sigui per motius
religiosos, polítics, culturals o pels que siguin.

I és ben cert que les dones patim discriminació en molts
de sentits, i encara i  també fins i tot en l’homosexualitat.
Pareix que els homes homosexuals han aconseguit un nivell de
visibilitat i de normalització molt major i, per tant, és evident
que donam total suport tant al punt 1, de la inviolabilitat de les
llibertats; com al punt 2, que si hi ha persones que demanen
asil se’ls doni per aquesta circumstància; i al punt 3,
d’implementar la Llei 8/2016, per la qual es garanteixen els
drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, però que en realitat és una lluita de
drets universals. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El que plantejam en
aquesta proposició no de llei és un tema de drets i un tema de
respecte. 

Moltes vegades pensam que quan les coses estan ja
regulades per llei doncs s’ha solucionat el problema i,
efectivament, com molt bé ha explicat la Sra. Cano, aquí ens
enfrontem a unes inèrcies les quals requereixen una
insistència molt important per part dels poders públics per
canviar-les, inèrcies que són seculars de menyspreu i de falta
de respecte envers les opcions sexuals i els comportaments
privats.

Per tant, a la proposició no de llei el que fem és arribar al
nivell micro de tota una sèrie de... concrecions que han de
tenir aquests drets que hem aconseguit protegir per llei a la
praxi de cada dia de les administracions i, per tant, em sembla
que és un instrument fonamental perquè els objectius de la llei
no quedin en paper banyat i arribin a una aplicació efectiva, i
aquesta és la justificació que ens ha portat a signar aquesta
proposició no de llei i a donar-li suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sandra
Fernández, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sobre la discriminación de las
personas por razón de su orientación o su identidad sexual
hemos debatido ampliamente en este parlamento, hemos
llegado también a importantes consensos como fue la Ley
LGTBI que aprobamos con un amplio consenso y, además,
después de un debate tanto en ponencia como en pleno y en
comisión muy interesante y a través del cual conseguimos -
como decía- ese amplio consenso respecto a la ley.

Sí que es verdad que también una de las cuestiones que
debatimos más, ¿no?, es ese concepto de visibilidad, si la
visibilidad tiene que ser de la discriminación que sufren en
este caso las mujeres lesbianas o la visibilidad tenía que ser
sobre el propio hecho.

Nosotros siempre hemos defendido que lo que hay que
visibilizar evidentemente es la discriminación que sufren en
este caso estas mujeres porque el hecho evidentemente de ser
una mujer lesbiana o ser una mujer heterosexual pues
evidentemente tendría que ser algo, por decirlo de alguna
manera,... neutro, que no importase absolutamente a nadie,
¿no?, no es ni mejor ni peor ni más positivo o más negativo
ser una mujer lesbiana o ser una mujer heterosexual, pero es
cierto que hoy en día todavía existe esta discriminación y con
especial incidencia en las mujeres porque, bueno, pues tienen
esa doble victimización por el hecho de ser mujeres en
algunas circunstancias y además por el hecho de su
orientación sexual, y debemos intentar poner todas las
herramientas posibles para que no se sufra esta
discriminación.

También decir que nosotros sí que queríamos hacer dos
enmiendas in voce respecto al punto 1 y al punto 2. 

Respecto al punto 1, porque, bueno, creo que la portavoz
del Partido Socialista ya cuando lo leía ha hecho una pequeña
referencia, cuando en el último apartado se habla sobre el
acceso a la información veraz y contrastada sobre la realidad
de las mujeres lesbianas, pues evidentemente la realidad de
estas mujeres puede ser múltiple y cada una tendrá su realidad.
Entonces creo que a lo que se refiere precisamente este punto
es la realidad de la discriminación que sufren. Entonces,
propondríamos cambiar esta última frase por “acceso a
información veraz y contrastada sobre la situación de
discriminación que sufren muchas mujeres lesbianas”. Este
sería el primer punto.

Después, respecto al segundo punto, en que ya entramos en
el tema de las solicitudes de asilo, que es un tema muy
complejo, que, además, es un tema que no solamente muchas
veces depende del contexto en el que vive nuestro país, sino
en un contexto mucho más amplio, creemos que puede ser
peligroso como está redactado así. Ya la semana pasada creo
que se aprobó una enmienda en este sentido respecto a la
comunidad Rohingya y, en ese sentido, también queríamos
hacer la enmienda en la que proponemos que se cambie el
punto 2 por: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern d’Espanya a estudiar de forma individualizada y

detallada todas las solicitudes de asilo de personas que
argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación
sexual y/o identidad de género”.

Creemos que evidentemente se tiene que estudiar de forma
individualizada, no todos los casos son iguales, también
creemos que con la redacción original se podría producir el
efecto contrario, es decir, que muchas personas, incluso a
través de mafias y organizaciones, pudiesen argumentar esos
hechos dejando realmente a las personas que sí que están
perseguidas por esta condición, dejarlas tal vez en un segundo
plano y creemos que estos temas siempre hay que estudiarlos
de manera individualizada.

Respecto al punto 3, sí que le daremos apoyo, ya dimos
apoyo a la ley, creemos que es muy importante que se siga
trabajando. Creemos además que en este sentido sí que se está
implementando la ley de una forma eficaz y de una forma
rápida. En ese sentido también reconocer la labor de, no
solamente del Govern, sino especialmente del servicio y de
los funcionarios que están haciendo y posibilitando este
desarrollo, y ojalá este tipo de propuestas  ya no sean
necesarias en un futuro muy próximo, porque realmente creo
que sí que se están dando pasos importantes, creo que cada vez
se está viviendo con una mayor naturalidad, un ejemplo puede
ser -yo soy muy aficionada a las series de televisión- que cada
vez hay más series que evidentemente reflejan con total
naturalidad estas cuestiones y eso significa, no solamente en
series, también en televisión, eso también significa, pues al
final es un poco el espejo en que se ve la sociedad, que cada
vez lo tenemos más naturalizado y esperemos que dentro de
poco pues simplemente sea algo que no haga falta (...), que
cada uno viva su vida como quiera.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, des
del nostre grup parlamentari no afegirem massa, crec que s’ha
donat una explicació i una exposició molt concreta de la
realitat. Aquest parlament va aprovar amb grans acords la Llei
8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBIfòbia, i aquesta
ha d’establir els protocols necessaris per aconseguir la
normalització i visibilitat del col·lectiu. 

Com ja vaig dir en el debat de l’aprovació de la llei, és una
qüestió de justícia, igualtat i llibertat i ha de ser un compromís
de lluita contra l’odi i la discriminació al qual el nostre grup
s’uneix, evidentment, amb respecte. 

No només s’han de fer passes de manera institucional, més
enllà en el dia a dia, en els  carrers, a les escoles, en els
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hospitals, s’ha de fer encara molta feina, també s’ha dit per
part del Sr. Castells, i s’ha de conscienciar partint sempre de
la base del respecte. 

És cert que les lleis poden donar directrius i de vegades
eines, però després encara queda molta feina a fer i de bon de
veres i en aquesta feina crec que tots som imprescindibles
perquè es pugui tirar endavant.

Respecte de les esmenes que ha fet in voce la Sra.
Fernández, bé, l’altre dia ja vàrem tenir un altre debat amb el
tema d’asil i sí que es va concretar que es miraven les
especificitats i que s’estudiaven totes de manera personal i
nosaltres, en principi, no hi tendríem res a dir. Donarem
suport a aquesta iniciativa, com no pot ser d’altra forma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Suscribo las intervenciones
anteriores y daré apoyo a esta propuesta.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara tenen la paraula per
contradiccions els grups proposants. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Cano, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull donar
les gràcies als grups que donaran suport a la PNL i continuar
avançant en la lluita antidiscriminatòria de què aquest
parlament ha fet gala, ara que ha fet dos anys de l’aprovació de
la Llei LGTBI i contra la LGTBIfòbia amb un màxim consens,
crec que és bo que continuem en aquesta línia.

Respecte de les esmenes in voce que ha fet la Sra.
Fernández, mentre escoltava la seva argumentació i sobretot
ella mateixa ha fet èmfasi en un dels debats que vàrem
mantenir respecte de la idea de la visibilitat i els diferents
caires que podia tenir quant a centrar-nos més en un aspecte
de no discriminació, més a nivell formal i de garantir la
igualtat de tracte per a tothom, i després un altre aspecte, una
altra dimensió que m’ha fet pensar que igual no està tan
malament el fet de mantenir la paraula “realitat”, és fer més
referència a una dimensió més personal, més emocional, més
al caire vivencial que poden tenir les dones lesbianes més
enllà d’anar a una part purament formal de la igualtat
d’oportunitats o de la situació de discriminació.

És a dir, en el context en què es parla, en què està escrit
això, que és de fer referència a tractar d’una manera
diferenciada, específica i transversal en el sistema educatiu el
fet de les dones lesbianes, si posam l’esmena in voce que
vostè ha fet, de fer referència a la situació de discriminació
que abans l’havíem parlada, però és vera que no l’havia
reflexionada, a mesura que vostè anava argumentant jo anava
també pensant, crec que queda fora aquesta altra dimensió de
l’autoafirmació de la pròpia sexualitat en un sentit positiu i
d’orgull, i de no voler-te mantenir dintre de l’armari, perquè,
si no, sembla que es vol com a amagar: sí, tu tens dret que no
et discriminin, però no facis una ostentació pública de la teva
sexualitat, no?

Per tant, no sé si podem demanar un recés de dos minuts
per intentar trobar una fórmula més adequada.

Després, respecte de la proposta 2 de petició d’asil, tal
com vàrem aprovar la passada setmana en un sentit general de
fer sol·licituds de manera individualitzada, no hi hauria cap
problema, però si ens deixen dos minuts per intentar trobar
una fórmula de consens, perquè crec que aquest matís  que
acab de fer i que, a més, la Sra. Fernández a mesura que anava
argumentant m’ha fet pensar que precisament igual la paraula
“realitat” estava ben posada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, si els sembla fem dos minuts.

(Pausa)

LA SRA. CANO I JUAN:

D’acord, doncs quedaria exactament igual i s’hi afegiria,
després de “... contrastada sobre la realitat i la seva
discriminació”, “... de les dones lesbianes”, “accés a la
informació veraç i contrastada sobre la realitat de les dones
lesbianes i la seva discriminació”, perdó, seria afegir al final,
“... i la seva discriminació”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, entenc que hi ha acord, que hi ha unanimitat així
com queda. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat.

En conseqüència, ja està, no hi ha més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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