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LA SRA. PRESIDENTA:

(...) d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

Passam...

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
1770 i 1847/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1770/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport al  poble veneçolà en el seu procés de transició
democràtica.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1770/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al
poble veneçolà en el seu procés de transició democràtica.

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. No és la primera vez que en
este parlamento y en concreto en esta comisión hablamos de
la situación de Venezuela, que por desgracia volvemos a traer
hoy aquí a través de esta PNL, porque lejos de solucionarse
cada vez se está agravando más. 

Creo que ya la iniciativa resume cuál es la situación de hoy
en día, creo que todos somos conocedores de que el pasado
20 de mayo se celebraron en Venezuela unas elecciones
presidenciales que no fueron, según la propia Unión Europea,
ni libres ni creíbles. Han llegado denuncias desde diferentes
organismos, desde la Organización de Estados Americanos,
diferentes gobiernos, e incluso señalando, como se decía, la
falta de libertad en esta elecciones denunciada incluso por la
propia ONU.

En este sentido el pasado 11 de enero el Sr. Nicolás
Maduro juró su segundo mandato como presidente de
Venezuela, e incluso el propio presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, afirmaba que sólo reconocía
legítimamente a la Asamblea Nacional de Venezuela y que el
nuevo mandato presidencial, en este caso de Maduro, era
ilegítimo, y advirtió que desde la Unión Europea se
continuaría luchando para liberar a los presos políticos y para
que en Venezuela pudiese llegar la democracia real y efectiva.
Días después de esta toma de posesión la Asamblea Nacional
se reunió y acordó aplicar el artículo 233 de su Constitución

y nombró presidente de la Asamblea a Juan Guaidó como
presidente encargado y, como tal, primera autoridad del país.

En este sentido, y después de diversas presiones,
especialmente de la opinión pública, el Gobierno español y
posteriormente la Unión Europea y otros países reconocieron
al presidente interino Guaidó, y se ha manifestado y se
manifiesta el apoyo a su tarea para establecer un gobierno de
transición y cumplir sus obligaciones constitucionales. Lejos
de esto el presidente o el autonombrado presidente Maduro no
reconoces esta situación, y la situación de Venezuela, como
decía, es cada vez más grave: la falta de alimentos, el hambre
y la falta de los suministros más básicos están dejando a la
población delante de una crisis humanitaria de carácter
excepcional, que además se está agravando porque no se está
dejando entrar ayuda humanitaria y se han producido
situaciones de conflictos en las fronteras, como todos
sabemos. Lejos, como decía, de solucionarse, ayer mismo se
conocían las torturas practicadas por el gobierno de Maduro,
denunciadas por la propia ONU a través de su alta comisionada
para los derechos humanos, y en la sede de la Organización de
Estados Americanos se mostraban por primera vez
públicamente imágenes de centros de tortura del Gobierno de
Venezuela liderado por el Sr. Maduro.

En este  sentido creemos que el Parlamento de las Islas
Baleares, como ha hecho otras veces, debe seguir
manifestando su apoyo al pueblo de Venezuela, debe seguir
manifestando su intención de que Venezuela pueda ser libre y
pueda tener un gobierno democrático, y en este sentido
planteamos estos tres puntos: manifestar nuestro apoyo, el
apoyo de este parlamento, al reconocimiento del Sr. Juan
Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, como
presidente encargado de Venezuela; también manifestar el
apoyo al pueblo de Venezuela en su proceso de transición
democrática para recuperar los derechos humanos, la libertad,
y conseguir, como decía, la democracia plena; y también
manifestar el apoyo a las organizaciones y los países que están
intentando hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela, y por
todo ello presentamos esta propuesta y esperamos que tenga
el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bon vespre, diputats i diputades. Una
vegada més, amb aquesta iniciativa del Partit Popular, es
demostren les ganes que hi ha per part de certes forces
polítiques d’encendre espurnes a Veneçuela, i des del nostre
grup parlamentari pensam clarament que aquesta iniciativa no
és més que això, són ganes de ventar un foc, d’agreujar els
problemes de convivència a Veneçuela, i no de fer res
productiu davant una situació que és altament inflamable.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901770


ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 61 / 21 de març de 2019 775

Sembla que a la dreta en aquest parlament li agrada, davant
aquestes situacions en les quals la moderació, el diàleg i
apropar posicions seria el més adient, li agrada, deia, ventar
l’odi, ventar les baixes passions, i sobretot pregonar en contra
que hi hagi una sortida pacífica cap aquest poble de Veneçuela
al qual diuen voler protegir, perquè el que sembla realment és
que la paraula, la moderació, no venen, sinó que el que ven
més són les entranyes, i d’això sembla que va aquesta
proposició no de llei del Partit Popular.

Des del nostre punt de vista l’estratègia de la provocació,
de la deslegitimació institucional, no arribarà a bon port, no
donarà solucions a aquest poble de Veneçuela al qual vostès
diuen apropar-se i protegir, i la realitat és que l’altre dia
l’autoproclamat president de l’Assemblea Nacional Guaidó va
poder entrar al país després d’haver sortit sense problemes, fa
unes setmanes, malgrat que sobre ell hi havia una cautelar
dictada pel Tribunal Suprem per no poder sortir d’aquest, i
després també que es demostrés per part del New York Times,
un diari que crec que tampoc no té sospites de ser
probolivarià, que la mateixa oposició de Guaidó va cremar
ajuda humanitària.

Les paraules del Govern nord-americà han estat sempre
clares i grandiloqüents: “han tocat tambors de guerra”, que
sembla que és al que també donen suport vostès, quan des de
la majoria social d’aquest país es va cridar molt clar “no a la
guerra, no més sang per petroli”. Per tant aquesta proposta
política que vostès porten avui aquí el que hauria de deixar clar
és si volen guerra, com vol per exemple una força política
com Vox, o si e l que volen és començar un camí per fer
passes enrere d’aquesta terrible errada en contra d’un dret
internacional, que va ser reconèixer un govern que no governa
i que és un perill per a la convivència, per a la pau i també per
a aquest poble de Veneçuela que vostès diuen voler protegir.

És més evident que avui en dia a Veneçuela es necessita
diàleg polític, i que per una qüestió d’higiene democràtica, de
respecte a la legalitat internacional, totes les persones que han
tractat de propiciar un enfrontament civil i militar haurien de
fer passes enrere, i no portar iniciatives institucionals en un
parlament com aquest, encara que nosaltres, ho tornam a dir,
respectam la llibertat, evidentment, que es puguin fer
proclames d’aquestes i d’altres, però pensam que tant l’Estat
espanyol com la Unió Europea s’hi juguen molt, i haurien de
donar una lliçó de protecció de la política internacional i no
d’homenatjar un personatge com Donald Trump, president dels
Estats Units, que està donant lliçons de tot menys de voler
protegir el poble de Veneçuela. Fins i tot el ministre
d’Exterior espanyol, en Josep Borrell, l’altre dia afirmava que
els que varen propiciar l’autoproclamació de Guaidó com a
president interí no s’esperaven la situació actual; és a dir,
sembla que la situació els ha fugit de les mans fins i tot a
aquells que hi varen donar suport en un principi, i tot això ho
va reconèixer, com deia, el ministre Borrell en el programa El
objetivo de La Sexta, on a més afirmava que estaven innovant,
però nosaltres pensam que no es tracta d’innovar, sinó que es
tracta de no agenollar-se davant les ocurrència de Trump i dels
que fan “trumpisme” internacional, sinó de fer política
internacional seriosa i ajustada a dret.

Per tant des del nostre grup parlamentari pensam que el
més adient seria que aquesta iniciativa no sortís endavant per
una qüestió claríssima, i és perquè es tracta de construir ponts,
de construir diàleg i de no agreujar més una crisi econòmica,
humanitària i social que es viu avui, que nosaltres no ho
negam, a Veneçuela, i aquesta via que es proposa per part del
Partit Popular enlloc de posar solucions damunt la taula, el
que fa és posar més benzina al foc.

Gràcies, president.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. MÉS
per Mallorca sempre sempre estarà a favor dels drets humans,
de la democràcia i del diàleg i contra les crisis humanitàries
i per tant, sempre sempre ajudar. No negam que la situació és
greu, però en aquest cas les causes de la situació són molt
variades i complexes i jugar amb una situació i jugar amb la
gent de vegades no és correcte.

Hi ha molts de factors i un dels més importants és el
petroli, per culpa del petroli ja hi va haver una crisi
internacional, la guerra d’Iraq amb una justificació que no era
ni racional ni evident i hi va ser. Per tant, aquí tornam jugar
amb un cas de geopolítica internacional amb les mateixes
característiques, el petroli ha fet que Estats Units bloquegés
econòmicament Veneçuela, no només l’ha bloquejada sinó que
ha imposat unes sancions a la companyia petroliera estatal i
recordar que el 45% del petroli de Veneçuela s’exporta a
Estats Units. 

Per tant, que hi ha pobresa a Veneçuela? Sí, sí i molta, però
tenim en compte que també hi ha altres països que viuen amb
menys d’un dòlar al dia com Perú, Bolívia, Índia o Kenya i no
hi fem res. Que a causa d’aquesta situació que és dolenta, i ho
reconeixem, hi ha gent que emigra, que ha emigrat i sobretot
a Colòmbia, també, però hi ha més colombians migrats a
Veneçuela, que no veneçolans a Colòmbia, amb una proporció
de 3 a 8, per tant, milions.

La situació no la negam, és greu, sempre estarem a favor
d’ajudar, però la ingerència a nivell internacional i sobretot
quan en dret internacional sembla que no s’acompleix, no ens
agrada tampoc la manipulació als mitjans, com que hi ha molt
en joc, igual que es va manipular i es va jugar molt amb els
mitjans de comunicació a la guerra d’Iraq, que ens varen fer
creure aquella història de les armes de destrucció massiva,
aquí sembla que també hi juguen un paper molt important, des
dels incendis de camions d’ajuda humanitària, qui ho ha fet o
no ho fet, si hi havia ajuda o no hi havia ajuda, o les causes dels
talls elèctrics qui els ha provocat o deixat de provocar.
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Per tant, consideram que no han de tenir ingerències, sí per
ajudar, però vostès estan fent una interpretació, no només
demanant ajuda humanitària, sinó que fan una interpretació de
la situació que no són coincidents i demanam màxim respecte
per a les sobiranies de cada poble. Amb això, encara que hagin
moderat el seu discurs, vostès en aquesta proposició ho
consideram una ingerència i hi votarem en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Des del
nostre grup parlamentari creiem en la democràcia i veiem que
el que passa a Veneçuela està molt enfora d’una democràcia
així com tots la coneixem i l’hauríem de conèixer. Sí que hi
pot haver evidentment manipulacions amb les informacions,
però crec que ho hem vist més a prop en diverses ocasions,
però la realitat és que hi ha una crisi humanitària davant una
falta de medicaments, uns aliments bàsics, hi ha hagut morts
i desgraciadament el diàleg i la moderació que són bàsics
perquè aquesta democràcia hi sigui, no s’estableixen.

Jo crec que des dels diferents països s’hauria d’intentar
ajudar que passessin aquestes coses, evidentment ens fuig
molt de les mans a nosaltres aquí, però tampoc, sincerament,
jo en aquesta proposició no de llei no veig una crispació, no
veig que es diguin ni que els acords siguin acords que crispen,
ni que vulguin expressar una realitat que no sigui la que veiem
tots. Jo aquesta crispació que la Sra. Camargo manifesta que
aporta el Partit Popular, jo crec que és una crispació que ells
a unes eleccions democràtiques, que agradaran més o manco,
però que són serioses i ajustades a dret com varen passar a
Andalusia, sí que varen intentar treure la gent al carrer, perquè
es crispàs i encara s’encengués més aquesta metxa. 

Ens agradarà, ja dic, més o manco, no hi estem d’acord per
ventura personalment o particularment amb el que va passar,
però és una realitat. Per tant, nosaltres sí que donarem suport
a aquesta proposició no de llei.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del punt de vista del
meu grup parlamentari el chavisme, o el madurisme és igual de
rebutjable, o execrable que els intents de desestabilització
liderats pels Estats Units, una desestabilització sostinguda en

el temps i clarament dirigida per uns interessos de caràcter
econòmic, com ha assenyalat la Sra. Vilaret, que han dut el
país a una situació  dramàtica i de mancança, que és tan
imputable la incompetència dels governs populistes, com el
sabotatge i la propaganda de l’aparell d’ingerència exterior
dels Estats Units, especialment als països d’Amèrica llatina.

És per aquest motiu que nosaltres som totalment escèptics
a donar suport a aquesta proposició no de lle i, perquè
nosaltres la sensació que tenim és que el que es fa aquí és
instrumentalitzar el patiment del poble veneçolà amb una
aproximació totalment maniquea, on hi ha uns bons, hi ha uns
dolents i com he explicat i acab de justificar, nosaltres no
pensem entrar en aquest joc ni creiem que la situació es presti
a aquest anàlisi tan maniqueu, una mica la idea del que ja ha dit
la Sra. Vilaret.

Especialment cínic em sembla el punt en el que demanen
que arribi l’ajuda humanitària, quan no han mogut ni un fil per
altres pobles que passen tant de patiment o més que el poble
veneçolà i que no s’ha convertit més tot l’episodi de l’ajuda
humanitària, amb un episodi més de propaganda, per
desestabilitzar, com deia, el règim veneçolà. Creiem que no és
la manera, és a dir, la forma en què s’ha procedit no és la
manera i per tant, tampoc donarem suport a aquesta proposició
no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Conxa... ai!, Sra. Xelo Huertas, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.
Bé, el resultats de les eleccions als països a l’hora de valorar
la seva legitimitat no va de gustos ni de colors, va de netedat,
recompte i veritat. Els resultats de les eleccions no són més
o menys legítims perquè ens agradin o no el que es donen, o
perquè les corporacions mediàtiques rescriguin les accions.

Vàrem tenir un actor privilegiat, membre del Partit
Socialista i expresident del Govern espanyol que va seguir
abans, durant i després de les eleccions el seu
desenvolupament i, es pot ser més o menys afí al Sr. Zapatero,
però entendran vostès que m’inspira més confiança qui ho veu
de primera mà, que no qui pretén ser protagonista i actor des
de la distància. És clar que em va sorprendre que
posteriorment el Sr. Sánchez reconegués el Sr. Guaidó com a
president interí.

La situació de Veneçuela no va de si Maduro és bo o
dolent, si és guapo o lleig, o de si un dur uns xandalls
nacionalistes horribles, va del que vol el seu poble, que és
sobirà fins i tot per equivocar-se, si així ho desitja. Els que no
són sobirans són aquells que, sota la batuta d’aquesta font de
saviesa que és Donald Trump, clamen el que no saben,
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ansiosos de sang i fetge, a costa del poble de Veneçuela, i he
dit sang i fetge i hauria d’haver dit també petroli, perquè d’això
va la cosa, senyores i senyors, va de petroli i va de què el gran
germà del nord se segueix sentit legitimat com alguns de
vostès creuen per fer i desfer per sobre dels seus veïns del
sud.

Tenim la memòria curta i si no som capaços de veure on es
varen dur les intervencions nord-americanes a Sud-Amèrica és
que no tenim vergonya, hem oblidat ràpidament Argentina,
Xile, Brasil, Uruguai, dubtoses dictadures a imitació de
l’espanyola que tan sols varen representar desgràcies, crims i
saqueig, i això és el que estan preparant ara.

S’ha de parlar molt, hi haurà d’haver molt de debat entre
uns i altres, arribar a acords democràtics i és cert que també
s’haurà de fer un gran esforç del seu govern per convèncer en
el futur les veus que denuncien frau.

 Ara per ara qualsevol alternativa que vengui de fora no és
la solució, és molt pitjor.

Com poden imaginar votaré... no donaré suport a aquesta
PNL.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada, Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Bé, jo crec que tots els que
estam aquí, la gran majoria de nosaltres el que volem i
compartim és el desig que a Veneçuela es pugui arribar a una
solució pacífica dels seus problemes, a una convivència amb
pau que els permeti com a país avançar en la recerca, com ja
he dit, de la solució d’aquest problema.

Per a nosaltres l’únic camí que es pot plantejar en aquests
moments és la convocatòria d’unes eleccions lliures,
democràtiques, transparents i amb totes les garanties.

Aquesta ha estat la posició de l’executiu espanyol i ha
quedat clarament expressada en totes les... o en les diferents
declaracions i compareixences del president del Govern
d’Espanya. Els elements centrals d’aquest posicionament
serien..., i també... nosaltres pensam i compartim quins són
aquests elements, que serien que en aquest moment Veneçuela
pateix ja des de fa molts d’anys una enorme crisis política,
econòmica, social i humanitària, amb unes evidents no sols
per als seu país, sinó també per a tota a regió, una situació que
s’ha vist deteriorada de manera alarmant en els darrers mesos.

A aquesta progressiva limitació de drets  i  llibertats
fonamentals que ha vengut patint la població, s’hi afegeix

també una degradació de la vida institucional del país i també
de la persecució de l’oposició.

Avui mateix -avui mateix- les forces del Govern Maduro
han entrat a un domicili particular, al domicili del cap de
gabinet del Sr. Juan Guaidó, l’han segrestat i se l’han endut i
això passa, ha passat avui, avui mateix; han tirat bombes, han
tirat... armament, han utilitzat armament per esbucar la porta
d’aquesta casa i se n’han endut aquest senyor, i això és el que
passant i això és una greu... un símptoma i un fet que la
degradació de la vida institucional existeix, però també hi ha
persecució política de l’oposició.

Aquesta greu crisi econòmica, que ha provocat una
altíssima inflació i que està provocant una enorme carestia...
desabastiment de medicaments i productes de primera
necessitat, ha dut a la pobresa a milions de persones la qual
cosa ha provocat un èxode migratori sense precedents a la
regió d’Amèrica llatina.

Les Nacions Unides estimen que 3 milions i mig de
veneçolans han abandonat el país fugint, com ja he dit, de la
persecució, de la fam, de la violència, de la manca de llibertats
i d’oportunitats, el 10% de la població d’un país i això és un
fet.

D’altra banda, la vulneració de competències
constitucionals de l’Assemblea Nacional democràticament
elegida el desembre del 2015 i de l’estatut i drets dels seus
integrants han estat desemparades pel Govern Maduro.

En aquests moments..., ja he dit que el deteriorament
polític i social, pensam... és evident i  pensam que l’única
sortida a la greu crisi que pateix el país , ja he dit, és la
convocatòria d’unes noves eleccions presidencials que puguin
dur-se a terme amb totes les garanties i amb la supervisió de
la comunitat internacional, unes eleccions a les quals puguin
concórrer amb igualtat de condicions les formacions
polítiques opositores que ja als comicis de maig de 2018
varen ser inhabilitades per diverses instàncies del règim, com
el Consejo  Nacional electoral o el tribunal superior de
justícia, un procés que sigui supervisat per un consell nacional
electoral amb una composició equilibrada a diferència de
l’actual, ja que els seus integrants són en la immensa majoria
afins al règim i alguns estan inclosos en llistats de sancionats
per la Unió Europea.

L’objectiu i la posició del Govern espanyol són clars: que
a Veneçuela es convoquin eleccions conforme al seu
ordenament jurídic intern i d’acord amb els estàndards
internacionalment acceptats d’unes eleccions democràtiques. 

El Govern d’Espanya no vol col·locar a Veneçuela un
govern o un altre d’un altre color polític, sinó que siguin els
mateixos veneçolans els que puguin elegir els seus
representants per tal que aquests els retornin a la democràcia
i la prosperitat que cabria esperar en un país que disposa dels
grans recursos que té Veneçuela.
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El Govern espanyol va actuar amb fermesa i adoptà una
sèrie de mesures dirigides a augmentar exponencialment la
pressió internacional sobre el règim de Maduro i promoure
una sortida democràtica a la crisi de Veneçuela. Això és un fet
que es va produir després de comprovar la crisi en què es
trobava Veneçuela.

El 4 de febrer el Govern d’Espanya va reconèixer
oficialment Juan Guaidó com a president encarregat de
Veneçuela i després s’hi afegiren altres països com França,
Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Portugal, i han seguit
i han continuat altres països també donant suport a aquest
nomenament.

Nosaltres lamentam profundament els actes de violència
ocorreguts els darrers dies a les fronteres entre Veneçuela i
Colòmbia i Veneçuela i Brasil en relació amb l’intent de fer
arribar l’ajuda humanitària al territori veneçolà.

Així mateix aprofit, per si algú en té cap dubte, per afegir
el nostre rebuig a qualsevol solució no pacífica i en especial
a qualsevol intervenció militar exterior a Veneçuela.

Per tot l’expressat, nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei que pens que... no era necessària
presentar-la perquè el Govern d’Espanya ja va manifestar el
contingut del que aquí es demana i va donar suport al
reconeixement de Juan Guaidó, al poble veneçolà i al seu
procés de transició democràtica, i també el seu suport a les
organitzacions i països que intenten fer arribar l’ajuda
humanitària. Per tant, això són consideracions que ja varen
quedar expressades pel president d’Espanya i que bé, es
presenta i nosaltres... no tenim cap objecció a donar-li suport,
tot i que ja s’havia manifestat aquest posicionament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara per contradiccions el grup proposant, per
un temps de cinc minuts, Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar agradecer a El
Pi y al Partido Socialista el apoyo a esta PNL, decirle eso sí
a la portavoz del Partido Socialista que, bueno, hemos
aprobado muchas PNL aquí al margen de los posicionamientos
que se hayan hecho a nivel estatal o por parte de otra
administración porque precisamente esta comisión es la
Comisión de Servicios Sociales y Derechos Humanos y
creíamos importante que este parlament, como ha hecho otras
veces, se manifestase para apoyar en este caso al pueblo de
Venezuela. 

Al resto de partidos decirles que la verdad es que me
siguen sorprendiendo y dejando sin palabras, que un partido
como Podemos que es... bueno, es conocido precisamente por
su talante, por sus mensajes prudentes, por sus mensajes poco
incendiarios y siempre desde la máxima tranquilidad intenten

darnos lecciones y, en este sentido, hablando de una PNL que
lo que hace es reconocer unos hechos que no nos hemos
inventado nosotros, sino que la propia organización de
Naciones Unidas reconoce, la verdad es que nos parece casi
esperpéntico.

Después también que se diga, que se hable de la
credibilidad del Sr. Zapatero, que, al margen de
posicionamientos políticos y de que nos pueda gustar más o
menos, no es una cuestión de lo que diga el Sr. Zapatero, o
sea, ¿ahora resulta que el Sr. Zapatero tiene más credibilidad
que Naciones Unidas?; o sea, ¿el Sr. Zapatero ahora se ha
convertido en el referente internacional de credibilidad por
encima incluso de Naciones Unidas? También nos parece que
desde luego una afirmación así, pues yo creo que no tiene
mucho sentido. 

También se ha hablado de..., bueno, tendrá que dar las
gracias el Sr. Juan Guaidó de poder entrar en el país, ¿no?,
gracias, menos mal que ya ha entrado en el país y no le ha
pasado nada, o los colombianos que se está viendo en todas las
imágenes haciendo cola para entrar en Venezuela porque la
situación del país es extraordinaria y maravillosa; la verdad es
que hay cosas que es que nos resultan hasta cierto punto
incluso un poquito ridículas cuando estamos hablando de estos
temas.

Y lo vuelvo a decir, esto no se lo está inventando el Partido
Popular ni lo está diciendo el Sr. Trump, que ustedes lo han
sacado una y otra vez cuando nosotros no lo hemos
mencionado ni en la PNL ni desde luego en mi primera
intervención; estamos hablando de hechos que denuncia
Naciones Unidas. En junio de 2018 Naciones Unidas publicó
un informe denunciando graves violaciones de los derechos
humanos, denunciando abusos graves y sistemáticos por parte
del Gobierno de Maduro, pero es que, además, ayer se
conocía, lo vuelvo a repetir , que se han producido también
torturas y ejecuciones, y así lo denunciaba precisamente
Naciones Unidas a través de su Alta Comisionada por la
Defensa de los Derechos Humanos, y dentro de la
organización de los estados americanos se publicaban por
primera vez vídeos que documentaban esas torturas y esas
ejecuciones.

Aquí no nos estamos inventando nada y en este sentido
también agradecer toda la información que ha completado la
portavoz del Partido Socialista. Lo que está ocurriendo en
Venezuela es un hecho, lo quieran reconocer o no, y nosotros
creemos, como hemos hecho otras veces, que también es
responsabilidad de este  parlamento poder manifestarnos en
contra de la violación de derechos humanos que se está
produciendo en Venezuela, como en cualquier otro país, y
ustedes también son libres para traer cualquier PNL para
denunciar violación de derechos humanos en cualquier
territorio del mundo, como lo hemos hecho, pero también
evidentemente para dar nuestro apoyo en este caso al
gobierno, perdón, al pueblo de Venezuela.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 1770/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor; 5 en contra, cap abstenció.

Per tant, queda aprovada la PNL en suport al poble
veneçolà en el seu procés de transició democràtica. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 1847/19,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a protecció de la pràctica naturista i dels espais
tradicionalment nudistes a les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1847/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a protecció de la pràctica naturista i dels
espais tradicionalment nudistes a les Illes Balears. Per a la
seva defensa, per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, bones tardes,
diputades, diputats, bon vespre a totes. Avui venc a presentar
una iniciativa per aprofundir en les llibertats, la convivència i
les nostres tradicions illenques, una iniciativa per defensar el
nudisme o naturisme a les platges de les costes de les Illes
Gimnèsies i Pitiüses. 

El naturisme va més enllà de la pràctica del nudisme, és un
estil de vida que cerca la tranquil·litat i el contacte amb la
natura, és una forma d’estar en el món que sempre ha trobat a
les nostres illes un espai de tolerància i convivència per viure
el naturisme amb plenitud. 

La tradició illenca està plena d’aquest respecte per la
natura i de la pràctica de la nuesa en públic, les platges
nudistes és un lloc al qual la gent va per acceptar el seu cos i
sentir-se lliure. Les persones que practiquen nudisme a més
de llibertat busquen estar en contacte amb la natura, raó de
més perquè a les platges nudistes, igual que a la resta,
s’exigeix el respecte i la cura del medi ambient. Per això es
diu que la pràctica nudista sempre va acompanyada d’una
filosofia de vida ecològica, sostenible, que promou valors
positius cap al cos humà.

Com ja hem assenyalat, les platges i cales de les Illes
Balears són els millors espais de convivència i tolerància del
món, a les nostres platges conviuen totes les formes de vida
i tenen una gran tradició de respecte  a la natura inspirada
també en la filosofia naturista. 

Tot i la tolerància i el respecte de residents i visitants a les
Illes Balears, el creixement del turisme ha fet que a les platges
i cales de tradició naturista el nudisme quedi progressivament
relegat a espais més reduïts i retirats, en molts de casos per la
manca d’informació dels mateixos banyistes els quals
desconeixen els seus drets i que poden practicar el nudisme de
manera legal i segura. Crec que si algú de nosaltres practica el
nudisme entendrà perfectament el tema que aquí estam
tractant, en la darrera dècada aquest fenomen ha anat minvant
els espais per a aquesta pràctica. 

És per això que instem el Govern de les Illes Balears a
reconèixer la tradició naturista de les Illes Balears i la seva
pràctica en llibertat, tolerància i respecte a les persones i al
medi ambient informant els banyistes, per una banda, incloent
a la informació i senyalització de totes les platges el següent
enunciat: “el naturisme és una forma de viure en harmonia amb
la natura caracteritzada per la pràctica del nu en comú amb la
finalitat d’afavorir el respecte a un mateix, als altres i al medi
ambient. El naturisme és un pràctica admesa en el litoral, en
el nostre litoral”. I a aquelles platges que compten, a més, amb
una tradició nudista afegir la particularitat de: “aquesta platja
té una tradició naturista i us convidam a practicar la nuesa i a
respectar-la”.

Per una altra banda, dins d’aquest mateix punt també
inclouríem en els cursos i programes de formació policial una
referència al naturisme i l’exercici de la nuesa a les platges
com una manifestació de lliure desenvolupament de la
personalitat, garantit per l’article 10 de la Constitució.
Consideram que la formació policial o el policia pot en algun
cas intervenir com a mediador.

El Parlament de les Illes Balears també insta les
administracions competents a garantir en els plecs de
condicions dels quioscs, restaurants i negocis similars ubicats
a platges el lliure exercici del nudisme, de manera que els
concessionaris només puguin exercir a aquests consumidors
l’ús d’una tovallola o tela per asseure’s, que és una cosa que
fan els nudistes per si, ells ja coneixen aquesta pràctica.

Vull afegir que no a soles l’augment del turisme és l’única
causa de la reducció  dels espais per a la pràctica naturista,
també s’han multiplicat les propostes d’ordenances prohibint
l’anomenat nudisme a les platges situades en alguns municipis
del nostre litoral. Aquesta prohibició arriba fins i tot a platges
de llarga tradició naturista de les quals s’afirma que no havien
estat declarades oficialment nudistes, quan és conegut per tots
que el caràcter de platja nudista es crea amb l’ús i no
mitjançant cap declaració realitzada a l’efecte. Es constata
d’aquesta manera que hi ha un clar desconeixement que
després de l’eliminació de les consideracions d’índole moral,
del delicte d’escàndol públic i del Codi Penal amb la reforma
del 1989, i posteriorment l’eliminació d’aquest tipus penal
amb l’aprovació del Codi Penal del 1995, no cal autoritzar allò
que no és il·legal. 

Un exemple que tenim aquí, a les nostres illes, amb les
previsions és a Cala Xarraca, al municipi de Sant Joan de
Labritja, i volia aprofitar la presència en aquesta comissió de
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la diputada i regidora d’aquest ajuntament també, la Sra. Tania
Marí, que justament avui no hi és, per demanar-li la retirada...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -aquí no hi és? Ah!, és a la de Salut, ah!, d’acord-, bé, doncs,
li traslladaré a la Sra. Diputada i regidora, que sí és membre
del nostre parlament, perquè retiri, bé, demanar-li la retirada
d’aquest cartell que ni tan sols té base a cap de les ordenances
de l’ajuntament o almenys jo no l’he trobat, i és que entre les
senyalitzacions que té aquesta platja, que torn a recordar
justament és una platja de tradició naturista i recollida a la
Federació Espanyola del Nudisme, es pot veure entre d’altres
prohibicions la de llevar-se el banyador, la de prohibit llevar-
se el banyador. Per a aquell que no conegui aquesta platja li
diré que es tracta d’una platja de 70 metres de longitud i de 10
metres d’amplada a peu d’un petit penya-segat de terra
vermella, amb petits illots al davant i compta amb un parell de
cases a l’arribada i qualificada com a rústica, que
tradicionalment és freqüentada per pescadors de la zona,
també té un petit restaurant de peix així com un servei de
gandules i para-sols. Aquest darrer detall, les gandules i els
para-sols, pot ser la causa també de l’existència d’aquest
cartell; les gandules, és cert, són uns elements invasors a les
nostres platges que limiten i expulsen aquells que volen gaudir
dels espais naturals.

És per això que demanem als ajuntaments abstenir-se
d’incloure a les ordenances municipals qualsevol referència
a la vestimenta dels ciutadans en constituir una manifestació
del lliure desenvolupament de la personalitat, garantit per
l’article 10 de la Constitució, i a suprimir qualsevol exigència
referent a la mateixa en què estiguin vigents i establir
ordenances municipals que promoguin la llibertat i els valors
del naturisme com a valors de la nostra societat.

Pensam que la formació de la policia, tal com he comentat
abans, en aquest tema és importat per mitjançar en qualsevol
de les queixes que els puguin arribar i per explicar els drets de
la ciutadania, de totes i tots, i defensar la llibertat i
convivència, que ha de ser la bandera de les nostres platges

Bé, per tot això vull agrair a tots els col·lectius i les
persones que han ajudat a tirar endavant aquesta iniciativa, i
una crida a totes les institucions de les Illes per seguir tirant
endavant aquest projecte de llibertat i convivència que són les
Illes Balears i les seves platges.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca ha presentat una
esmena amb RGE núm. 2336/19. Per a la seva defensa té la
paraula l’Hble. Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari ha presentat una esmena per un motiu molt

senzill, i és que, com a grup parlamentari, estem totalment a
favor del naturisme i del nudisme, i ens sembla..., bé, a mi la
veritat és que no se m’hagués acudit titllar-ho de pràctica
tradicional, però la veritat és que, si més no, a Menorca
gairebé es podria afirmar d’aquesta manera, vull dir que és una
pràctica molt arrelada, especialment entre els illencs; també
hi ha molts illencs que en són molt detractors, però,
òbviament, com no pot ser d’altra manera pel nostre
posicionament ideològic, nosaltres hi estem totalment a favor
i fins i tot ja... crec que podria afirmar que la major part de la
gent de MÉS per Menorca s’inscriuria en aquest moviment.

Precisament per això he presentat l’esmena. Per què?
Perquè jo, pels motius que a continuació diré, no estic d’acord
amb cap dels quatre punts tal com estan formulats per part de
la PNL, i per això, per no haver de votar en contra d’una cosa
amb la qual estem a favor, hem presentat una esmena perquè,
si és possible arribar a un acord amb la Sra. Maicas, doncs
poder ser coherents amb el nostre ideari i votar a favor de la
pràctica del nudisme.

Bàsicament he formulat l’esmena com una esmena al punt
1, i abans d’explicar l’esmena explicaré per què no m’agrada
el punt 1. El punt 1 no m’agrada, primer, per una qüestió molt
pràctica, que és que jo considero que no és competència del
Govern de les Illes Balears senyalitzar les platges; com que no
és competència del Govern de les Illes Balears senyalitzar les
platges, encara menys dir a una altra administració quin és el
text literal que ha de posar en aquesta senyalització; en sembla
un nivell de concreció molt agosarat. A part, també, el text
concret que vostè ens proposa, Sra. Maicas, crec que inclou
alguna incorrecció, com per exemple dir que el naturisme és
una pràctica admesa al nostre litoral. Jo crec que vostè ho ha
explicat molt bé, jo crec que és una pràctica que no està ni
admesa ni està prohibida, simplement -vostè ho ha dit-
s’adquireix per l’ús; per tant podríem dir si de cas que està
tolerada; en el nostre litoral potser caldria dir en algunes parts
del nostre litoral, per ser exactes. 

I a part també no m’agrada el text que vostè proposa perquè
el trobo..., em surt la paraula “apologètic”, és a dir, perquè
convida a practicar la nuesa i a respectar-la. Jo crec que les
administracions públiques no han de convidar la gent a
practicar la nuesa ni a practicar la vestimenta, crec que
simplement s’ha de tenir una actitud més neutra i permetre que
totes les aproximacions, totes les visions i totes les filosofies
de vida tinguin el seu espai per ser practicades en l’espai
públic, i per això no estic d’acord amb el fet que les
administracions convidin ningú a practicar res en particular. Sí
les coses, diguem, que són bones per a la salut, eh?, per
exemple a practicar l’esport, etc., però vestir-se..., home,
potser sí que algun teixit sintètic és dolent per a la salut, però
en principi crec que anar vestit tampoc no és una cosa que
puguem dir que sigui dolenta per a la salut, tot i que estic
totalment d’acord amb vostè que anar nu és molt saludable.

Després, en el punt b), pel que fa referència a la formació
policial, crec que sobretot ens hem de preocupar perquè la
formació policial, els agents, compleixin i facin complir les
ordenances, és a dir, això és del que s’han d’ocupar les
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administracions públiques; després ja farem les ordenances
com es creguin que s’han de fer, però bàsicament crec que,
evidentment, és a dir..., a part que la formació policial,
evidentment, ha de ser inspirada pels principis del respecte, la
democràcia, la tolerància, però això em sembla que és obvi.

Per això, com que tenia totes aquestes objeccions al punt
1, vaig fer aquesta proposta de text alternatiu en què, d’una
banda, doncs em sembla bé reconèixer la tradició naturista de
les Illes Balears, i després instava que el Govern proposés,
més que instés, perquè instar té un matís d’una certa exigència,
llavors proposar, que em semblava que era el correcte en les
relacions entre administracions, a les administracions
competents, ja siguin els ajuntaments o ja sigui la Demarcació
de Costes, a senyalitzar adequadament les platges on es
permet el nudisme com a mesura per respectar-ne la pràctica.
És a dir, jo crec que l’administració ha de treballar en la línia
que cadascú pugui, precisament aquest desenvolupament de la
personalitat que vostè invoca, doncs el pugui desplegar en pau
i tranquil·litat, tant els que volen anar vestits com els que
volen anar despullats, i per això vaig proposar aquest redactat,
que evidentment estic disposat a arribar a un acord amb vostè
per tal que pugui sortir endavant aquest punt.

Pel que fa als altres punts, els punts 2 i 3, sobre els plecs
de condicions de quioscos i sobre les ordenances municipals,
vull fer una primera consideració, i és que penso que tot el
tema aquest de la vestimenta i de la nuesa està regit per unes
normes no escrites que són les convencions socials, i que
encara que no estiguin escrites són normes, que moltes
vegades a vegades queden regulades, eh?, algunes d’aquestes
convencions de convivència, són unes convencions, són unes
normes més flexibles que fan que hi hagi un ajust entre els
particulars i que per tant no haguem d’anar a un sistema
excessivament rígid de regular fins a l’últim detall de la vida
quotidiana de les persones, i jo crec que és una mica delicat
entrar en aquestes convencions a través d’aquest ajust que els
ciutadans fan i que a més a més es va adaptant amb el temps
sobre com poden coexistir la vestimenta i la nuesa, em sembla
que no és gaire recomanable “rigiditzar-ho” excessivament, i
per això crec que... el fet de dir que no es pugui exigir en
aquests..., o que no es pugui determinar res sobre la
indumentària, però a la vegada dir que una tovallola o una tela
per seure sí, ja trob que és una contradicció en si mateix, però
crec que no és una solució oportuna.

A part, també, respecte del tema de les ordenances
municipals, sincerament el nostre grup no és del tarannà de dir
als ajuntaments com han de dictar les seves ordenances,
perquè els ajuntaments ja tenen una limitació molt gran de
competències; jo penso que hem de ser respectuosos i que
amb les seves ordenances fixin el que vulguin. Si hi ha algun
element d’una ordenança municipal que és contrari a l’article
10 de la Constitució ja hi ha el canal, que és presentar un
recurs contenciós contra aquestes ordenances, que en el límit
pot dur a una qüestió d’inconstitucionalitat, o pot dur
simplement per part del jutge ordinari a declarar que una
determinada ordenança no s’aplica perquè un article de la
Constitució, que té més rang que aquella ordenança, doncs és
contradictori amb ella. Per tant crec que més que matar

mosques a canonades afirmant que les ordenances poden ser
contràries a la Constitució, crec que en això hem d’anar cas
per cas, i si els representants polítics o els representants
socials consideren que alguna ordenança és contrària a la
Constitució hi ha una via totalment garantida per fer prevaler
el principi constitucional, que evidentment té un rang superior.

I respecte del punt 4 torno a la idea que estic en contra de
fer apologia de determinades formes de vida. És a dir, crec
que les ordenances municipals no han de promoure els valors
del naturisme, com també pens que no han de promoure els
contraris. Pens que les formes de vida és un tema que
competeix a l’àmbit privat de cada ciutadà, i que el que hem de
demanar és que les ordenances no coartin aquestes formes de
vida, i que per tant per exemple en el tema en concret que
vostè ens planteja, que és el d’anar vestit o anar despullat a les
platges, doncs l’ideal és que es trobi una coexistència entre
aquestes dues formes de vida habilitant llocs on la gent pugui
banyar-se en banyador, i llocs on la gent es pugui banyar sense
banyador, perquè si bé és veritat, i és una paradoxa, que a la
gent que va sense banyador normalment no li molesta la gent
que va en banyador, sí que hi ha gent que va en banyador a la
qual molesten els que van sense banyador. Jo no hi estic
d’acord i no ho entenc, però sí que crec que s’ha de respectar,
i per tant em sembla una solució correcta que hi hagi espais
habilitats específicament per a la pràctica d’un tipus de bany
i la pràctica d’un altre tipus.

Aquests són els motius pels quals he presentat l’esmena.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En 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. La verdad es que después de la
intervención del portavoz de MÉS per Menorca muy poquito
hay que añadir. Suscribimos prácticamente todas las palabras
que ha dicho y todos los argumentos que ha expuesto. Eso sí,
yo no entraré en detalle sobre lo que hacen los miembros del
Grupo Parlamentario Popular, ya lo dejo  a su imaginación,
pero la realidad es que, como lo vuelvo a decir ahora en serio,
sí que coincidimos con los argumentos que ha expuesto, tanto
para presentar la enmienda, como para en este caso pues decir
que no estaba de acuerdo con el resto de puntos.

Nosotros apoyaríamos la enmienda presentada por MÉS
por Menorca si se  acepta. Es cierto que tampoco
consideramos necesario que se tenga que reconocer esta
tradición, pero bueno, si se quiere reconocer evidentemente
no hay ningún problema, porque sí que es cierto que existe, de
hecho si no me equivoco, creo que somos la comunidad
autónoma con mayor número de playas que sí tiene esta
tradición nudista y evidentemente sí puede ayudar en este caso
a que se señalice o se puedan señalizar estas playas para que se
pueda realizar esta práctica de una forma lo más cívica
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posible, en el sentido de la convivencia con otras personas que
no quieran practicarla, pues nos parece totalmente adecuado.
Y ya digo, votaríamos a favor de esta enmienda y votaríamos
en contra del resto de puntos. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. A veure, MÉS per Mallorca està a favor
del naturisme i de les pràctiques amb màxima llibertat
possible de les persones que facin el que trobin, mentre
respectin els altres. De fet Mallorca i Menorca són les
Gimnèsies, són les illes d’aquells que van nus, ja ho duim en
el nostre ADN i vestir-nos o no vestir-nos és una qüestió
cultural i religiosa més que res també, com ha dit el Sr.
Castells, és una convenció social, fruit d’una història, d’una
cultura i d’unes religions determinades que consideren el cos
com el consideren. Per tant, sí que estam d’acord amb la
filosofia i en el rerafons d’aquesta proposició.

Donaríem total suport a l’esmena de MÉS de Menorca,
perquè la consideram molt més adequada, perquè a més
l’original posa assenyalar totes les platges, ara haver de posar
cartells a totes les platges de les illes ens pareixia fins i tot
anar en contra de la natura. Sí que donaríem suport a l’esmena
del punt 1 de MÉS Menorca.

Respecte del punt 2, no li podem donar suport perquè que
tots els restaurants i quioscs i negocis de totes els platges
hagin de permetre que hi hagi gent que vagi nua, és el que ha
dit el Sr. Castells, és a dir, hi ha una convenció social i a més
existeix també el dret d’admissió i no ho trobam correcte. És
a dir que si hi ha una platja tota de nudistes, que el quiosc sigui
tot de nudistes sí, però que a tots els quioscs es permeti gent
nua, per sort o per desgràcia encara fereix sensibilitats.

Respecte del punt 3, que les ordenances municipals no
poden fer referència a vestimentes. Això no es pot acceptar de
cap de les maneres tampoc, perquè dins zones considerades
per exemple urbanes, un municipi ha de poder dictaminar si hi
ha unes normes o no de vestimenta en segons quines zones
públiques. Existeix aquesta convenció es torna repetir. Per
tant, en el punt 3 no li donaríem suport.

I el punt 4, d’instar els ajuntaments, jo, si de cas..., és que
ens centram molt en les ordenances i el món és més enllà de
les ordenances. O no el votam, o si tal vegada si accepta una
esmena in voce que podria ser que el Parlament de les Illes
Balears insta els ajuntaments a llevar o establir  ordenances
municipals i anar a una cosa més de valors i més genèrica, que
promogui la llibertat i els valors del naturisme com a valors
de... No ho sé, però que facin necessàriament ordenances
municipals respecte d’això, no com a una obligació de fer

ordenances, s inó que tal vegada es valorin els valors del
naturisme. Faria una transacció en aquest sentit si ho accepta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
inicialment quan vaig veure aquesta proposició no de llei vaig
tenir clar que no li donaríem suport, no perquè no respectem
qualsevol tipus de naturisme o nudisme que es facin a segons
quines platges de les nostres illes, perquè això evidentment ho
respectam i com s’ha dit, és una tradició i tothom sap a quines
platges ha d’anar si vol fer nudisme. Ara que vostè digui que el
Govern hagi de fer una acció sobre els municipis i que els
digui quin anunciat ha de posar en aquests cartells, és que em
sembla que aquesta llibertat que pregonen aquí no hi és, aquí
diuen “aquí es posa això i s’ha acabat.” 

Pens que no ha de ser així i trob coherent l’esmena que ha
presentat el Sr. Castells de MÉS per Menorca. Jo crec que la
policia està preparada per si hi ha qualque tipus d’alteració
dins la tolerància que hi pugui haver a qualsevol de les nostres
platges, allà on hi ha nudistes.

El tema dels plecs de condicions de quioscs, restaurants i
negocis, jo crec que és un tema que la realitat de cada un sap
quin és el municipi allà on presenten aquest plecs de
clàusules. Nosaltres evidentment no donaríem suport a aquest
punt.

I al tercer punt, també dir que el tercer i el quart punt,
vostè parla de platges, però és que aquí no s’especifiquen
platges, aquí, com deia la Sra. Vilaret, per dins els pobles, per
dins la ciutat, aquí en el Parlament...

(Algunes rialles)

..., no especificam, jo  crec que cada municipi ha de fer les
ordenances que trobi oportunes, sempre que estiguin dins la
legalitat evidentment, i la tolerància i el respecte crec que han
de ser bàsics. I com dic, el tema d’establir a les ordenances
municipals que es promogui aquesta llibertat i valors del
naturisme, mirin, jo no veig en el meu poble que faci una
ordenança que tothom vagi així com vulgui en el meu poble, ja
per respecte. I amb això no vull dir que no pugui respectar
evidentment que hi ha municipis dins el nostre Estat i a altres
llocs que així ho han decidit i ho respect, ara personalment
tampoc no ho compartesc, i sempre dient que en tema de
platges crec que el que hem de fer és que segueixi aquesta
tradició i aquesta tolerància i respecte que sempre ha existit
a les nostres illes pel que fa al tema del nudisme.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bé, jo estic molt decebuda, perquè
després de llegir la defensa del nudisme que fa a la seva PNL
la representant de Podemos en aquesta comissió, esperava
que, seguint les seves pròpies recomanacions i com a millor
exemple de coherència política, estarien aquí nues amb una
tovalloleta, una tela, per seure, perquè entendran vostès, com
entenc jo, que si podem fer extensible una normativa a
restaurants, negocis, bars i volem que els ajuntaments siguin
respectuosos amb totes les vestimentes o no vestimentes,
potser primer ho hauria de fer el Parlament de les Illes
Balears i , gràcies a Podem, tendríem el primer parlament
nudista del món.

És així, perquè, com ha dit la Sra. Sureda, a les ordenances
no especifica que només sigui a les platges, sinó a tot. Per
tant, s’ha entès, com a mínim nosaltres hem entès que era per
anar pel carrer i per tot que no havien de controlar-se la
vestimenta.

Quant al punt dels cartells, si posam un cartell glorificant
el nudisme, no sé per què no hem de posar també cartells dient
els beneficis del bany de sol, de caminar per l’arena, etc., i així
omplirem els llocs que haurien d’estar impol·luts, plens de
cartelleria, perquè no s’entén molt bé.

Respecte de la formació policial, està clar que el saber no
ocupa lloc, ara bé, jo  em conform que les forces policials
siguin el més respectuoses possibles amb tots els col·lectius
i que apliquin la normativa amb moderació i saviesa.

Respecte de la resta de punts de les ordenances, crec que
nosaltres no hem de dir als ajuntaments com han de fer la seva
normativa.

Si s’accepta l’esmena de MÉS per Menorca, votaríem a
favor del punt 1 i votaríem en contra de la resta de punts,
perquè veiem una PNL amb una falta de concreció i amb unes
propostes totalment fora de lloc.

Defensar el naturisme? Sí. Dotar i  respectar els seus
espais? Per suposat. Ara, d’això a imposar-lo a tota la societat
em sembla un desgavell i més tenint en compte que, jo puc
parlar de Mallorca, no conec què passa a les altres illes, però
aquí no hi hagut mai problemes entre els nudistes i els tèxtils,
les platges estan ben senyalitzades, Es Trenc, El Mago estan
senyalitzades, per tant, no entenc molt bé a què ha vengut
aquesta PNL. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Jaume Garau, per un temps de deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Hola, bones tardes, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo no diré
res original perquè tanmateix tot està dit. El que sí que...
nosaltres pensam que evidentment la pràctica del nudisme és
una pràctica... del naturalisme i nudisme és una pràctica
respectable que es ve fent no únicament evidentment a les
Illes Balears, sinó a tot el món des de fa molts d’anys i, per
tant, estam totalment en contra que hi hagi actituds o fórmules
per les quals es coaccioni d’alguna manera la persona que vol
practicar el nudisme a una platja, no?

 També és vera que el que hem vist i hem viscut moltes
vegades és que la gent que practica el nudisme de forma
habitual normalment ja cerca els llocs i els espais i les platges
on d’alguna manera trobarà gent com ells i la resta que no
volen practicar-lo també toleren aquests espais i hi ha una
convivència que jo sempre he pensat que era una convivència
prou civilitzada.

Ara bé, si es donen llocs i problemes, si hi ha gent que fa...,
que té, que es veu coaccionada en determinades platges o en
determinats llocs, idò sí que és veritat que potser no estaria
malament que les administracions competents, normalment
els ajuntaments, doncs fessin algun avís respecte a la legalitat
que té  Espanya sobretot, i altres llocs també del món, de
practicar el nudisme.

Per tant, respecte de tota la proposta que fa la Sra. Maicas
en principi ens agrada més l’esmena que ha presentat el Sr.
Castells, i nosaltres li donaríem suport... si li donàs suport la
Sra. Maicas perquè aquesta vendria a fusionar tota l’altra... 

El que sí que faríem és una proposta, canviar una cosa, allà
on diu: “per això insta a proposar a les administracions
competents que se senyalitzin”, jo també estic una mica
d’acord amb la idea que no hem de senyalitzar, hi ha tants
senyals per tot que senyalitzar una cosa d’aquestes em sembla
una mica gratuït. Si de cas, el que nosaltres proposaríem és
que les administracions competents prenguin les mesures
oportunes perquè la pràctica del nudisme sigui respectada,
alguna cosa així...

No..., nosaltres votaríem a favor de l’esmena del Sr.
Castells, amb aquest canvi, si al Sr. Castells li sembla bé,
perquè també... Vull dir, senyalitzar és una de les possibilitats
que hi ha, però no és l’única, hi ha moltes altres formes, no?,
vull dir, hi ha moltes altres possibilitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa demanam al grup proposant si vol
una suspensió per acabar de polir...

Perfecte, idò cinc minuts.

(Pausa)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió, per part del grup proposant si pot fer
intervenció per assenyalar els termes de les propostes. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he..., durant l’exposició s’han
sentit rialles, prou rialles, no sé si imaginant-nos tots nus pel
carrer, a la qual cosa ha fet referència la portaveu d’El Pi.
Volia fer algunes puntualitzacions d’algunes intervencions que
s’han fet, com la de la Sra. Huertas dient que entén la
problemàtica de convivència; jo no he parlat de problemàtica
de convivència, eh!, jo això vull deixar-ho ben clar, en realitat
no hi ha aquesta problemàtica, tot el contrari, jo pens que és
tan respectuosa la gent que fa aquest nudisme que el que fa és
simplement retirar-se a llocs molt més..., cada vegada molt
més reduïts, era això el que he dit, el nudisme queda
progressivament relegat a espais més reduïts i re tirats  i és
això el que estam aquí reclamant, a aquests espais de tradició
nudista que almenys es respectàs aquesta pràctica.

Bé, doncs, els punts quedarien de la següent manera.
Acceptaríem l’esmena de MÉS per Menorca amb una petita
puntualització que crec que és important, i és que on diu: “que
se senyalitzin adequadament -baix del tot- que se senyalitzin
adequadament les platges on es permet el nudisme”, jo llevaria
“on es permet el nudisme”, perquè en un principi, en un
principi, d’acord?, està permès a totes les platges; en tot cas,
“adequadament les platges que tenen tradició nudista”, com a
mesura per respectar-ne la pràctica; és a dir, que quedin
senyalitzades aquelles platges que tenen tradició nudista, ja
està, simplement seria aquesta. En un principi m’han dit els
grups parlamentaris que hi estarien d’acord, no sé, ara...

Respecte de la resta de punts, crec que no tendré suport,
però sí que m’agradaria fer una defensa perquè també he de dir
que aquesta iniciativa l’hem feta juntament amb la Federació
Espanyola del Naturisme, és clar, la Federació Espanyola del
Naturisme té un concepte del naturisme molt més enllà de les
platges, o sigui, que el que podríem imaginar-nos que pel
carrer..., doncs, segurament sí, pel carrer, perquè no fa tant jo
em record quan hi va haver aquesta batalla a Barcelona per la
pràctica del naturisme, o sigui, que existeixen aquests
moviments que reclamen el naturisme a tots els llocs.

Bé, respectant que ara mateix ens estam dirigint sols a la
costa i a les platges dir que per a mi també seria important la
formació almenys policial perquè poguessin formar a les
persones que així ho reclamassin d’aquest tipus de platges. 

Per una altra part, el punt 2 està clar que les condicions o
les normes per entrar a un restaurant o a un quiosc són normes
que entre els qui practiquen el nudisme dur la tovallola ja és un
fet, però bé, puc entendre que hi ha gent que no està avesada a
la pràctica del nudisme i això li pugui xocar.

Respecte del punt 3 , amb l’exemple que jo he plantejat
d’aquesta platja on es prohibia el nudisme en base a cap
ordenança municipal era per això que jo deia d’abstenir-se

d’incloure a les ordenances municipals qualsevol referència
a la vestimenta perquè avui en dia no hi ha cap problemàtica
respecte d’això; això per una banda.

Llavors, el punt 4, ja que estam reclamant la pràctica del
naturisme, del nudisme en aquest cas, que els ajuntaments, bé,
que consideram que és important que promoguin la llibertat i
els valors del naturisme com a valors de la nostra societat
perquè, podria afegir, que està comprovat que..., està
comprovat que practicar el nudisme ens fa ser més feliços, i
per què?, sí, perquè veure altres persones nues..., perquè veure
-fixau-vos- veure altres persones nues elimina el concepte de
perfecció irreal que tenim del cos, és fantàstic, bé, i  que
transmeten els mitjans, per tant, augmentaria la nostra
felicitat, la satisfacció i l’autoestima.

Bé, simplement agrair als diputats i diputades que han
sentit tota aquesta exposició d’aquesta iniciativa i el seu
suport, almenys al punt transaccionat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc, idò, que podem fer votació separada dels quatre
punts i que al punt número 1 vostè accepta l’esmena de MÉS
per Menorca, amb la incorporació que vostè ha fet de
modificar..., que “se senyalitzin adequadament perquè es
prenguin les mesures oportunes” en els termes que vostè ha
comentat i que el lletrat ha agafat convenientment. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No? Doncs, si ens pot fer, per favor, arribar el terme
exacte de com quedaria i ho llegeix un altre pic en veu alta. Si
ho vol llegir en veu alta perquè consti en acta, Sra. Maicas, per
favor. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

D’acord, i també perquè tothom, per si de cas..., sàpiga què
vota. Bé, “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a reconèixer la tradició naturista de les Illes
Balears i la seva pràctica en llibertat, tolerància, respecte a les
persones i al medi ambient i per això insta de proposar a les
administracions competents que senyalitzin adequadament les
platges que tenen tradició naturista com a mesura per
respectar-ne la pràctica”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passaríem...

(Remor de veus)

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

D’acord, perdonau, “adequadament les platges que tenen
tradició nudista com a mesura per respectar-ne la pràctica.”
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Gràcies a tots per corregir-me, que és molt important que
quedi tal com està redactat, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò passam a votar aquesta esmena.

Vots a favor? Unanimitat.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? Unanimitat.

Passam a votar el punt 2 de la proposició no de llei.

(Remor de veus)

2, 3 i 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 a favor i 10 en contra. Per tant, queden rebutjats els punts
2, 3 i 4.

En conseqüència, queda aprovada, amb aquest únic punt, la
Proposició no de llei RGE núm. 1847/19, relativa a protecció
de la pràctica naturista i dels espais tradicionalment nudistes
a les Illes Balears.

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

EL SR. GARAU I SALAS:

Perdó, una qüestió, una qüestió, un moment. Alguns hem
parlat de presentar el dimarts, que és el dia del Ple, presentar
a la premsa el Pla d’envelliment, el document. Simplement
reunir la premsa i presentar-los el document, parlar cinc
minuts, cadascú que digui el que vulgui, a la Sala de les passes
perdudes, i ho faríem després de la interpel·lació, perquè la
Marta entenc que és a la interpel·lació, després de la
interpel·lació ens veiem allà.

Ho heu de dir als vostres caps...

(Remor de veus)

Bé, si no hi poden ser tots, els que puguem, eh? D’acord,
gràcies.
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