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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió d’avui i en principi demanaria si es produeix cap

substitució.

EL SR. MARTÍNEZ I PEIRO:

Sí, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears David

Martínez substitueix Aitor Morrás.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, per MÉS per Mallorca David Abril substitueix

Margalida Capellà.

EL SR. GARAU I SALAS:

Sí, Jaume Garau substitueix Vicenç Thomàs.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

EL SR. GARAU I SALAS:

Perdona, Silvia Limones, perdona.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Proposició no de llei RGE núm. 3903/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació dels

espais naturals protegits a les persones amb discapacitat.

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a la

proposició no de llei RGE núm. 3903/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a adaptació dels espais naturals

protegits a les persones amb discapacitat.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula

l’Hble. Sra. Diputada Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president, bones tardes a tothom. Bé,

aquesta proposició no de llei és una proposició crec que molt

clara, no fa falta tampoc fer... parlar-ne molt perquè seria

incidir tot el temps en el mateix, però, a veure, també us volia

dir que, en el contingut de la iniciativa vaig posar dades de

l’INE, de l’Institut Nacional d’Estadística, del 2008 perquè ja

no hi havia més dades oficials, o sigui, són les darreres dades

oficials que existeixen, la veritat...bé, que jo sàpiga. M’hagués

agradat trobar-ne de més recents, però és el que hi havia i, per

tant, em vaig basar en aquests números.

Com ben bé diu l’Institut Nacional d’Estadística, el nombre

de discapacitats que hi ha a Espanya són aproximadament quasi

uns 4 milions de persones que sofreixen algun tipus de

discapacitat, la qual cosa suposa un 9% de la població

espanyola.

Per altra banda, també tenim a les Illes Balears dotze espais

naturals protegits on s’ofereixen diferents activitats, les quals

el colAlectiu de persones amb discapacitat no pot fer, però

tampoc no hi poden accedir perquè no estan adaptats.

La passada legislatura, sí que és cert, com ben bé he posat

al contingut de la iniciativa, es va fer feina, es va firmar un

conveni amb la Fundació La Caixa on, a segons quins espais,

podien accedir a unes cadires, però bé, crec que no és suficient

perquè està clar que és un colAlectiu molt vulnerable i no vol dir

que no puguin gaudir sobretot dels espais naturals que formen

part de les nostres institucions i com a tals els hauríem de donar

resposta, no tant a ells, sinó, a més, a les seves famílies, que

també pateixen diàriament no poder anar a segons quins llocs.

Consider que és una proposició positiva, molt positiva tant

per als residents, però també per als no residents, és a dir, els

turistes, perquè ajudaria en certa manera que Balears fos una

destinació, a part que pugui ser de sol, platja, festes de poble o

el que sigui, també un descans i poder gaudir de la natura i del

nostres indrets que crec que estem en un entorn bastant

privilegiat.

En moltes ocasions aquest govern s’ha vanagloriat de voler

una societat més justa, bé idò, si volem una societat més justa

i volem una societat basada en la inclusió social, consider que

tots els grups parlamentaris aquí presents haurien de donar

suport a aquesta proposició no de llei, perquè s’adaptarien els

espais naturals a persones amb algun tipus de discapacitat, ja

sigui física, visual o auditiva; però també l’adaptació d’aquests

nous itineraris i activitats que puguin ser una realitat, és a dir,

totes les activitats que es fan, que es fan a tots els espais

naturals, almenys..., jo no dic que tots, però una gran part que

siguin adaptats per a qualsevol tipus de discapacitat, perquè

tothom pugui gaudir realment del nostre entorn.

I açò era tot el que volia explicar i esper sentir coses

positives d’aquesta proposició no de llei. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. S’han presentat per part del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears les esmenes RGE núm.

6678/16 i 6679/16, per a la defensa d’aquestes esmenes té la

paraula l’Hble. Sr. Diputat David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, Sr. President, perdó, diputats i

diputades. Agraïm a la representant del Partit Popular, la Sra.

Mercadal, la proposta que han fet, estam d’acord amb el

contingut, agraïm que es pensi en colAlectius vulnerables i que

moltes vegades no es tenen en compte a les administracions

públiques. Ella ha explicat per què les dades eren de l’any 2008

i bé, ho entenem, que si no està actualitzat, idò bé, és el que hi

ha.

La nostra proposta d’esmenes és absolutament en positiu,

pensam que per millorar la proposta i donar un poc més de

realisme, es pot demanar fer activitats o adaptar els espais,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603903
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606678
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606679
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però, per ser més concrets i més realistes, hem fet dues esmenes

a la proposta: la primera, ajunta en un mateix punt els dos punts

proposats perquè entenem que es podria ajuntar perquè...

demanar... és complementari adaptar els espais naturals

protegits i fer nous itineraris en els mateixos, idò s’ajunten en

un punt.

I sí que volíem fer un poc de pedagogia i de lèxic en aquest

sentit, de proposar de canviar “discapacitat”, que és una paraula

negativa, l’ús de la qual es comença a posar en entredit, i

proposem de substituir-la per “capacitats diferents”, que és el

mateix, però és una manera més inclusiva i hem d’aprendre un

poc a... o estaria bé aprendre a emprar aquest llenguatge

inclusiu en aquests temes. Dins d’aquest punt, ho hem proposat

així.

I també, és clar, pensem que és molt... bé, molt fàcil

demanar que s’adaptin els espais naturals protegits, però

entenem que s’han de tenir en compte els possibles impactes

negatius sobre el paisatge que puguin tenir aquestes obres o

adaptacions que es puguin fer dins els espais naturals protegits.

I per això hem proposat dins l’esmena que es faci un estudi de

viabilitat tant econòmica com paisatgística, i bé, hem mantingut

la resta de la proposta per adaptar els itineraris i activitats de

tots els espais naturals protegits per a persones amb capacitats

diferents. És matisar la proposta, perquè sigui més realista,

perquè es podrien fer... bé, qualsevol adaptació, qualsevol obra

sense cap sentit i entenem que és molt important que es tengui

en compte aquesta viabilitat tant econòmica com paisatgística.

I també entenem que és molt important, i ho hem fet al

segon punt de la nostra esmena, a la segona esmena, tenir en

compte els colAlectius que treballen amb persones amb

capacitats diferents i trobem que seria molt interessant que el

Govern balear pogués signar convenis de colAlaboració amplis

amb colAlectius i entitats que treballen en aquest àmbit, i així

sigui més... bé, amb més realisme i siguin més pràctiques les

mesures que es puguin adoptar dins els espais naturals protegits

del Govern balear o que gestiona el Govern balear, perquè sigui

més efectiu i més realista.

Esperem que siguin acceptades les nostres esmenes i així ho

esperem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Passam al torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula l’Hble. Sr. Diputat David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bones tardes a totes i a tots. Des del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca compartim l’esperit de la proposició no de

llei que presenta avui el Grup Popular, que entenem que, bé,

senzillament respon a la intenció, a la voluntat, jo crec que al

desig que tots podem compartir que les persones amb diferents

tipus de discapacitats o amb capacitats diferents, com deia el

company de Podem, puguin accedir amb normalitat als

diferents espais naturals de la nostra comunitat, ben igual que

es treballa a nivell arquitectònic per a l’accessibilitat dins els

entorns urbans per a l’accés als espais públics.

El que passa és que la proposició no de llei, a l’exposició de

motius és una mica embullosa, perquè comença parlant de

persones amb discapacitat, però llavors només es refereix a les

persones amb mobilitat reduïda i fa esment a les cadires

Joëlette, que són un dels recursos que existeixen i que segur

que es podria incrementar justament per a les persones amb

mobilitat reduïda, però evidentment hi ha molts altres tipus de

discapacitats, discapacitats visuals, i també hi ha itineraris per

a persones cegues, fins i tot dins els espais naturals. Hi ha tot

un seguit d’activitats que es fan i que sí que podem coincidir,

perquè a més hem fet la consulta, que justament com que a cada

espai natural d’alguna manera el seu director i el seu equip, el

gestionen de manera autònoma, ofereixen directament els

serveis, i jo mateix he comprovat que la web de la conselleria

no està actualitzada, de fet, només figurava el tema de les

cadires Joëlette. 

Però hem fet la consulta i perquè vegin només alguns

exemples, sense ànim de ser exhaustius de les coses que es fan

en aquest sentit, que assenyala la proposició. Hi ha l’activitat,

per exemple, d’El bosc ve a l’escola, justament per als nins que

no tenen cap possibilitat de poder-s’hi desplaçar per poder

gaudir del bosc a les seves escoles, o amb les seves famílies. Hi

ha visites guiades amb intèrprets de signes a S’Albufera des

Grau de Menorca, per exemple. Hi ha visites educatives a Sa

Conillera a Eivissa. Vull dir que totes aquestes activitats tenen

una adaptació per a les diferents tipologies de discapacitats que

puguin tenir els diferents usuaris, activitats d’acció social,

capacitat per descobrir la natura a Mallorca, etc. I en els parcs

naturals, en general, es poden realitzar també visites adaptades

per a diferents discapacitats.

De fet, a S’Albufera de Mallorca s’hi pot accedir fins al

centre d’interpretació del parc en cotxe, quan es tracta de

persones amb mobilitat reduïda, i hi ha itineraris també

adaptats i també un aguait, el d’El ras, on hi ha accés amb

cadires de rodes. I en el centre de Can Bateman i el

d’informació, també es troben perfectament adaptats. De fet,

només aquesta setmana, em posaven l’exemple dimarts passat,

ahir mateix, hi havia sis usuaris amb discapacitat, justament de

mobilitat reduïda, que feien de manera autònoma aquests

itineraris. I a s’Albufera també s’ha adaptat un itinerari per a

persones amb discapacitat visual. I també a la Serra de

Tramuntana que ens agafa una mica més a prop des del centre

d’educació ambiental de Binifaldó, hi ha un itinerari adaptat,

tant per a persones amb mobilitat reduïda, com per a invidents.

Sí que és cert que això no està d’alguna manera sistematitzat o

recollit en els recursos del Govern, i jo, justament per preparar

la proposició, és una de les coses que els he aconsellat.

Per tant, consideram que seria injust de qualque manera no

reconèixer que ja s’hi fa una feina, en tot cas podem coincidir

que queda molt per fer. Per tant, el que faríem per part del

nostre grup, és plantejar una esmena in voce que afectaria els

dos punts de la proposició, en el sentit..., si no els agrada la

redacció podem cercar algun verb o una expressió similar, de

“seguir treballant per adaptar, o seguir adaptant tots els espais”,

en el cas del primer punt. I “seguir treballant per fer, o crear
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nous itineraris i activitats que estiguin adaptats per a persones

amb discapacitat”.

Si s’acceptàs aquesta esmena per part del grup proposant i

evidentment la resta de grups hi estan d’acord, hi votaríem a

favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari donarà

suport a aquesta iniciativa. És evident que adaptar els espais

naturals per a les persones incapacitades ha de ser un tema

compartit per tothom.

També és evident que quan es fa, es tenen en compte els

impactes sobre el paisatge, només faltaria que la conselleria,

quan fa aquestes actuacions, no les tengués en compte. 

També és evident que ja s’han fet coses en aquest sentit,

però que la feina no està esgotada i que hi ha camí per recórrer.

I també és evident que tot depèn al final un poc de la

disponibilitat pressupostària. Fets aquests emperons que són

obvis, al final l’important és compartir la intenció de la

iniciativa i la intenció de la iniciativa no es pot més que

compartir, no es pot més que estar-hi d’acord. I per tant,

nosaltres li donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Sempre és interessant sentir

propostes que cerquin la integració de totes i tots i en aquest

sentit és la proposició no de llei que proposa avui el Partit

Popular. Però abans voldria matisar una miqueta també el tema

de les discapacitats. 

L’Organització Mundial de la Salut l’any 2001 va elaborar

l’anomenada Classificació internacional del funcionament de

la discapacitat i de la salut, coneguda amb les sigles CIF.

L’OMS considera en aquesta classificació el terme

“discapacitat” com a un nom genèric, que engloba tant les

deficiències a nivell corporal, limitacions en l’activitat a nivell

individual i restriccions en la participació a nivell social. A

grans trets podríem dir que una discapacitat suposa una

restricció o absència de la capacitat de realitzar una activitat en

la forma, o dins del marge considerat normal per a un ésser

humà, bé sigui de la comunicació, conducta, d’estrès, a

locomoció, etc., que està causada per una deficiència visual,

auditiva, musculoesquelètica, etc.

Mai no podem oblidar però, que una persona amb una

discapacitat per a una activitat concreta, pot estar perfectament

capacitada per a unes altres. Crec que la implicació

d’associacions de discapacitats locals, o personal del parc amb

alguna discapacitat, pot ser un factor clau per a l’èxit de moltes

iniciatives, a més d’integradora. Altres iniciatives que es poden

dur a terme, seria integrar la formació en atenció a persones

amb discapacitat, com a part dels programes de formació al

personal dels parcs.

Respecte del que es comenta de les cadires Joëlette, sí que

és cert que és una de les tecnologies disponibles, de fet a

S’Albufera des Grau en tenim dues, em sembla, però, des del

nostre punt de vista, té alguns inconvenients, com que hi ha una

dependència d’altres persones que els han de dur. Si entrau a la

web del parc de S’Albufera des Grau, indica que la solAlicitud

de la cadira Joëlette, s’ha de fer, com a mínim, amb tres

setmanes d’anticipació i aquesta visita s’acordarà, sempre que

hi hagi voluntaris disponibles. Em sembla que les condicions

dificulten aquest accés i no és una autèntica solució, tot i que

compartim l’esperit de fer més accessibles els parcs naturals.

Esperem que es puguin acceptar les esmenes proposades,

per tal de millorar la proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, President. Molt bones tardes a tothom. Bé, és

evident que la proposta que planteja el Partit Popular té molt de

sentit i no només això, sinó que és molt necessària i és molt

necessari que els espais naturals i especialment totes les zones

que hi ha d’ús públic i de centres d’interpretació i d’altres,

siguin accessibles a totes les persones que vulguin visitar-les.

I per tant, és fonamental i això ja és una cosa que està previst

a diferents normatives i està d’alguna manera reconegut. El que

sí que és veritat és que a dia d’avui encara hi ha molts d’espais

naturals a les Illes Balears que no disposen d’aquests serveis o

que disposen, de manera puntual, d’aquests serveis i, per tant,

s’hi ha de fer molta feina. 

En aquest sentit, els don les gràcies. I sí que estic d’acord,

però també, que, d’alguna manera, la manera com han plantejat

vostès la iniciativa, és com si partíssim de zero i estigués tot per

fer. Jo crec que hi ha feina feta i en queda moltíssima més per

fer i per tant m’agrada el sentit de les esmenes proposades i

m’agrada molt també el sentit de l’esmena proposada per part

de Podem, que demana la colAlaboració o l’acord amb entitats

que treballen amb persones amb discapacitat, perquè

evidentment ningú millor que aquestes coneixeran amb el detall

necessari, els requeriments que tenen i les necessitats que tenen.
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I per tant, jo també estaria molt d’acord que s’incorporàs

aquesta transacció o aquesta esmena modificada, perquè entenc

que enriquiria el sentit de la proposta del Partit Popular. I a

partir d’aquí ja supòs que depèn del que decideixin vostès

acceptar.

Però en qualsevol cas, és cert que s’hi ha de fer feina i

aprovarem aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, és evident que el nostre

grup també dóna suport al sector de la discapacitat. Un sector

que ja ve reclamant poder accedir a un entorn global sense

barreres. És una de les reivindicacions més recurrents del tercer

sector, reclamar una integració i gaudir no sols de l’entorn

urbà., pensem que tenim una Llei d’eliminació de barreres

arquitectòniques que ha quedat petita, que ha quedat curta, per

això el Govern impulsa una modificació i una llei

d’accessibilitat molt més integral, molt més ampla i que

incorpori tots aquells entorns que no estaven contemplats i que

necessiten un reforçament.

És evident que des del punt de vista de l’accés als espais

naturals també s’ha de fer feina, ja ho ha dit el diputat de MÉS,

David Abril, es fa feina, però pensam que es pot millorar

aquesta feina establint també... millorant les condicions

d’accessibilitat i implantant altres mesures que puguin

possibilitar l’accés, no sols als discapacitats de mobilitat, sinó

als visuals i als auditius, que sembla, ja ho han dit, que no

estaven com a reconeguts o incorporats a la sensibilitat

d’aquesta proposició no de llei, tot i que creiem i estam

convençuts que no era la intenció de la proposant fer una acció

de marginació, sinó tot el contrari.

En definitiva, pensam que és molt necessari, i també

assenyalar i incidir en el que ha dit el diputat d’El Pi i també de

Podem, que hem d’anar molt en compte amb les intervencions

que es fan en el medi natural perquè, precisament, podem

provocar un efecte negatiu, com ha passat a la comunitat de

Múrcia que el Pla d’equipament dels parc naturals, no, ells

tenen parcs regionals, set parc regionals, han provocat, per

exemple, la construcció de grans explanades de formigó per als

discapacitats de mobilitat. Per tant, hem d’anar molt alerta, hem

de ser consegüents amb el medi en el qual fem i realitzam la

intervenció i hem d’evitar, precisament, aquestes coses.

Vull dir-li, només és un... no té res a veure, però ja que ho

ha assenyalat el diputat de Podem, quan s’ha referit que no li

agrada la paraula “discapacitats” i ha fet una proposta de dir

que hem de ser més inclusius i ens hem de referir a persones

amb “capacitats diferents”, dir-li al Sr. Diputat de Podem que,

si ens hem de referir a aquestes persones com “de capacitats

diferents” fem una diferenciació i una exclusió i un marcatge.

El que hem de dir és “altres capacitats”, no “capacitats

diferents” perquè si són diferents els continuam marginant dins

la diferència. Per tant, jo proposaria que si ens hem de referir

a aquest colAlectiu els diguem persones amb “altres capacitats”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Bé, ara procediríem a la

suspensió de la sessió durant deu minuts. Cal?

Doncs, passam a fixar posicions i assenyalar vostè si

accepta les esmenes de Podem Illes Balears i del Sr. Abril in

voce, i també la de la Sra. Conxa Obrador. Té la paraula per

cinc minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Bé, en general volia donar les gràcies, però volia fer una

sèrie de matisacions respecte de la proposició no de llei.

Sr. Abril, jo, o sigui, jo no sabia que es feien activitats

perquè jo per fer la proposició no de llei vaig anar a la pàgina

web i no vaig trobar res, és clar, jo pensava que no, no... a

veure, sabia que ja existien aquestes cadires Joëlette i tot açò,

però no sabia fins a quin cert punt es feien aquestes activitats

a diferents, a diferents... ho puc saber més a Menorca, però no

en els altres indrets, per açò no vaig posar aquest tema de

“seguir treballant”, la veritat, perquè m’ha vengut de nou.

Així aprofit perquè, ja que tenim una conselleria de

Transparència, us anim que ho poseu tot al dia perquè és

important per a qualsevol persona o perquè jo, si tengués

aquest problema, el primer que vaig és a la pàgina web i si la

pàgina web no està actualitzada, idò, tenim un problema,

perquè molta gent tal vegada pensa que no es fan cap tipus

d’iniciatives o d’activitats o d’itineraris per a aquests altres

tipus de capacitats i sí es fan, vull dir, que és molt important el

tema de tenir-ho actualitzat a la pàgina web. 

Per tant, jo no veig cap inconvenient en aquesta esmena in

voce que ha presentat, entenc que seria una esmena d’addició,

per tant, no hi ha cap problema.

Tampoc no veig cap inconvenient a canviar el tema de... en

lloc de posar “persones amb discapacitats” posar “altres

persones”... no, “altres capacitats”, perdó, tampoc no hi veig

cap inconvenient.

Pel que fa a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Podem, em sap molt de greu, però no les accept perquè sempre,

sempre estan amb esmenes de substitució. Trob que si realment

volgués o el Grup Parlamentari Podem volgués ajudar aquest

colAlectiu i en aquest cas la ciutadania, hagués presentat

esmenes d’addició, i no de substitució. I és clar, tenc la

sensació que es presenten esmenes perquè ja no els va bé que

les presenti el Grup Parlamentari Popular. I em sap molt de

greu, perquè crec que aquesta és una bona iniciativa. 

A veure, hi sou per ajudar la gent o no? Amb aquestes

esmenes a mi em demostren que no, perquè un altra tarannà han

tengut els altres grups parlamentaris que han presentat esmenes,
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bé, d’addició, tal, però aquestes esmenes de Podem de

substitució, la veritat, no, o sigui, no estic d’acord.

I açò és el que hi ha, em sap molt de greu. Per la resta, estic

molt contenta, tots els altres grups parlamentaris que li donin

suport, però... ja està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Passam a la votació de la

proposició no de llei. La podem donar per assentiment? Sí?

Doncs, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 3903/16, relativa a adaptació dels espais

naturals protegits a les persones amb discapacitat. 

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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