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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors, començam la sessió plenària.

Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió

d’Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei

RGE núm. 3379/16, d’igualtat de dones i homes.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix

en el debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes

Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 3379/16,

d’igualtat de dones i homes.

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes i benvingudes

totes les entitats, administracions i dones que avui han volgut

assistir al Plenari on sembla que s’aprovarà la Llei d’igualtat

d’homes i dones. 

Avui és la tercera vegada que surt a aquesta tribuna a

defensar la Llei d’igualtat, les dues vegades anteriors va ser

rebutjada, avui, si no hi ha novetats, s’aprovarà. Possiblement

aquesta és la raó per la qual en nom del Govern l’estic

defensant jo, una certa nostàlgia, tancar el cercle, el que

vulguin, i no és faci des de la Conselleria de Presidència que,

des de l’1 de gener de 2016, té les competències en igualtat. En

qualsevol cas, agrair a la consellera Pilar Costa haver-me cedit

aquesta defensa d’aquesta llei, ja que sé que ella també estava

tan motivada com jo per fer-ho. No hi vegin cap altra

explicació ni altra qüestió política, és el que deia, nostàlgia de

tancar aquest cercle.

Com que, a més, és una llei amb molta història, que es

remunta a l’any 2009, una història molt llarga, són molts els

agraïments que s’han de fer. En el Ple del 22 de març de 2011,

explicava l’agraïment a les entitats, Lobby de Dones, Dones

Educadores, ABAF, Dones de Formentera, ALBA Menorca,

Dones de Llevant, Dones Progressistes d’Eivissa, ADIBS,

Seminari de Dones i Lletres, Creients i Feministes, els sindicats

Comissions, UGT i STEI, a l’exdirectora de l’Institut Balear de

la Dona, Sra. Lila Thomàs i el seu equip, i avui hem de fer

extensiu l’agraïment a les mateixes entitats i als mateixos

sindicats per la seva nova colAlaboració, afegint també a cada

una de les conselleries del Govern, els consells insulars, amb la

FELIB, en representació dels ajuntaments, i a l’actual directora

de l’Institut de la Dona, la Sra. Rosa Cursach, i a tot el seu

equip, a les vuit parlamentàries i al Parlament de la ponència la

Sra. Maria José Ribas, Sandra Fernández, Sílvia Cano, Conxa

Obrador, Margalida Capellà, Marta Maicas, Maria Antònia

Sureda, Olga Ballester, el parlamentari Josep Castells, sé que

ha estat una negociació intensa, llarga i apassionada, però a la

fi avui ja ha pogut arribar al Plenari. A tots els grups

parlamentaris que han valorat que aquesta llei es pugui debatre

sense cap esmena a la totalitat i també al cos tècnic del

Parlament. 

En el debat de la ponència s’ha modificat el text que va

lliurar el Govern i valoram, des del Govern, que s’ha millorat;

s’ha millorat clarificant conceptes, establint calendaris a les

accions que han d’emprendre les diferents administracions i

també s’han introduït articles que suposen, segons el nostre

entendre, un avanç en relació amb el text que va lliurar el

Govern. S’han introduït avanços com, per exemple, incorporar

específicament la mutilació femenina com a una expressió de

violència masclista; l’obligatorietat que tendrà el Consell

Audiovisual de contribuir a fomentar la igualtat de gènere i els

comportaments no sexistes en els continguts de les

programacions, o que empreses o entitats solAlicitants d’ajuts

públics que hagin estat sancionades o condemnades en els

darrers tres anys per pràctiques considerades discriminatòries

per raó de sexe no puguin rebre ajudes públiques.

És una llei extensa, és una llei de 88 articles dels quals 12

corresponen al títol d’infraccions i sancions. Inclou diverses

disposicions que regulen l’entrada en vigor d’aquesta llei, de

fet la llei en el seu conjunt entra en vigor l’endemà de la seva

publicació. També estableix el temps que disposa el Govern per

a la regulació de determinats articles, la derogació de la Llei

per a la dona del 2006 i totes les disposicions de rang inferior,

igual o inferior, que s’oposin a aquesta llei.

En la seva exposició de motius es recull tota la legislació en

vigor referida a la igualtat entre homes i dones, començant per

la Constitució i l’Estatut d’Autonomia on s’expressa de forma

clara el principi d’igualtat entre homes i dones i la prohibició

expressa que qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe

està prohibida. Però a la mateixa exposició també queda de

forma nítida que, tot i els avanços legislatius, les desigualtats es

mantenen. La concepció patriarcal, tant pública com privada,

continua encara vigent en moltes persones i l’androcentrisme,

l’home com a centre de les relacions socials, polítiques,

culturals, empresarials, esportives és encara massa patent en

molts d’aspectes.

L’objecte de la llei queda clar a l’article 1, amb la finalitat

de fer efectiu el dret d’igualtat de les dones i els homes, aquesta

llei té per objecte establir i regular els mecanismes i dispositius

com també les mesures i els recursos adreçats a promoure i

garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó

de sexe en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la

vida.

És precisament en els aspectes més influents de la vida

social i política on aquesta llei vol incidir de forma

significativa. No és casualitat que 36 articles es refereixin a

l’àmbit polític, educatiu, cultural, sanitari, el d’ocupació i el

dels mitjans de comunicació. 

A l’àmbit polític i administratiu obligarà a una

representació equilibrada d’homes i de dones en el

nomenament dels titulars dels òrgans d’administracions

públiques, entenen que aquest equilibri serà que un sexe

determinat no superi el 60% ni sigui inferior al 40%. Obliga

també que s’ha d’incorporar també l’avaluació d’impacte de

gènere en el desplegament de les seves competències per part

dels poders públics, especialment a l’avantprojecte de llei de

pressuposts. Incorpora la visibilitat de gènere a totes les

estadístiques i obliga a l’elaboració d’un pla d’igualtat d’homes

i dones en el primer any de cada legislatura. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603379
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A l’àmbit educatiu estableix l’obligatorietat que els centres

educatius sostinguts amb fons públics han d’adoptar pràctiques

de coeducació i afavorir la formació en igualtat. La segregació

horitzontal a l’hora de triar branca d’estudis està encara molt

present, per tant, és necessari en el tema educatiu avançar. En

el darrer estudi que es va fer per elaborar el Pla d’igualtat entre

homes i dones un dels aspectes que assenyalaven els professors

era la seva preocupació pel retorn a les actituds sexistes que es

veien en els nins més joves, entre els nostres joves

escolaritzats; deia que el que fa uns anys era una cosa

anecdòtica, ara era molt present. Per això, a tots els centres

públics i als consells escolars de les Illes Balears i als

municipals hi haurà un responsable de la coeducació. La llei

perfila també les característiques que han de tenir els

currículums i el material educatiu per treballar a favor de la

igualtat entre sexes i contra els estereotips. 

En relació amb l’àmbit cultural les administracions

públiques han de divulgar les aportacions que han fet les dones

ara i anteriors en totes les manifestacions culturals, impulsant

la recuperació de la memòria de les dones i fent visibles les

seves aportacions. 

L’accés a l’ocupació és una de les mesures més important

per aconseguir una autonomia econòmica i social, per això la

llei dedica a aquest tema un capítol sencer per facilitar l’accés

de la dona en condicions d’igualtat i d’ocupació, especialment

a les dones en situació de vulnerabilitat o víctimes de la

violència masclista. S’han de dissenyar accions concretes per

facilitar la participació equilibrada en els programes de

polítiques actives d’ocupació. En la lluita contra la

discriminació s’han d’incloure en els plans d’inspecció de

treball clàusules específiques en els convenis colAlectius,

recollir mesures concretes contra l’assetjament sexual i mesures

perquè la participació de la dona sigui real, activa i equilibrada

en la negociació colAlectiva.

En relació amb salut es fa especial referència a la necessitat

de formació per a la detecció de violència masclista,

especialment la del silenci, la que no s’expressa. Es centra

també en el dret reproductiu de la dona per tenir accés fàcil als

anticonceptius, especialment entre les adolescents, tenim de les

taxes més altes d’adolescents en embarassos no desitjats, i a

l’accés preferencial per a interrupció de l’embaràs en els

centres públics. 

Els estereotips també influeixen en la salut de les dones, hi

ha més dones amb depressió, més dones anorèxiques, més

operacions quirúrgiques per emmotllar el cos als cànons

oficials de bellesa. I lluitar contra aquests estereotips també és

una feina que encomana la llei als mitjans de comunicació els

quals han de tenir també un paper clau per afavorir aquesta

igualtat entre homes i dones.

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal i la

corresponsabilitat també és objecte i regulació d’aquesta llei a

través de diferents mesures. A l’àmbit públic es parla de

flexibilització horària, de jornades parcials o permisos de

paternitat fins a quatre setmanes individuals i no transferibles.

La formació i la investigació són dues línies transversals en

la llei, estableix mesures que s’han d’impulsar de formació de

perspectiva de gènere en totes les àrees, en investigació, en

formació, en el professorat amb informació, en el conjunt de

funcionaris. 

Per afavorir aquesta transversalitat de les polítiques

d’igualtat i la coordinació a les institucions i l’aplicació

d’aquesta llei, es creen tres àrees: l’Observatori d’Igualtat, que

serà adscrit a l’Institut Balear de la Dona i que serà l’encarregat

de cercar, analitzar i difondre informació periòdica i

sistemàtica respecte d’indicadors d’igualtat; les unitats per a

igualtat, que seran presents a totes les conselleries, als

ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells insulars

seran els encarregats de donar suport a aquells ajuntaments

inferiors a 20.000 habitants, aquestes unitats que han de vetllar

per al compliment d’aquesta llei a totes les administracions, i

la Comissió d’Igualtat, que serà l’òrgan encarregat de coordinar

les polítiques i programes que duen a terme l’administració

pública.

La voluntat d’afavorir l’associacionisme i la participació de

les dones, queda palesa en la consolidació per llei del Consell

de Participació de les Dones, un òrgan autònom i independent,

amb escassíssima presència administrativa i sostingut amb fons

públics. 

Un títol especial en aquesta llei és la lluita contra la

violència masclista. Per llei s’estableix quins són els serveis

bàsics i imprescindibles. Un d’aquests serveis és el centre

d’informació i assessorament, n’hi ha d’haver un, com a mínim,

per a cada illa, i les illes amb més població hauran de disposar

d’un centre per cada 100.000 habitants. Un altre obligatori serà

el Centre d’acollida i serveis d’urgència, com a mínim hi haurà

d’haver una plaça per cada 3.500 dones a partir de 18 anys.

Obligarà el Govern que es personi en els procediments per

actes de violència masclista que causin la mort o lesions greus

a la dona. 

Defineix clarament què és violència masclista: qualsevol

acte de violència per raó de sexe, que es tengui com

conseqüència o que pugui tenir com a conseqüència un

perjudici o sofriment a la salut física, salut psicològica. Inclou

les amenaces d’aquests actes, la coerció i les privacions

arbitràries de la seva llibertat, tant si es produeix en la vida

pública, com en la privada. La violència masclista inclou la

física, la sexual, la simbòlica, la psicològica, la mutilació

femenina i la violència econòmica, entesa com la privatització

intencionada i no justificada legalment de recursos per al

benestar físic o psicològic de les dones i els seus fills o filles.

La manifestació més cruel d’aquesta concepció masclista

del món és la violència masclista i la màxima expressió són les

dones assassinades. Per això, la llei incorpora el “femenicidi”,

que és l’assassinat de dones pel fet de ser dones. Des de l’any

2003, que és l’any que es comencen a registrar les víctimes de

la violència masclista, a les Illes Balears no hi ha hagut cap any

on no es registràs una dona assassinada per violència masclista.

En el conjunt de tots aquests anys hi ha hagut 29 dones

assassinades: na Carmen Martínez, na María Asunción

Llambés, na Margalida Veny, na Cecilia Guerrero, na Pilar

Crevillent, na Maria Isabel Ferrer, na Verónica Kovaloska, na

Renate Möller, n’Ana Maria Minissale, na María Josefa

Rodríguez, na Marie Margot Sumi, na Katharina Glaser, na
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Noura Hichou, n’Olímpia Tomala, na Laura Gallego, na

Sheszhana Cheshmedziev, n’Anne Mureithi, na María Jesús

Rufas, na Josefa Roig, na Gisela Von Stein, na Margalida

Perelló, na Soledad Armez, n’Olha Yuriyiuna, na Rosa María

Martínez, n’Isabel Barceló, na Gemma Vich, na Lisa Janne

Little, na Victoria Sard, na Lucia Patrascu, totes aquestes dones

assassinades a la nostra comunitat autònoma pel fet de ser

dones.

Crec que puc parlar en nom de totes les persones presents

avui en aquesta sala per enviar la nostra solidaritat i suport a na

Xhue Sandra, hospitalitzada a la Vall d’Hebrón, a conseqüència

que la seva exparella la va voler matar intentant cremar-la.

L’agressor va declarar que ho va fer perquè ella es volia

separar: “si no está conmigo, no está con nadie”; aquesta és

l’expressió més clara del patriarcalisme, confondre les dones

amb coses, amb objectes que pertanyen a l’home. Les dones

negades de personalitat, d’autonomia, de voluntat, un objecte

domesticat que si no s’adapta, l’agressió contra ella es pot fer

a diferents nivells, des de la negació, la discriminació, el seu

silenci, l’ocultació, l’agressió física o psicològica, la sexual, i

arribar a la violència més extrema que és llevar-li la vida.

El patriarcalisme públic o privat està estructurat i es

manifesta a la taxa d’activitat, a la corresponsabilitat de la cura

dels infants, a l’escletxa salarial, a la feminització de la

pobresa, les pensions són més baixes, els salaris són més

baixos; a la prostitució, el 96% de les persones que es

prostitueixen són dones; a l’esclavatge laboral, perquè hi ha

esclavatge laboral, el 70% són dones lligades a l’abús sexual;

a les agressions sexuals, de cada 100 nins abusats, 75 són nines;

les víctimes de violència són dones, o les víctimes de violació

són dones, el que passa a Pamplona n’és una clara

manifestació; els assassinats, tenim una dona assassinada per

“femenicidi”, pel fet de ser dona cada setmana. Aquesta llei vol

contribuir a lluita contra el patriarcalisme i vol afavorir la

igualtat entre homes i dones, en tots els aspectes que tracta són

necessaris, cap d’aquests sobra.

Per acabar, simplement a la fi tendrem una Llei d’igualtat.

Gràcies a totes i a tots els que ho hem fet possible.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular

RGE núm. 6762, 6763, 6768, 6769, 6770, 6776, 6780, 6784,

6786, 6790, 6792, 6796, 6797, 6798, 6799, 6803, 6808, 6809,

6810 i 6811/16, té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar sumarme

también al saludo y al agradecimiento a todas las personas que

hay entre el público, que han querido venir a escuchar este

debate y entiendo que a apoyar la ley que previsiblemente,

como decía la consellera, saldrá aprobada hoy con un grado

bastante alto de unanimidad y de consenso.

Hoy debatimos la Ley de igualdad de mujeres y hombres

presentada por el Govern, una ley que significa, por una parte,

evidentemente, pues que este Parlament apruebe una ley para

nuestra comunidad autónoma en la que va a garantizar la

igualdad entre hombres y mujeres, pero también es una

evidencia que a día de hoy la igualdad entre hombres y mujeres

no es una realidad.

Yo he tenido la suerte de educarme en una familia que me

ha enseñado que las mujeres y los hombros somos iguales, que

podía hacer cualquier cosa si me lo proponía. En este sentido

en mi cabeza durante muchísimos años no ha cabido pensar que

nadie me pudiese discriminar por el hecho de ser mujer, ni que

nadie pudiese discriminar a otra mujer por el hecho de serlo.

Evidentemente a raíz de mis distintas responsabilidades y de

irme haciendo mayor, he comprobado que eso no es así, y que

sí existe la discriminación, aunque yo haya sido educada en un

entorno de igualdad total y absoluta entre hombres y mujeres.

Hoy debatimos ya el último debate que tendremos de una

ley que ha sido, que es una ley extensa, que es una ley muy

compleja, que finalmente el sentido común de todos los grupos

políticos imperó y eso ha propiciado el poder tener un debate

amplio, con muchas reuniones de la ponencia. Agradecer

también el talante que se ha tenido por parte de todos los

representantes de la ponencia y de la Comisión de Asuntos

Sociales a la hora de intentar llegar a acuerdos. Hemos podido

debatir cada uno de los artículos, hemos podido llegar a un

amplio consenso derivado precisamente de poder debatir y de

poder hablar.

La expresión coloquial que se dice habitualmente de

“hablando se entiende la gente” es totalmente cierta; el poder

explicar la motivación que nos llevaba cada uno por una parte

a los grupos que daban apoyo al Gobierno en presentar esta ley,

como a los grupos de la oposición y también a los propios

grupos del Gobierno de presentar enmiendas, dar nuestros

argumentos ha servido para un mayor entendimiento entre

todos nosotros. Algunas veces ha derivado en consenso y otras

veces no, sin embargo siempre ha sido positivo, porque al

menos así sabemos de dónde sale cada una de nuestras

motivaciones.

El Partido Popular presentó un total de 56 enmiendas,

algunas de ellas las retiramos porque los grupos que daban

apoyo al Gobierno nos convencieron de que la redacción inicial

era mejor, y en ese sentido no tuvimos ningún problema en

retirar alguna de las enmiendas. Unas 30 enmiendas se nos han

aceptado o las hemos podido transaccionar, con lo cual es una

muestra de que el Partido Popular ha contribuido a la mejora de

esta ley y que se ha tenido en cuenta las aportaciones que hizo

el Partido Popular.

Me gustaría brevemente señalar algunas de las enmiendas

o algunas de las motivaciones o espíritu de las enmiendas que

sí se nos han aceptado, algunas de ellas iban dirigidas a una

mayor simplificación administrativa y optimización de los

recursos de las administraciones. Creemos que es muy

importante en cualquier tipo de política, pero especialmente en

las políticas sociales ser lo más eficaces y eficientes posible

para así conseguir el objetivo que todos nos proponemos.

También presentamos una serie de enmiendas que se han

aceptado en el sentido de promover una mayor concienciación

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606762
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social. Aquí haré mías unas palabras que dijo la Sra. Capellà en

un debate, que a veces es mejor convencer que imponer. En

este sentido creíamos muy importante que se pueda demostrar

a la ciudadanía, a las empresas, que a través de políticas de

responsabilidad social, empresarial, políticas de igualdad se

consigue un retorno social, incluso muchas veces económico,

que benefician a la empresa y que benefician a todas las

personas. En ese sentido, decir que se nos han aceptado algunas

enmiendas, pero siempre, evidentemente, no solamente hay que

concienciar y hay que promover y hay que hacer entender a

todo el mundo que la igualdad siempre es positiva, también

debemos garantizar los derechos. En ese sentido, por ejemplo,

se aprobó una enmienda en la que el Partido Popular introducía

la lucha que deben tener las administraciones públicas en

contra de la brecha salarial, que a día de hoy es una de las

mayores desigualdades que hay entre hombres y mujeres.

También se nos han aceptado enmiendas en el ámbito de la

violencia de género que evidentemente es la mayor evidencia

de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, una de

las mayores lacras que hay en nuestra sociedad y en la que

debemos trabajar todos juntos, en el sentido de crear un sistema

de recogida de datos unificado y accesible a todos los sistemas

de atención. Una enmienda que se nos aceptó la creación de

una ventanilla única para mujeres víctimas de violencia de

género. Creemos que las mujeres no deben sufrir la doble o

triple victimización de tener que ir de entidad o de

administración en administración y tener que explicar sus

problemas. Debemos crear esta ventanilla única y así se ha

aceptado.

También dar un mayor apoyo jurídico y dar esas

herramientas a las mujeres para que puedan dar el paso. 

También se nos han aceptado enmiendas en relación a la

prevención, para nosotros era muy importante que no

solamente haya programas específicos de atención para las

mujeres víctimas de violencia de género, sino también para sus

hijos que también sufren esta violencia dado que hay un alto

porcentaje también de niños que han visto violencia de género,

que ellos han sufrido violencia que repiten estos

comportamientos. Es indispensable trabajar con estos menores

para poder prevenir posibles conductas y evidentemente para

que tengan el desarrollo vital que se merecen cada uno de ellos.

Lógicamente, no hemos alcanzado un consenso total en esta

ley, cada uno evidentemente pues tenemos una ideología,

tenemos unos planteamientos y en ese sentido el Partido

Popular mantiene 20 enmiendas, que las podríamos resumir en

tres bloques. Seguimos intentando que haya una mayor

simplificación administrativa, no cargar con más burocracia ni

cargar con unas mayores trabas dentro de la administración, en

este sentido seguimos manteniendo nuestra enmienda en

relación a las unidades administrativas que por ley habrá que

crear en todas las consellerias, creemos que sería más efectivo

centralizarlo y que hubiese una persona responsable en cada

una de las consellerias. Es un ejemplo de que si queremos

todavía una mayor simplificación para poder optimizar y para

poder ser más eficaces y eficientes.

En el ámbito educativo que, evidentemente, és básico para

conseguir la igualdad si educamos, si creemos y si enseñamos

a los niños que son iguales, los niños y las niñas, que tienen la

misma igualdad de oportunidades entre ellos, evidentemente,

corregiremos muchas actuaciones que a día de hoy se producen

en nuestra sociedad. 

Sin embargo, creemos que se debe fomentar la educación en

igualdad, pero sin que la administración deba imponer un

modelo único. Es cierto que esta ley no impone, ya que no

puede imponerlo porque debe respetar otra normativa, pero sí

que apuesta claramente por un único modelo educativo y

creemos que eso es algo que deben decidir los padres y que

debe ser libertad de los padres el decidir el modelo específico,

siempre y cuando, evidentemente, sea un modelo que eduque

en igualdad. 

También mantenemos las enmiendas que hacen referencia

a un excesivo intervencionismo, a nuestro entender, de la

administración. Creemos que la discriminación positiva no es

la mejor solución, que se debe garantizar siempre la igualdad

de oportunidades entre hombres y mujeres, pero que el

beneficiar a la mujer por el simple hecho de serlo tampoco es

algo positivo que no ayuda a promover la igualdad. Creemos

que en la mayoría de los casos no debe haber discriminación

positiva o acciones positivas sino que la administración se debe

comprometer siempre a garantizar la igualdad de oportunidades

tanto de las mujeres como de los hombres en nuestra sociedad.

También proponemos ahora, si se nos acepta, ya que ha

cierto debate y cierta polémica respecto a un artículo que yo

creo que no pretendía llegar a esta polémica, que es el artículo

31.4, que habla de las fiestas populares. Creemos, y desde el

Partido Popular estamos convencidos que con la imposición no

llegamos a ningún sitio, también creemos que el espíritu de la

ley no pretendía imponer ni pretendía regular al máximo nivel

determinadas cuestiones, pero, dado que se ha producido pues

cierta polémica, nos gustaría aclarar y propondríamos ahora

una enmienda, que se añadiese, al final del artículo 31.4, y que

dijese: “teniendo en cuenta el origen y el espíritu de las

tradiciones populares”. 

Evidentemente creemos que se debe garantizar la igualdad

de oportunidades de las mujeres y de los hombres a la hora de

participar en las fiestas, pero eso no significa que se tenga que

garantizar exactamente en las mismas condiciones para

hombres, para mujeres, para niños, para personas mayores.

Creemos que todas las personas deben tener ese derecho a

participar en fiestas populares, pero evidentemente que cada

uno pueda regular el cómo, siempre garantizando que todos

puedan tener lugar y tener cabida en cualquier tipo de

celebración popular y de fiestas.

Este sería el resumen de las enmiendas que hemos

presentado, las que se han aceptado o transaccionado.

Agradecer una vez más ese talante que ha permitido que el

Partido Popular pueda aportar sus ideas y su sensibilidad en

esta ley. Evidentemente, a pesar de que el apoyo que pueda dar

el Partido Popular a esta ley no es total y absoluto, sí que

valoramos el amplio consenso que hemos alcanzado y

consideramos que ésta será una ley que, como hemos podido

debatirla, como hemos podido consensuarla, perdurará en el

tiempo. Muchísimas gracias.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 6868,

6869, 6870, 6872 i 6877/16, té la paraula la Sra. Maria Antònia

Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. També

gràcies a les persones del públic que han vengut a donar suport

a aquesta llei. 

Celebram l’entesa d’avui, és un dia per recordar perquè

avançam com a societat, no així com agradaria a El Pi, però

avançam i, en definitiva, és el que importa. Ara bé, també

recordaré el camí que hem fet per arribar on som, perquè està

bé saber què ha passat, que els treguin els colors qualque dia

pot ajudar que aquests tipus de coses no tornin a passar. Què

vull dir amb tot això? Les lleis són texts que regulen la societat

i requereixen temps, esforços, consens i serietat perquè després

sortim aquí a dir que no és just, que la justícia no funciona o

que no estam d’acord amb una sentència judicial. Està bé que

se’ls recordi als responsables que els jutges apliquen les lleis

que fem entre tots nosaltres. 

I de la Llei d’igualtat, a la qual es varen presentar 166

esmenes, avui en sentirem dir cosa bona, que és seriosa, que ha

estat consensuada, que és important i que tots en celebram

l’aprovació, i és cert, però també m’agradaria tenir present el

següent escrit: “El projecte de llei d’igualtat de dones i homes

és un text llarg que ha rebut un gran nombre d’esmenes, per la

naturalesa del text es fa necessari disposar del temps de debat

suficient per intentar assolir els nivells més alts possibles de

consens. D’altra banda, no apreciam cap motiu de necessitat

que faci que aquesta llei s’hagi de debatre amb la celeritat que

s’ha programat. No obstant això, la Mesa de la comissió ha

establert un calendari de treball que fa impossible dedicar el

temps necessari per fer un debat profitós i que permeti assolir

el consens desitjable. Entre altres coses, està clar que la

comissió que ha de celebrar-se el proper dimecres, com ara està

previst, no disposarà del temps legal suficient per estudiar

l’informe que emeti la ponència.

Per tot això demanam a la Mesa que es canviï el calendari

de treball, això permetrà als portaveus fer la feina amb el nivell

de rigor que ens és exigible i compatibilitzar-ho amb la resta de

tasques parlamentàries que tenim encomanades. Tenint en

compte que representam la majoria de la comissió, consideram

que caldria atendre la nostra petició.”

Aquest escrit el vàrem haver de signar tots els representants

del Grup Parlamentari Popular, Mixt, MÉS per Menorca i El Pi

i d’altres que també sabem que ho haguessin signat. I és

important explicar qui hi va posar seny, perquè ens volien

obligar a aprovar una llei prou important a corre-cuita pels seus

efectes electorals, si no ja m’explicaran per què. I això la gent

també ho ha de saber, perquè després vénen a vendre que

aquest és un Govern de consens i de participació i aquest

consens i participació no se l’acaben de creure. No hi vull fer

sang, però necessitava dir-ho perquè pareix que ara no ho

recordam i els agrairia, malgrat també és cert que poden fer el

que trobin oportú, que no m’ho rebatin ja que saben que és ben

cert.

Ara ja entrant en el tema i abans de parlar de les esmenes

que des d’El Pi hem mantingut vives, vull fer esment de dues

esmenes dels altres grups parlamentaris. Pel que fa a l’esmena

6790 del Grup Parlamentari Popular, nosaltres retiràrem la

6873 perquè donarem suport a aquesta, ja que especifica la

interrupció de l’embaràs, d’acord amb la legislació vigent. No

podem posar una llei específica que pot quedar anulAlada o

modificada en qualsevol moment. Dit això, i perquè no hi hagi

cap tipus de dubte, vull que quedi clara la postura d’El Pi amb

la llibertat de la dona a fer el que trobi oportú en aquest sentit.

També m’agradaria parlar de l’esmena 6901 del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans. El projecte de llei, article 63.3,

parla que als efectes d’aquesta llei també es consideraran

víctimes les filles i fills de la mare víctima de violència. Crec

que és important aprovar l’esmena i eliminar el terme “mare”,

perquè no sé si els grups que donen suport al Govern han tingut

en compte que ens podríem trobar davant un cas de violència

masclista, que per a mi sí que ho és, d’un matrimoni format per

dos homes, amb fills, i així aquests infants no es considerarien

víctimes.

Pel que fa a la resta d’esmenes dels grups parlamentaris

Popular i Mixt, Ciutadans, que he vist que, amb nosaltres, són

els únics que n’han deixades de vives, votarem en el mateix

sentit que ho vàrem fer a la comissió.

Parlaré ara de les esmenes que des d’El Pi hem volgut

mantenir vives, algunes les acceptaren i d’altres les hem retirat

perquè les explicacions que se’ns va donar, les vèiem coherents

i ens varen convèncer. Hem mantingut vives les RGE núm.

6868, 6869 i 6870, que són puntualitzacions de no incrementar

personal si ja n’hi ha d’existent que pugui fer la tasca tant de

l’Observatori de la Igualtat adscrit a l’IB Dona, com a la

creació de la Unitat per a la Igualtat, on les persones

responsables puguin tenir altres funcions dins les diferents

conselleries.

Pel que fa l’esmena RGE núm. 6872, sobre l’eliminació del

punt 6 de l’article 30, des d’El Pi pensam que hem de parlar

d’igualtat entre homes i dones i que el fet de ser dona no és un

criteri objectiu a l’hora d’un desempat en convocatòries d’ajuts

i subvencions pel sistema de recerca de les Illes Balears.

Existeixen altres criteris que ajudarien a trobar els o les millors

amb majúscula.

Per acabar amb l’exposició de les nostres esmenes,

aprofundiré un poc més en la darrera que mantenim viva, la

RGE núm. 6877, que fa referència a la custòdia compartida

com a principi general en cas de ruptura de convivència entre

els progenitors. Vull recordar que els darrers 40 anys hi ha

hagut una evolució social molt important, caracteritzada entre

altres coses, per l’accés de la dona a la feina. Per tant, aquella

visió antiga que la dona es dedicava, es responsabilitzava dels

nins i el pare es responsabilitzava de dur els doblers i de fer

feina, és evident que és una qüestió superada. Tenim una

regulació jurídica que encara no reflecteix aquesta evolució

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606868
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606869
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606870
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606872
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606877
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social i que té com a principi general l’atorgament de la guàrdia

i custòdia a la mare i no a pare i mare de manera compartida.

Tot i així, les xifres diuen que Balears és una de les

comunitats autònomes amb un nivell de custòdies compartides

més alt, ens trobam en un 30%, és a dir, una de cada tres

situacions de trencament de convivència familiar, acaba en

guàrdia i custòdia compartida. La custòdia compartida és el

repartiment de la convivència dels menors entre els pares, atesa

una situació de trencament, divorci, separació, o nulAlitat

matrimonial. I com que allò que és bo per als nostres infants

ens preocupa i ens ocupa, El Pi presentà una proposició no de

llei en aquesta cambra que no va ser presa en consideració, pel

vot en contra dels partits que donen suport al Govern. Així

doncs, una vegada rebutjada la proposició de llei, hem

presentat esmenes a la Llei d’igualtat, per continuar viu el debat

i perquè consideram que en aquesta llei hi té cabuda. Però als

partits del Govern no els interessa segons quin tipus d’igualtat,

només el que ells consideren igualtat. No ens ve de nou,

recordam la superioritat moral de què presumeixen

habitualment.

La intenció d’El Pi és omplir de contingut els drets dels

menors, perquè els convenis internacionals ratificats per l’Estat

espanyol i fins i tot sentències del Tribunal Suprem, diuen que

hi ha uns drets dels nins a mantenir relacions personals i

contacte directa amb els dos pares, i això també és igualtat. La

custòdia compartida ajuda a avançar cap a dos objectius, un és

el de la igualtat d’homes i dones en tots els aspectes. I dos, la

corresponsabilitat d’aquests pares i mares en l’educació i en el

desenvolupament dels seus fills, sempre mirant per al bé

d’aquests. Si la societat s’encamina cap aquesta igualtat, per

què no amb les lleis que haurien d’encapçalar-la?

Regidors dels grups polítics que conformen el seu govern

a Llucmajor, Alcúdia, Sencelles, han votat a favor de la

custòdia compartida. Potser els manca coherència, o potser la

nostra proposta no és tan esbojarrada com alguns dels diputats

pensen. Aprofit per recordar que Podemos es va comprometre

a presentar la seva proposició de llei sobre la custòdia

compartida, on és? És el seu compromís.

He considerat important aclarir aquests punts abans

d’anunciar el nostre vot a favor a la majoria dels articles

d’aquesta llei. Només ens abstendrem als articles que ens

queden amb les esmenes vives. Hem volgut posar per damunt

el fons i no les formes, ho hem fet amb seny, perquè la nostra

forma d’actuar és aquesta i perquè aquest tema ho requereix.

Perquè nosaltres hi creiem, sí que hi creiem i per això volíem

una tramitació així com toca. Perquè ens agrada que s’hagi

arribat a consensos i que els diferents grups haguem pogut

sumar i millorar el text en la mesura del possible. És important

per a la nostra societat, una societat que encara no és

igualitària, mentre es discrimini per gènere, mentre hi hagi

diferències entre sous o càrrecs de rellevància per gènere,

mentre hi hagi un sol cas de violència masclista, encara quedarà

molta feina a fer. Avui només fem una passa més, ara bé, una

passa important.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6901,

6907, 6910, 6911, 6913,  6915, 6917, 6919, 6925, 6928, 6929,

6930 i 6932/16 té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En

primer lugar, dar las gracias a los letrados Sr. Lluís Isern y Sr.

Miquel Montserrat por su paciencia en la ponencia de esta

extensa ley que ha recibido casi 180 enmiendas de los siete

grupos parlamentarios, con la complejidad que ello conlleva a

la hora de debatir y de concretar posteriormente las votaciones

en cada artículo.

Mi reconocimiento también al trabajo de la diputada Sílvia

Cano, que ha tenido que gestionar la tensión que se generó en

los primeros días de ponencia, debido a la presión del Govern

para que la ley se tramitara en la mayor brevedad posible. Al

final el sentido común se impuso y las enmiendas pudieron ser

debatidas, como se merece esta ley y como era el deseo de

todos los grupos. Por tanto, un tirón de orejas al Govern del

pacte, que pretendía que tramitáramos esta ley tan importante

en pocos días.

Legislar supone rigor y supone responsabilidad, que no

pueden quedar en un segundo plano por intereses partidistas.

Ciudadanos registró 38 enmiendas de las cuales siguen

vivas 17 y las volveré a defender, porque a nuestro entender

son importantes y merecen la pena volver a reflexionar sobre

ellas.

Empezaré por la enmienda 6897, al artículo 50, uno de los

temas importantes y primordiales cuando hablamos de igualdad

entre hombres y mujeres es la corresponsabilidad de los padres

en la educación y el cuidado de los hijos, ya sea como pareja o

como padres separados. En el artículo 50, cuyo título es

Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y

mujeres en el ámbito público y privado, no se hace ninguna

mención expresa al derecho y deber de la corresponsabilidad de

los padres en la educación y el cuidado de los hijos, derecho y

deber en la corresponsabilidad que entendemos debe ser

independiente a si los padres siguen juntos como pareja o no.

Por ello, añadimos, con la enmienda 6897, un punto 3 al

artículo 50 que dice: “Se extiende la corresponsabilidad del

cuidado de los menores a los padres separados con medidas

que garantices la custodia compartida respectando siempre el

interés superior del menor”. 

Las enmiendas 6811 y 6910 proponen la supresión de

artículos que implementan ciertas medidas de discriminación

positiva que, a nuestro entender, sobrepasan lo razonable y que,

por tanto, contradicen el artículo 11 de la Ley orgánica de

2007, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que

delimita estas medidas de discriminación positiva. 

Pedimos la supresión del punto 6 del artículo 30, referente

al ámbito universitario, donde expone que en las convocatorias

de ayudas o subvenciones para la investigación se ha de tener

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606895
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606896
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606897
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606898
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606899
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606901
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606907
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606910
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606911
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606913
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606915
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606917
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606919
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606925
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606928
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606929
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606930
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606932
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en cuenta, como criterio de desempate, el que sea una mujer la

que lidere el proyecto, o bien si el grupo posee una presencia

equilibrada entre hombres y mujeres. A mí, como mujer, este

artículo, sinceramente, me indigna, y creo que si pidiéramos

opinión a mujeres que lideran equipos de investigación estoy

segura que también les indigna. Seguro que preferirán, sin duda

alguna, poder defender su proyecto como el mejor en base a

otros ítems y en igualdad de oportunidades con el equipo

empatado.

En ese sentido van también un grupo de cinco enmiendas

donde pedimos que se cambie el texto de “garantizar la

paridad” por “promover la paridad”. En Ciudadanos apostamos

porque en dichos artículos se promueva el equilibrio entre

hombres y mujeres y no que se garantice dicha paridad, porque

en ellos se hace referencia a la composición de órganos o

tribunales donde ante todo ha de prevalecer el mérito y la

capacidad para formar parte de ellos, ya sea hombre o sea

mujer. Sí que estamos de acuerdo en que se pueda exigir por

ley esa garantía de paridad en composiciones de otros tipos de

órganos, pero consideramos que en lo enmendado lo correcto

es el término “promover”.

Tenemos una serie de enmiendas relativas a cambiar el

nombre del título 5 por “Violencia de género” y usar esta

denominación en adelante. Esta denominación fue definida en

la Ley de 2004 y es la terminología que se utiliza en las leyes

realizadas hasta entonces, la Ley Orgánica de 2004, de medidas

de protección integral contra la violencia de género, así como

la Ley Orgánica de 2007, para la igualdad efectiva de hombres

y mujeres, consolidada en 2013. Creemos, por coherencia legal,

que se debería utilizar la misma terminología. 

Las enmiendas 6907, supone la supresión del artículo 18, y

la 6932, la modificación del 24.4, van encaminadas a la

eficiencia de la administración. En la primera, se pide la

supresión de un nuevo organismo que se crea, el llamado

Observatorio por la Igualdad, cuya función va a requerir de una

gran dotación presupuestaria y es una duplicidad de funciones

de organismos ya existentes. Hoy en día el Instituto de

Estadística de las Islas Baleares, el IBESTAT, ya realiza

funciones estadísticas y puede coordinarse con el Observatorio

Estatal de Igualdad y el Institut Balear de la Dona u otros

organismos ya existentes para el análisis de los datos. 

Quiero destacar que en esta ley se crean innumerables

estructuras administrativas que les voy a nombrar para

reflexionar. Se crea el citado Observatorio por la Igualdad, se

crean las Unidades para la Igualdad en cada una de las

consellerias el Govern, se crean las unidades similares en cada

uno de los cuatro consells y en cada uno de los ayuntamientos

de los municipios de las Islas, se crea la Comisión para la

Igualdad de Género, se crea el Consell de Participación de la

Mujer, ya está creado, y se abre la puerta a la creación de una

nueva figura dentro de la Sindicatura de Greuges, la del

Defensor de la Igualdad de Hombres y Mujeres, y no podemos

olvidar que ya existen en el ámbito de la administración pública

la Comisión para la Igualdad y la Comisión Técnica para la

Igualdad.

Desde Ciudadanos creemos que la participación ciudadana

es muy importante y también es muy importante el velar por la

implementación de las leyes, pero todo esto no está reñido con

la eficiencia. Ciudadanos pues apoyará enmiendas de otros

partidos, como El Pi o el Partido Popular, que pretenden

minimizar o hacer eficientes todas estas nuevas estructuras

administrativas. 

Sobre el mismo tema, en la enmienda 6932, pedimos la

modificación del artículo 24.4 porque en él se crea en todos los

centros escolares de Baleares la figura de una persona

responsable de la educación en igualdad, cosa que nos parece

correcta y muy necesaria, pero el artículo está redactado de tal

manera que deja abierta la puerta a que sea un puesto

específico para ello. Nosotros defendimos introducir en el texto

que esta persona sea un docente del centro, bien del

departamento de orientación o de un departamento didáctico.

De hecho, este tipo de actuaciones específicas sobre un tema ya

está contemplado en el sistema educativo y así se lleva

haciendo desde siempre, docentes formados en un tema

gestionando el mismo. Es como se funciona y no inventamos

nada nuevo.

Una vez acabada la defensa de las enmiendas, me gustaría

comentar la importancia que para Ciudadanos tiene la

educación de los más jóvenes para conseguir la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres, sólo con una educación al

margen de estereotipos y de roles, con una formación integral

de la persona en valores de igualdad y de respeto, sólo cuando

cada uno de los ciudadanos fruto de su formación actúe de

acuerdo a estos principios conseguiremos que legislar a este

respecto sea innecesario. Ojalá así ocurra, seguro que entre

todos lo conseguiremos.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears

té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a tot el públic en general.

Bon dia, diputats, diputades. La presència de tot aquest públic

en aquesta cambra evidencia la importància del que avui

aprovarem en aquesta cambra. Gràcies per la seva assistència

de nou. 

Una llei que en realitat és una esmena, una esmena a la

història, una esmena per seguir canviant la història de la

desigualtat, una història que ens ha portat a la necessitat de

legislar per eradicar comportaments, actituds, accions per tal

d’afavorir la convivència, una convivència en equitat, una

convivència participativa en una societat justa de la qual dones

i homes formen part. Una llei que pretén un canvi, un canvi de

paradigma social del que es beneficiarà tota una ciutadania. Per

això, perquè hem construït un tipus de societat on l’economia

i la política sistemàticament fan invisible la gran tasca que les

dones fan a la nostra societat, la cura tant dels infants com de

la gent gran i la reproducció, i no perquè estiguem més dotades

genèticament, sinó per ser el paper que ens han assignat o que
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ens ha assignat la cultura heteropatriarcal. Per tot això, avui

som aquí. 

Si el patriarcat existeix, si la subordinació de les dones

existeix és perquè és un sistema de dominació molt violent i la

base rau en la violència contra les dones pel fet de ser dones. És

un compromís molt important aprofundir en la lluita contra

aquesta violència simbòlica, física, psicològica, sexual i

econòmica. És cert que les lleis i la nostra Constitució

reconeixen els drets dels homes i dones per igual, però,

precisament, el que demostra la història és que no ha estat

suficient. Molts dels problemes que les dones han tingut han

estat problemes invisibles, des de la doble jornada, jornada

laboral tan dins com fora de casa, fins l’anomenat sostre de

vidres, barrera que solen trobar les dones per aconseguir llocs

directius a les empreses públiques i privades. El fet d’intentar

mantenir la dona a casa ha estat una forma de mantenir-la

oculta, el que no es veu, no existeix. 

La nova dona, la dona amb drets s’ha fet present

precisament en sortir a treballar fora de casa i en arribar a

exigir el que a una li correspon, sense sentir-se malament per

això, en definitiva, ser persones independents que actuen en

conseqüència. Els avanços han donat sistemàticament per les

lluites de les dones de tot el món i totes les cultures i s’han

recollit per les institucions, també a la nostra terra. Dones com

Aurora Picornell, que tant va fer pels nostres drets laborals,

com altres dones fora d’aquestes illes, com Clara Campoamor,

que va defensar el vot femení a contracorrent, Federica

Montseny, ministra que va proposar la primera llei amb drets

reproductius de les dones. Però la història no es fa només amb

noms propis, sinó també amb totes les dones pioneres que van

lluitar i exercir els seus drets. Gràcies de tot cor, totes elles han

obert un camí perquè avui continuem lluitant.

Ara mateix ens trobem en una situació de retrocés en

matèria d’igualtat d’oportunitats, perquè les polítiques que

s’han dut a terme, han estat polítiques de retallades, retallades

precisament en drets que les dones ja havien aconseguit amb la

seva lluita. Aquesta política de retallades en despesa social,

com en escoles infantils, beques de menjador, retallades en una

Llei de dependència, han obligat de nou a la dona a una

sobrecàrrega, nins, casa, dificultant més encara la seva

autonomia. La crisi social ha caigut sobre les espatlles de les

dones d’una manera brutal. Les dones, igual que els homes,

tenen opinions i actituds polítiques, ideologies molt diverses,

perquè tenim interessos molt diferenciats, però, com a éssers

humans, tenim una sèrie de drets comuns que van des del dret

al treball, a la llibertat d’expressió, a la participació activament

en la política, a estudiar, al sexe i també al merescut descans

després de les llargues jornades de treball, el dret a l’oci, la

cultura i als aspectes lúdics.

És aquí on des de la nostra comunitat autònoma intentam

reforçar i ampliar aquests drets aconseguits al llarg dels anys,

amb l’aprovació d’aquesta llei, una llei que recull en 6 títols,

distribuïts en 88 articles, les mesures que es proposen des

d’aquí. No es tracta d’arrabassar privilegis a l’altre part de la

població, es tracta de compartir-los, perquè les oportunitats

siguin les mateixes. Per això, en el títol primer, polítiques

públiques per a la promoció de la igualtat del gènere, si disposa

que les administracions públiques han d’incorporar la

perspectiva de gènere, amb la finalitat de fer visible el treball

i la presència de les dones a la nostra societat.

A l’article 8 disposa que s’ha de garantir un ús no sexista

del llenguatge i de la seva imatge, amb correcció i un

tractament igualitari en els continguts. Nosaltres des de Podem

Illes Balears hem volgut, amb la intenció d’anar més enllà,

demanar que es contemplés la importància de reproduir una

imatge plural, diversa i no estereotipada de les dones i els

homes, tal i com estableix la normativa vigent en matèria de

publicitat. 

També hem ampliat l’article 14 referent a les competències

dels consells insulars, la importància d’elaborar la seva pròpia

cartera de polítiques públiques, una vegada traspassades les

competències.

El títol tercer, on les administracions públiques adoptaran

les mesures necessàries per assegurar al seu personal una

formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat,

incloent-se a més a més en els temaris dels processos de

selecció per a l’accés a la funció pública. Són imprescindibles

elements de conscienciació i sensibilització, ja que s’ha de

reconèixer que és la societat la que domina, la qual sotmet en

el seu conjunt el rol que ha de continuar ocupant la dona. Ho

fem, de vegades sense adonar-nos-en, però ho fem, ho faig jo

i ho fem molts de nosaltres, no? Sabem que qualsevol fenomen

de canvi social no és fàcil, però sí és possible. El que és

impossible és arribar des d’una única perspectiva a una real

democratització de la igualtat, en la qual estiguin reconeguts els

drets de totes i tots, per això és necessària la participació de les

dones en la política, de tal manera que participin, garantint a

més a més igual salari per igual treball o igual categoria, que de

vegades canvien de nom una categoria que està molt

feminitzada i paguen menys que una altra igual on hi ha homes.

És per això que el títol quart, es proposen mesures per

promoure la igualtat en àrees d’intervenció de forma transversal

dins l’educació, el seu currículum, el seu material didàctic, fins

i tot als seus consells escolars, els que atorguem una formació.

Sense oblidar-nos d’intervencions dins la cultura i l’esport.

Destacar també en el tema de la salut on s’inclou un sistema

sanitari que garanteixi l’accés a la interrupció voluntària dels

embarassos no desitjats, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2010,

del 3 de març. S’estableix també un permís de paternitat

individual i intransferible fins a 4 setmanes dins la funció

pública. 

I per acabar l’exposició de la llei, dir el títol més important

que és el títol cinquè sobre violència masclista, on s’inclou en

la definició de la violència masclista la violència econòmica, la

mutilació genital femenina i la tracta de persones amb finalitat

sexual, seguint el Conveni d’Istanbul, que amplia la definició

de violències masclistes més enllà de la parella. Això ens

converteix en una comunitat pionera en matèria d’igualtat i

esperem que sigui en matèria de prevenció contra la violència

masclista. Tampoc puc oblidar-me d’una altra mesura inclosa

aconseguida en l’ampliació de l’article 66, relatiu a la

prevenció, on incorporem el treball específic amb els agressors,

com a mesura preventiva per evitar o reduir la incidència de la

problemàtica de la violència masclista, tractant la problemàtica

d’arrel. 
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La Llei d’igualtat avui vigent, es mostra insuficient i

sobretot insuficient financerament, després de la voracitat

retalladora del PP. No ens podem permetre ni una mort més en

aquesta comunitat autònoma. No està gaire per donar lliçons,

els majors problemes de violència avui en dia és la violència

masclista. Moren assassinades gairebé totes les setmanes i això

és inadmissible. Ens estan matant per ser dones i voler ser

lliures.

A l’article 75 el Grup Parlamentari Podem Illes Balears ha

volgut incloure uns protocols d’intervenció, per tal de no

superposar els serveis per assegurar que arribi a tothom.

Per últim, no em queda més que comentar l’article aparegut

a un diari de Mallorca, signat per un representant de

l’Associació de Pares de família separats, on es descriu el

terrible atac masclista que va patir la Sra. Sandra Saura a

Alcúdia per part de la seva exparella, com a un crim passional.

Des de Podem Illes Balears no podem més que rebutjar

energèticament aquestes afirmacions i condemnar novament,

d’una banda, l’atac en si, i d’altra, el mal que fan aquests

comentaris, posant en perill la vida de les dones i contrarestant

la feina que es fa des de les diferents institucions per eradicar

la violència masclista, alhora que anulAla les diferents

campanyes de sensibilització. L’únic que fan és confondre i

desinformar sobre una qüestió tan sagnant per a la nostra

societat com és aquesta. Tots els crims que es cometen contra

dones per part d’homes, pel simple fet de considerar que tenen

sobre elles algun tipus de poder, no són crims passionals, són

crims masclistes.

El masclisme mata senyories i això s’ha de denunciar per

aturar la pitjor xacra d’una societat suposadament moderna,

democràtica i justa. Això ens torna recordar que encara queda

molt per avançar en qüestions d’igualtat. Ens agradaria comptar

amb el compromís dels mitjans de comunicació a sumar-se a la

lluita contra la violència masclista. També és un compromís, o

hauria de ser un compromís de les organitzacions polítiques,

lluitar contra la violència masclista amb els seus vots, però

també amb els seus fets. Vull denunciar en aquesta cambra que

el cas més greu de corrupció del PP és aquest que es viu ara

mateix a Palma, perquè no només és corrupció, és també un cas

de violència masclista; entre una de les formes de pagament

dels suborns als polítics amb les festes a un prostíbul segons un

testimoni protegit, un prostíbul que s’obria de forma exclusiva

per a càrrecs públics, les dones eren utilitzades per a l’extorsió.

Tot això orquestrat pel Sr. José María Rodríguez, segons el

sumari.

Per tot això, o de tot això, el PP de Palma ha de donar

moltes explicacions. Per tant, Sra. Fernández, alguna cosa

haurà de dir la que va ser secretària d’organització del PP de

Palma o l’exregidor de Seguretat Ciutadana, presents en

aquesta cambra. 

La història demostra que les dones només han aconseguit

conquestes socials allà on i quan hi ha hagut dones lluitant

protagonitzant aquestes conquestes, han estat les lluites de

moltes dones les que ens permeten avui gaudir de drets que en

un passat molt proper van ser negats. Mentre no canviï la

societat en què vivim seran bàsicament les reivindicacions i

èxits de les dones les que permetran seguir avançant a la

igualtat formal legal, en uns casos, i a la igualtat real

d’oportunitats i tracte, en altres. La inversió ha de ser real.

Quant a les esmenes presentades en vam presentar un total

de 29, entre acceptades i transaccionades en van quedar tres,

que no hem mantingut.

Sí que volia comentar una esmena que presenta El Pi

relativa a la custòdia compartida, una vegada realitzada traiem

les mateixes conclusions que quan es va presentar la proposició

de llei en aquesta cambra, la consideram una proposta

insuficient, segons el que es proposa des del moviment

feminista, la qual considera més adient demanar una llei de

familia i corresponsabilitat perquè els homes s’involucrin en la

criança. Pensem que la necessitat d’establir un compromís real

per part dels progenitors és primordial, continuem considerant

la importància de presentar una llei de custòdia compartida. Sí,

Sra. Sureda.

Per acabar, vull agrair a tots els grups parlamentaris la bona

predisposició per al consens, el bon clima generat per portar a

terme, endavant, una llei com aquesta de la qual tota una

societat se’n beneficiarà en el seu conjunt.

Gràcies, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la

Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Hola, bon dia a tothom. Una mica d’alegria perquè avui és

una llei, tenim un dia alegre, combatiu, aquesta és una llei

important, una llei alegra, encara que la Sra. Sureda digui que

no va a fer sang i la Sra. Maicas crec que n’ha fet una mica de

sang ara mateix.

I voldria, si m’ho permeten, per rompre una mica el gel i

pot ser el mal clima que hi ha hagut des de fa un moment,

perquè jo crec que això no ajuda, és parlar d’un mecanisme

fantàstic per a la igualtat d’oportunitats que tenim en aquest

parlament i que cada vegada que venc cap a aquesta estrada em

fa pensar en la igualtat, que són aquests micròfons. De vegades

parlam d’igualtat i d’accions positives i sempre que som aquí

pens que a les classes que faig a la Universitat podria posar

aquests exemples precisament perquè crec que som la diputada

més baixa d’aquest parlament, no?, em diuen per allà, no passa

res, i cada vegada que venc cap aquí després que parli la Sra.

Sureda, pum!, he de davallar i després ella, amb alegria també,

quan ha de parlar després de mi fa, pum! i va pujant i davallant,

però la qüestió és que això és igualtat d’oportunitats, perquè jo

mai, mai, no estaré a l’alçada de la Sra. Sureda, especialment

amb aquests tacons extraordinaris que du vostè i que els sap dur

tan bé, cosa que...

(Alguns aplaudiments)
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... jo mai no seré, mai no seré capaç. I això és igualtat

d’oportunitats, perquè les dues hem de tenir l’oportunitat de

parlar aquí i dirigir-nos a vostès i defensar les nostres idees,

que no és el mateix que igualtat de resultats, no?, ni d’igualtat

jurídica, això seria una acció positiva, posar els drets a l’abast

de totes les persones, no és el mateix que discriminació inversa

o discriminació positiva. 

I això ho volia utilitzar per introduir la meva intervenció, la

importància dels termes, la importància dels conceptes

precisament per justificar el vot en contra de les esmenes que

han arribat a aquest plenari, perquè precisament aquests termes,

igualtat d’oportunitats, accions positives, discriminació inversa,

igualtat, en general, tenen una justificació científica, acadèmica,

tenen també una justificació legal, tenim la normativa de la

Unió Europea, tenim la normativa de drets humans, tenim la

Constitució, tenim la Llei Orgànica d’igualtats del 2007, i és

per això que jo, en primer lloc, voldria parlar d’aquestes

esmenes que diria de fons, que s’han mantingut i que s’han

defensat tant en ponència i comissió, com en aquest plenari,

que, precisament, parlen de conceptes que estan regulats

jurídicament o bé a l’àmbit acadèmic i científic estan

àmpliament superats, i que no entenem per què hi ha aquesta

obstinació a negar-los: el concepte de coeducació, el concepte

de violència de gènere, el concepte d’accions positives i fins i

tot el concepte de concepció patriarcal. 

Hi ha cinc esmenes del Partit Popular en contra del terme de

“coeducació”, es planteja canviar-lo per “educació en igualtat”,

nosaltres entenem que no hi ha educació en igualtat si se

segrega per sexe.

Després, pel que fa al concepte de violència de gènere, que

tots sabem el significat precís que té a la Llei d’igualtat i també

a la normativa de la Unió Europea, hi ha esmenes de Ciutadans

que, pel que nosaltres hem entès, entén que la violència de

gènere també pot ser contra els homes, nosaltres entenem que

això no té sentit ni material ni legal, per això ens hi oposam. És

vera que el concepte de violència masclista és nou, però

precisament la idea d’aquesta llei és superar el concepte de

violència de gènere de la llei de 2004, aleshores precisament

per això és un nou concepte més ample que inclou altres tipus

de violència. 

També s’ha proposat per part del Partit Popular en algunes

esmenes canviar “accions positives” per “mesures necessàries”,

nosaltres entenem que el terme “accions positives” té un sentit

jurídic, un llarg recorregut jurídic també, legal, i que per això

hi votam en contra. 

Després hi ha un tipus d’esmenes que jo diria de tipus

orgànic o econòmic, presentades també pel Partit Popular, per

Ciutadans i per El Pi, per exemple, el Partit Popular, que està

en contra de crear més òrgans, per exemples les unitats

administratives a cada conselleria, proposa que només n’hi hagi

una en una conselleria, la conselleria que hi tengui

competències. El Pi, per exemple, demana que no hi hagi més

contractacions per crear l’Observatori per a la Igualtat ni

unitats administratives específiques a conselleries. O l’esmena

6907, de Ciutadans. Nosaltres entenem, i en això jo crec que

hauríem de fer tots un esforç per tenir aquest compromís de

cara al pressupost de la comunitat autònoma, que no hi pot

haver política d’igualtat a cost zero; és a dir, hem de fer un

esforç si volem més igualtat, hi ha d’haver més pressupost.

Després hi ha una esmena que consideram confusa de

Podem, l’esmena número 6867, perquè proposa plans d’igualtat

municipals obligatoris a l’àmbit municipal en un article on es

parla de plans estratègics, que no és el mateix que plans

d’igualtat i, bé, no hi tenim competència i per això també hi

votam en contra. 

Hi ha altres esmenes que volia comentar breument.

Ciutadans i El Pi s’oposen a alguns articles de la llei a l’àmbit

universitari, a l’àmbit de fomentar la igualtat i garantir la

igualtat a la recerca o a la docència. Bé, jo crec que no és

casualitat que la Universitat de les Illes Balears només el 12%

del professorat siguin catedràtiques. Vull dir, hi ha aquí una

feina a fer i aprovar aquestes esmenes significaria anar en

contra del Pla d’Igualtat de la Universitat, en el qual vaig tenir

l’honor de participar. 

Pel que fa a la custòdia compartida, ja hem tengut aquest

debat, la posició de MÉS, entre altres qüestions, és que es

tracta d’una proposta que actualment ni tan sols el Tribunal

Suprem hi dóna suport, que a València ja l’han retirada i que va

en contra de recomanacions del Comitè per a l’eliminació de la

discriminació contra la dona a Espanya just fa un any, el juliol

de 2015.

Pel que fa a l’esmena in voce que ha fet el Grup

Parlamentari Popular, bé, nosaltres creiem que s’ha tret l’article

31, tot l’article 31, de context, em sap greu si això ha vengut

provocat per unes declaracions meves, però, en qualsevol cas,

no creiem necessari afegir aquesta interpretació o aquest

aclariment, d’acord amb la intenció que ha manifestat aquí la

Sra. Fernández. No entraré en el fons perquè tothom coneix el

marc legal i constitucional de l’accés de les dones i de tothom

a la cultura, articles 9, 2, article 14 de la Constitució i article

44.1 de la Constitució; els poders públics han de tutelar, és a

dir, garantir l’accés a la cultura, a la qual tothom hi té dret.

Tothom té dret a la cultura.

Votarem en contra d’aquestes esmenes, però voldria

destacar aquí, com ja s’ha fet, l’ample consens que hi ha hagut

amb la majoria dels articles, de 88 articles s’han presentat 166

esmenes i en queden 66. 

Abans d’acabar, voldria fer unes reflexions sobre la igualtat

i sobre aquesta llei. Com vostès saben, l’objecte d’aquesta llei

és fer efectiu el dret a la igualtat entre homes i dones. Ja sabem

tots que la igualtat és un dret fonamental, és un principi de la

Unió Europea, és un dret humà, però no n’hi ha prou amb

l’anunciat d’un dret, tots sabem que calen mesures per fer

efectiu aquest dret, perquè sense igualtat no hi ha ni justícia, ni

seguretat per a les dones, ni dignitat, ni tampoc democràcia.

S’han fixat vostès que sempre que parlam de la igualtat

només parlam de la igualtat de la dona? Quan la igualtat és

cosa de dos, homes i dones, o millor dit, de tota la societat.

Sobretot voldríem destacar aquí que sense igualtat real, no hi

ha ni hi haurà mai avanç social. Quin avanç, quin futur hi pot

haver en un país amb una escletxa salarial del 19%, com s’ha

dit abans? Un país on les dones tenen més contractes parcials,
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més mal remunerats, però amb més estudis qualificats i només

un 16% de les dones són als consells d’administració. On no

s’aprofita el 50% de les capacitats de tota aquesta població, de

totes aquestes dones. Quin futur per a les dones? Quin futur per

a les nines?

Sabem també que les dones es fan, ens fem a cops de

desigualtat en tots i cadascun dels àmbits, de les etapes i de les

circumstàncies de la nostra vida, perquè ser dones, i estic

segura que moltes aquí m’entendran i també molts d’homes que

tenen filles, ser dona és una cursa d’obstacles en un món on

nins i nines neixen iguals, homes i dones neixen iguals, però

l’entorn social i cultural ens va separant, primer per colors,

després per valors, seguim amb els estudis, que ens separen,

ens separam nosaltres mateixos, les feines, i després acabam,

per descomptat, amb salaris també diferents.

Hi ha hagut avanços, però siguem conscients que els

avanços la majoria han estat per llei. Però ni a Espanya ni a cap

país del món, les dones tenen els mateixos drets efectius i

llibertats que l’home, i és per això que en el moviment

feminista parlam de lluita, perquè ser dona, per a algunes més

que per a unes altres, però ser dona és una lluita contínua,

diària i també, francament, és una lluita esgotadora. És

esgotador ser dona, primer ens hem d’alliberar, ens alliberam

d’estereotips des de petites; després ens hem d’empoderar per

reclamar els drets; després ens hem de manifestar, ens revoltam

contra tants i tants de factors que tenim en aquesta societat, ens

revoltam i ens manifestam contra la violència masclista, contra

totes les violències masclistes, perquè ara resulta que no n’hi ha

una, contra el sexisme, contra el patriarcat, contra els

“machotes”, contra els “machos alfa”, contra els masclistes,

contra els neomasclistes, contra els “xulets”, contra els

negacionistes. Supòs que m’entendran quan dic que és

esgotador.

I tenim al costat molts, molts homes, però no hi són tots,

perquè aquesta és la meva primera pregunta: per què no hi són

tots els homes?

Més preguntes, fan falta lleis com aquesta perquè la igualtat

real és la que costa més aconseguir, saben per què costa més?

Senzillament perquè més igualtat significa menys privilegis per

als homes. Més igualtat suposa perdre privilegis en l’àmbit

polític, social, cultural i també laboral, que molts homes ni tan

sols són conscients que tenen, només pel simple fet de ser

homes. Caminar sense por pel carrer a la nit és un privilegi, en

són conscients? No perdre la feina per ser pare és un privilegi.

No ser assetjat sexualment tota la vida és un privilegi, em fan

enveja a mi els homes. Cobrar més que una dona és un

privilegi. Quants homes aquí a Espanya i a tot el món s’han

dignat a renunciar a aquest 19% que cobren més? Quants?

Perquè si els homes cobren més és perquè les dones cobren

manco.

Més preguntes. Per què fa falta aquesta llei? Perquè negar

la desigualtat, negar la diferència i no fer res, és mirar cap una

altra banda i això no soluciona el problema. Donar a més

aquesta resposta fàcil que moltes vegades ens fan i que sempre

veiem en els informes, que les dones no volem progressar

perquè tenim altres prioritats, la maternitat, la criança, la vida

personal, l’autorealització com a mares, com a dones, etc., això

és fals. És clar que volem progressar i és clar que volem cobrar

més, o igual que els homes, el que ens falten són oportunitats

per demostrar-ho i no hi ha aquesta igualtat d’oportunitats.

I vaig acabant. Si hi ha desigualtat, si hi ha violència

masclista, si ens estan matant a les dones, anam a les causes

socials, culturals, legals? Si els nins i les nines són iguals, per

què els tractam diferent? Hi ha frases que ho diuen tot i amb

això acab: “no siguis mestressa”, s’han fitxat que no hi ha un

masculí? A cap nin no li diuen “no siguis mestrès”, hi ha

adjectius pejoratius que sempre són per a les dones; “Millor

torna a la cuina”, “calledeta estaries més guapa”, “dona havia

de ser”, “se t’està passant l’arròs”, “així vestida, què vols?”,

“que sigui nin, així podrà jugar a futbol”, “tanca les cames quan

seguis”, “tu no pots perquè ets una nina”. Però també

comentaris sexistes, injusts, inhumans: “els nins no ploren”, “no

ploris, que sembles una nina”. Jo vull homes que plorin, jo vull

homes que s’emocionin, jo vull pares que diguin als nins, plora.

Per fer igualtat abans hem de desfer tota aquesta desigualtat

i tots els homes que són aquí pensin quantes vegades han volgut

plorar i no han pogut. Aquesta llei serà l’eina per desfer la

desigualtat que ens separa, per això és molt important i per això

és un motiu de festa. De nosaltres depèn, homes i dones, depèn

aconseguir-ho per als nostres fills i per a les nostres filles.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de

quinze minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo em vull sumar al to positiu

de la Sra. Capellà perquè penso que avui realment és un gran

dia, és una gran fita. Vostè d’alguna manera també... d’alguna

manera molt diferent també ha refredat l’ambient, però d’una

altra manera totalment diferent, que és fent un bany de realitat

i explicant per què aquesta llei és necessària. Vostè crec que,

d’una forma magistral, ha explicat les quantitats de

discriminacions que encara pateixen les dones i m’ha fet pensar

en anècdotes personals, jo, que tenc dues filles que ara han

acabat sisè de primària, com nenes d’onze anys, jo veig amb els

meus propis ulls les discriminacions que pateixen a la seva

mateixa classe, i com les seves realitzacions, les seves

consecucions són valorades diferentment de com ho són les

dels seus companys mascles, que segurament podrien entrar

dintre d’aquesta tipologia que vostè ens ha fet, no?, que va des

del mascle alfa fins al “xulet”, no?

Per tant, podríem córrer el risc de pensar que, bé, que

aquest és un tema que, bé, que tothom ho té clar, que hem

d’anar cap aquí, que anem cap aquí, però realment cal fer el

bany de realitat, cal ser conscients del llarg camí que encara
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queda i per tant cal felicitar-nos perquè arribi l’aprovació

d’aquesta llei amb totes les mesures que conté.

És obvi que el nostre ordenament jurídic des de l’any 78 ja

diu que no pot prevaler cap discriminació per raó de gènere,

però també és obvi que fan falta moltes lleis, moltes

concrecions, moltes especificacions, però el que no podem fer

és deixar en mans de les ciutadanes que pateixen aquesta

discriminació la reivindicació permanent, recórrer

permanentment a la jurisdicció ordinària per reclamar els seus

drets, per reclamar aquesta igualtat que, com dic, es troba en el

frontispici del nostre ordenament jurídic, a la Constitució, però

que requereix aquesta concreció.

I crec que aquest és l’aspecte més rellevant i més a destacar

d’aquesta llei, la consellera, doncs, ha explicat molt bé els sols

continguts a la llei. Cal una visió de conjunt, una visió

transversal, calia una llei general, jo crec que, d’alguna manera,

aquesta llei, que ja ho hem parlat, té molts articles, és una llei

general que intenta doncs arreplegar tot el que ja hi havia

normatitvitzat de forma dispersa o normativitzat sense rang de

llei i donar-li aquest conjunt, aquest sentit homogeni, aquesta

visió de conjunt transversal que és necessària. I precisament per

això considero que és una llei molt ambiciosa i l’ambició,

evidentment, és una cosa molt positiva que també té riscos,

perquè lògicament una llei molt ambiciosa aquest és un punt

fort, però també pot ser una debilitat perquè el Govern

assumeix uns compromisos, un volum de feina ingent, i aquesta

llei, evidentment, necessitarà un determinat temps per

desplegar-la i, per tant, jo valoro molt positivament que el

Govern hagi enviat aquest projecte de llei, perquè d’alguna

manera el que demostra és que té una voluntat clara d’avançar

en aquesta línia.

La llei és un pas necessari, però no suficient, ara ve la feina,

el desplegament, empènyer, empènyer, perquè aquí s’haurà

d’empènyer molt perquè, evidentment, ja sabem que, pel fet

que la llei es publiqui al butlletí oficial, no voldrà dir que tingui

virtualitat des del primer dia, sinó que el Govern haurà de fer

una feina d’empènyer, de recordar als colAlectius, de reclamar,

és a dir, la lluita continua, però almenys tenim una eina perquè

aquesta lluita tengui més possibilitats d’arribar a bon port.

Valoro molt positivament que aquesta llei es pugui aprovar

amb uns alts nivells d’unanimitat, ja s’han explicat per part dels

grups de l’oposició les esmenes que tenien, però crec que

aquest risc de desplegament de la llei queda molt disminuït amb

aquest compromís que l’oposició també demostra de treballar

conjuntament per a aquesta finalitat que compartim, que és

reequilibrar les relacions de gènere. La unanimitat s’ha reflectit

en què, com ja s’ha comentat per part d’alguns portaveus,

queden, jo crec, molt poques esmenes o sobre pocs punts; ja

s’ha dit que s’hi van presentar 166 esmenes, avui en queden 43

de vives, semblen moltes, però la veritat és que moltes de les

esmenes insisteixen en els mateixos punts, és a dir, els tres

grups de l’oposició mantenen diverses esmenes sobre diversos

punts i moltes esmenes es refereixen als mateixos punts. Per

tant, jo, si els sembla bé, passaria a comentar aquestes esmenes

en el que considero que són els aspectes claus de les esmenes

que han presentat els diversos grups de l’oposició.

Començant per les del Partit Popular, en primer lloc, vull

agrair-li la seva actitud, també el seu treball a la comissió, la

veritat és que els he de dir que jo amb aquesta comissió aprenc

moltes coses, sobretot quan parlen d’aquests temes de dones, de

vegades parlant de maternitat, perquè jo dec ser la quota

masculina d’aquesta comissió, i ho dic així, una mica en broma,

però també ens ha de fer pensar, és molt paradigmàtic que a la

Comissió d’Afers Socials gairebé tots els portaveus siguin

dones, i em remet una mica a la idea dels estereotips i bé, doncs

bé, jo, precisament per això, hi aprenc molt i realment m’he

adonat que la perspectiva de gènere enriqueix molt, i per això

algunes esmenes que s’han presentat, sobre el tema de la

recerca, etc., també hi entraré més endavant, però garantir la

perspectiva de gènere i la diversitat de visions amb qualsevol

comesa que afrontem és molt enriquidor. Però bé, tot això

venia per l’agraïment que li feia a la Sra. Fernández per

l’actitud absolutament constructiva que ha tingut en aquesta

comissió.

I entrant en els tres blocs de les seves esmenes que jo

voldria comentar, que són el tema del concepte coeducació

versus educació per la igualtat, la seva preocupació per

l’excessiva burocratització i també la seva preocupació per les

mesures d’acció positiva. A veure, coeducació i educació per

la igualtat, podem discutir en abstracte tot el que vulguem, al

final als professionals que hagin de portar endavant això, que

nosaltres li diguem coeducació o educació per la igualtat

segurament els importarà molt poc, faran el que puguin, que

segurament estarà molt ben fet. De tota manera, però, jo

realment, el nostre grup parlamentari està molt més d’acord

amb el concepte aquest de coeducació, perquè d’alguna manera

el que vol és superar la idea aquesta de la igualtat, o sigui la

coeducació vol posar més l’èmfasi en el valor de

l’equivalència, és a dir, del mateix valor de la personalitat

masculina i de la personalitat femenina que no tenen perquè ser

iguals, i per això quan vostè, a la seva esmena, deia que el

concepte educació per la igualtat era més ampli, a mi,

precisament, em sembla que és molt més ampli el de la

coeducació, que és educar fillets i filletes respectant la seva

identitat de gènere i no pretendre que siguin ciutadans iguals,

que acabaria, en molts casos, intentant educar les filletes perquè

siguin com els fillets. Per tant, no vull entrar més en aquest

debat, però sí explicar-li per què nosaltres estam d’acord que es

mantingui aquest concepte de coeducació.

Quant al tema de la burocratització, saben els membres de

la comissió que aquest és un tema, doncs, que jo també sempre

hi estic molt preocupat, però precisament vostè ha posat un

exemple, el de la seva esmena 6776, en què diu que la llei diu

que es crearan a cada conselleria uns organismes perquè vetllin

per la igualtat, però la llei el que diu és que a cada constituirà

o designarà una unitat, per tant deixa oberta la porta que alguna

unitat ja existent dintre dels serveis generals de la conselleria

assumeixi aquesta funció. Per tant, jo crec..., d’alguna manera

estaria d’acord amb la seva preocupació, però crec que l’actual

redactat de la llei ja deixa clar que no és necessari en tots els

casos crear una unitat nova a cada conselleria.

I finalment, amb el tema de l’acció positiva, que també els

altres dos grups de l’oposició s’hi han posat, jo, sincerament,

crec que aquest és un tema, a mi m’ha sobtat molt que vostès

insisteixin tant en això perquè jo ho veig un tema totalment
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superat per assumit, és a dir, si reconeixem que partim d’una

situació de desigualtat, és obvi que hi ha d’haver-hi unes

mesures correctores i aquestes mesures correctores necessiten

aquesta acció positiva diferencial, vostè ha dit discriminació

positiva, que és un terme, doncs, d’alguna manera pejoratiu,

que també ha quedat superat, aquesta discriminació positiva, si

vol dir-ho així, per arribar a la situació que considerem

desitjable, que és l’autèntica igualtat.

Fins i tot hi ha un cas, jo diria el més extrem en el que vostè

ha esmenat sobre el tema d’acció positiva, que és el de la seva

esmena 6784, sobre l’article 35.3, que diu que amb les víctimes

de violència de gènere hi haurà accions positives per a la seva

inserció laboral, perquè puguin esdevenir emprenedores. És a

dir, si les persones que més pateixen o que pateixen de forma

més radical la discriminació per raó de sexe no són

mereixedores de mesures d’acció positiva, escolti, això

aleshores vol dir que perdem la capacitat realment de corregir

aquestes desigualtats que tenen aquestes arrels tan profundes

que ja hem comentat. Per tant, aquest és el nostre argument per

estar totalment a favor de les mesures d’acció positiva, perquè

no podem concebre una llei d’igualtat d’homes i dones que no

inclogui mesures d’acció positiva.

Per acabar amb els comentaris a les esmenes del PP, li he de

dir que acceptem l’esmena in voce que vostè ha presentat, o jo

ho veig com vostè, crec que realment no és necessària, però,

davant del dubte, doncs hi estem totalment d’acord.

Quant a les esmenes presentades per El Pi, i tornarem al

tema de la burocratització, jo comparteixo la seva preocupació

per reduir el cost del desplegament d’aquesta llei, però també

he de dir, com em sembla que diu la Sra. Capella, és que és

obvi que aquesta llei algun cost ha de tenir, de vegades hi ha

lleis que no tenen cost, però aquesta llei, si no tingués cost, no

seria una llei, seria una broma. És a dir, és obvi que per

desplegar tot això s’ha d’assumir algun cost, per tant no podem

simplement esgrimir l’argument de la reducció de cost, perquè

és obvi que aquesta llei algun cost tindrà i aquest és el

compromís del Govern i dels partits que li donem suport.

També li he de dir, però, i una mica en la línia del que li

deia a la Sra. Fernández amb el mateix tema de la

burocratització, que algunes de les seves esmenes, la 6869, la

6870, que fan èmfasi en què les funcions dintre de cada

conselleria les pot assumir algun departament ja existent, doncs

bé, com ja li he dit a la Sra. Fernández, jo crec que en el text,

tal com el tenim actualment, ja s’entén que això pot ser així i

per tant considerem que són innecessàries les esmenes.

També han presentat una esmena sobre els temes d’acció

positiva, l’esmena 6872, que em sembla que la Sra. Ballester

també hi ha fet molt èmfasi, no?, que és el tema del desempat

en cas de subvencions per temes de recerca. Part dels

comentaris que ja els he fet, que això..., és a dir, els organismes

europeus de recerca valoren també que hi hagi dones en els

equips de recerca, però no ho valoren només per una mesura

d’acció positiva, ho valoren perquè els equips plurals capaços

d’aportar diferents visions són molt més competitius i fan molta

millor recerca. Per tant, treguin-se les ulleres de dir això és

ofensiu! No, no és ofensiu, és que està demostrat que és una

mesura positiva per aconseguir millors resultats. Fixi’ns, per

això, perquè és clar, aquí podem acabar resumint dient: al final

resulta que una investigadora tindrà més possibilitats de tenir

un projecte que un investigador. A veure, aquí el que es diu és

que, en cas d’empat, en cas d’empat, i només en dos supòsits,

que és en àmbits de recerca en què les dones siguin

infrarepresentades, per tant és obvi que passa alguna cosa, per

tant és lògic que hi hagi mesures de correcció, perquè, en

principi, segons el seu mateix argument, no hauria d’haver-hi

cap diferència, no hauria d’haver-hi cap àmbit de la recerca

científica on les dones fossin infrarepresentades, si hi estan és

que hi ha una circumstància que s’ha de corregir, i aquí, en cas

d’empat, aquest és un dels supòsits. I l’altre, simplement que es

valoraran grups on hi hagi una presència equilibrada d’homes

i dones, per tant l’argument és el mateix.

Vull dir que amb això hem d’anar alerta, perquè tal vegada

el que fem és projectar unes visions ideològiques i fem dir a la

llei coses que realment no diu, i jo crec que el que diu la llei és

molt més assenyat del que d’alguna manera vostès interpreten

quan presenten aquestes esmenes.

Continuant amb les esmenes d’El Pi, m’aturaré molt

ràpidament -bé, això és una contradicció, aturar-se ràpidament-,

m’hi aturaré, i allò de ràpidament és perquè, com que veig que

només em queden dos minuts, doncs intentaré anar ràpid.

Aquest tema ja s’ha dit, vull dir, això ja ho vam debatre, vam

presentar una proposició no de llei, ai!, perdó, de llei, una

proposició de llei, vam posar tots els arguments damunt la taula

i per tant ara tampoc no és el lloc per esplaiar-m’hi, però ja que

vostè hi ha insistit tant, Sra. Sureda, és a dir, jo crec que

aquesta llei no és el lloc per tractar aquest tema, perquè és un

tema que apelAla sobretot els drets del menor, i aquest va ser el

meu argument, el que vaig fer servir per rebatre, em sembla que

la va presentar el Sr. Melià la proposició de llei, per rebatre la

seva proposició de llei; aquí parlam d’igualtat entre homes i

dones, discutir aquí un tema que apelAla els drets del menor, per

a mi és convertir l’interès del menor en un objecte, en una

mercaderia o en una penyora de les relacions entre.. de les

relacions matrimonials o de les relacions postmatrimonials, i

això és el que no pot fer, no pot ser.

En el tema de custòdia el que ha de prevaler únicament i

exclusivament és l’interès del menor, i no li afegim res més,

perquè el que fem és fer més rígida una circumstància, que tots

hi hauríem d’estar d’acord, perquè vostès sempre ho afegeixen,

sempre que sigui en defensa del menor; doncs si estan d’acord

que es defensi l’interès del menor, oblidem-nos ja de voler fer

més rígida aquesta qüestió i establir per defecte la custòdia

compartida. Jo, la veritat és que..., que és una de les coses que

també he après en aquest parlament, jo crec que aquest és un

dels temes que més diferencia el bloc de dretes i esquerres, el

tema de la custòdia compartida, perquè és un bloc total, és a

dir..., i curiosament amb això la dreta és superintervencionista,

no s’adonen vostès que sempre presumeixen de ser liberals, i

això va pels tres grups de l’oposició, que aquí el que fan vostès

és intervenir en les relacions entre els particulars, quan el jutge,

perfectament, pot decidir, en interès del menor, el que consideri

més convenient, sense necessitat que nosaltres li donem pistes

o fem més rígida la seva decisió.

Per acabar, i ara sí que molt ràpidament, comentaré unes

esmenes del Grup Ciutadans en què vostès, en algunes
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esmenes, prefereixen el terme “promoure” que “garantir”,

menys en la custòdia compartida, on han presentat una esmena

perquè es garanteixi la custòdia compartida. No fa falta dir res

més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula l’Hble. Sra. Sílvia Cano, per un temps

de quinze minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la

benvinguda a totes les entitats, companyes, companys,

associacions feministes i representants sindicals que ens

acompanyen i que, donat que hi ha tanta gent són a la Sala

Verda, i també vull aprofitar per saludar.

Avui arribam al final d’un camí del projecte de llei

d’igualtat de dones i homes, una llei transversal, molt

consensuada, no només amb les associacions feministes, sinó

també amb les diferents forces polítiques a la fase de tramitació

parlamentària, jo no vull ni molt manco encalentir l’ambient el

qual, per cert, està congelat amb aquest aire condicionat tan

fort, però sí que m’agradaria, perquè crec que avui no és dia de

retrets, avui és un dia de celebració, però m’agradaria constatar

que des del Grup Socialista hem tengut sempre voluntat

màxima de consens, però també d’accelerar una llei que

pensàvem que era fonamental tenir-la aprovada el més aviat

millor, ateses les desigualtats i atesa l’emergència social de les

víctimes de violència de gènere i de les dones assassinades que

teníem, ni molt manco volíem furtar el debat, el que volíem era

escurçar el temps per accelerar el màxim possible. I el que

també pensàvem és que, fora del període ordinari del

Parlament, fora del calendari ordinari del Parlament, on tots els

diputats i diputades teníem temps i la dedicació exclusiva, si hi

hagués voluntat política s’hagués pogut fer.

Dit això, entraré a valorar altres qüestions. Sempre que les

forces progressistes hem governat hem tengut força

parlamentària suficient per assolir fites importants. Cal recordar

que amb un govern de progrés es va crear l’Institut Balear de

la Dona, va ser amb un president socialista quan vàrem

reformar la Llei electoral per tal que les llistes fossin paritàries,

cremallera, essent una de les comunitats pioneres a fer-ho, i

avui ho fem amb una llei d’igualtat entre dones i homes.

En els darrers segles les dones hem aconseguit molts drets

que històricament ens havien estat vetats i si ho hem fet ha estat

gràcies al feminisme, entenent aquest com a una teoria política

que reivindica que els drets humans han de ser universals i que

les dones han d’estar plenament integrades i gaudir dels

mateixos drets dels homes. Cada època on les dones han

avançat hi ha hagut sempre una reacció violenta per part del

patriarcat, i és que el feminisme qüestiona els privilegis que els

homes s’han arrogat. No és casualitat, sinó més bé causalitat,

la gran belAligerància expressada per determinats grups, com la

vomitiva carta dels pares de família separats de les Illes Balears

qüestionant que cremar viva una dona, la seva companya, sigui

violència masclista, les mateixos que proclamen

pseudosíndromes, com el d’alienació parental, els que munten

teories sobre les denúncies falses per violència de gènere, quan

el Consell General del Poder Judicial ha dit que no arriben ni

a l’1%, o les manifestacions, també exaltades, de bisbes

carregant contra el feminisme i definint-lo com a un moviment

que vol destruir la humanitat.

Res més lluny d’aquesta mirada apocalíptica del feminisme,

ja que amb el que es vol acabar és amb la reproducció de la

discriminació o exclusió de les dones en els diferents àmbits de

la societat. Si alguna d’aquestes entitats, organitzacions o

institucions amb l’aprovació d’aquesta llei se senten

amenaçades, és que fem les coses ben fetes atacant el sexisme

com a ideologia.

Des de les primeres dones que reclamaren poder participar

amb peu d’igualtat en la vida política i poder triar el seu futur

com a electores; el fet de tenir una presidenta del Govern, na

Francina Armengol, la primera presidenta del Govern de les

Illes Balears, una dona que va conformar, a més, un govern

paritari, perquè els socialistes crèiem que sense dones no hi ha

democràcia, ens connecta una cadena de lluita i sonoritat -

sonoritat-, una paraula preciosa defensa per Marcela Lagarde

que reclama una aliança feminista entre les dones per canviar

la vida i el món, en un sentit de justícia i de llibertat. La

capacitat de pactar i assumir que cadascuna de nosaltres som un

punt de trobada amb moltes altres, i així d’una manera sense fi,

per tal de teixir una xarxa que ens ajudi a avançar. Conscients

de tot aquest bagatge que tenim, ara ens pertoca als diputats i

diputades obrir camí per a les que vendran darrera i assegurar

una societat amb més equitat.

El Grup Socialista, que hem reivindicat des de fa molts anys

una llei d’igualtat autonòmica, avui estam molt satisfets, ens

vàrem quedar amb un regust amarg fa cinc anys, avui a la fi

podem aprovar aquesta llei. Perquè aquesta és una llei que

permet avançar la societat, removent els obstacles que

dificulten la plena igualtat social, laboral, familiar, política de

les dones. Una llei que és molt necessària perquè hi ha un

abisme entre la igualtat formal i la igualtat real. Fa uns dies

llegíem als diaris com els millors expedients acadèmics de

Balears han estat obtinguts per tres dones. La dura realitat és

que, mentre que les dones són majoria a les universitats, on

obtenen millors expedients acadèmics, després es produeix una

inversió d’aquesta situació en les tesis, en el professorat i ja ni

en parlem de les catedràtiques. 

Altra dada per a la reflexió que s’ha comentat, és el

percentatge de dones directives a les empreses, només un 12%,

que cobren, a més, un 17% manco que els homes. És el temible

sostre de vidre que produeix que ells rebin promocions amb

més freqüència que elles i com a conseqüència se’ls pagui

millor. I és que la maternitat encara penalitza massa les dones

a tots els àmbits, també a l’àmbit polític. Existeixen

desigualtats quan les dones es responsabilitzen més que els

homes d’importants tasques no remunerades com el treball

domèstic, la cura dels nens o familiars. Aquesta diferència

sexual en l’àmbit de la cura d’infants i majors, implica tallar la

carrera laboral, amb interrupcions que després repercuteixen en

els seus futurs ingressos i sobretot a les pensions. Si els homes

treballadors fan de mitjana 9 hores setmanals d’activitats
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domèstiques o cura, les dones fan una mitjana de 26. Per no

parlar de l’escletxa salarial, les dones treballen cada any més de

dos mesos de forma gratuïta. 

A pesar de tot això, que no ens situa en igualtat de

condicions, tenim generacions de joves i no tan joves que

pensen que el feminisme és cosa del passat i que no va amb ells

perquè ja som iguals. I això és un gran risc, perquè es produeix

el risc del miratge de la igualtat, miratges de la igualtat

alimentats per mites que distorsionen la realitat i que, per tant,

la perpetuen. On hi ha infrarepresentació femenina hi ha un

dèficit democràtic, de talent, d’igualtat. Per tant, a través de la

paritat, com a principi formal, i a través de les mesures d’acció

positiva, és com podem canviar les sinèrgies del patriarcat, que

sempre operen en contra de les dones. Durant aquests anys de

crisi econòmica, d’austeritat i de retalls, les dones hem donat

passes enrera. Cada retall en programes d’igualtat o contra la

violència de gènere pel Govern de Mariano Rajoy o de Bauzá,

cada privatització, cada reducció pressupostària en serveis

públics, la reforma laboral, la pèrdua en drets de conciliació ha

tengut un impacte devastador sobre la vida de les dones i els

seus infants. 

No és casualitat que aquests anys hagi augmentat la pobresa

infantil i és que el neoliberalisme s’ha convertit en el major

dispositiu d’opressió per a les dones. Per això ens sentim

orgullosos fent un balanç d’aquest any de govern del canvi, on

s’han pogut impulsar polítiques alternatives a l’"austericidi", de

retorn de drets, perquè són mesures que van directament al

bessó de la desigualtat i en contra de la pobresa. I és que, com

diu Nancy Fraser “no hi ha justícia ni igualtat real sense

redistribució. Només una concepció de la justícia que miri tant

el reconeixement com la redistribució pot ser considerada

completa. Si falta algun d’aquests extrems, estam amb una

justícia truncada”.

Aquesta llei és una llei ambiciosa, per tal que la igualtat

arribi a tots els racons de la nostra convivència. Les esmenes

que hem presentat des del Grup Socialista han estat en el sentit

de reforçar els drets sexuals i reproductius per evitar els

periples que es varen succeir la passada legislatura amb l’accés

a la interrupció voluntària de l’embaràs. Hem volgut reconèixer

al colAlectiu d’infermeria com a unes aliades imprescindibles a

l’atenció primària per detectar les situacions de violència de

gènere. Hem incorporat dintre la concepció de la violència

masclista la mutilació genital femenina, així com la tracta

d’éssers humans amb fins d’explotació sexual dintre de la

categoria de violència sexual. 

De totes les mesures que conté aquesta llei, moltes són

importants, però per al Grup Socialista les més destacables són

les que posen l’èmfasi a tota la qüestió laboral, d’inspecció de

treball, la promoció de la paritat a l’administració pública, amb

les mesures oportunes de discriminació d’acció positiva,

l’Observatori d’Igualtat, tota la part de la coeducació, la

promoció de la igualtat a la universitat i als grups

d’investigació i els permisos de paternitat als treballadors de la

CAIB de 4 setmanes, donant exemple perquè altres empreses

s’hi puguin sumar.

Tot l’apartat de violència masclista, ho ha explicat la Sra.

Santiago, és molt potent i nosaltres la celebram. Estam en una

situació com he dit abans d’emergència social, s’imaginen els

diputats i les diputades d’aquesta cambra que cada any

s’assassinassin 60 futbolistes, 60 missers, o 60 professors? És

el que passa cada any amb les dones, tres assassinades a la

nostra comunitat i una cremada viva. Per tant, és de màxima

prioritat aprovar avui aquesta llei.

Ja per entrar a les esmenes que queden vives, dir que s’ha

fet un esforç màxim d’integració i d’apropar postures. Crec que

hem tengut debats molt interessants i fructífers i les esmenes

que queden vives, el Grup Socialista les votarem en contra. El

Grup Parlamentari Popular planteja la supressió del terme

“coeducació”, jo supòs que per no molestar massa les escoles

de l’Opus que segreguen nines i nins i que estan en la seva

òrbita ideològica. Coneixen de sobra que nosaltres apostam per

aquesta metodologia d’intervenció i aquesta filosofia a les

escoles. En canvi, Ciutadans el que sí planteja és una qüestió

més organitzativa, que, des del nostre punt de vista, és massa

restrictiva i no respecta l’autonomia dels centres. S’ha comentat

també tota la qüestió dels enfocaments envers la paritat i la

discriminació positiva. Si no adoptam aquest tipus de

formulacions més concretes, mai no arribarem a la paritat. Els

verbs en infinitiu al final se’ls endú el vent i crec que

l’administració pública sempre ha de servir de motor i de

referent perquè si no ho fem nosaltres, després com exigim als

altres que ho facin?

Després tot el tema també suscitat quant a la igualtat de

capacitació, s’ha de prioritzar l’accés a aquells cossos, escales,

nivells i categories on les dones estan infrarepresentades, a

veure si m’explic: no es regala res per ser dona, perquè aquesta

té la formació, la titulació, l’experiència, està en igualtat de

capacitació; ara bé, sota el principi de representació equilibrada

dels sexes, es pren una decisió política que allà on les dones

escassegin, en situació d’empat tècnic, es corregirà la situació

d’infrarepresentació, que és un plantejament molt diferent.

Respecte de les reticències de fomentar la presència de dones

a grups d’investigació és el mateix plantejament. Ja hem

comentat abans la qüestió de la inversió de les dones en els

nivells acadèmics superiors.

Respecte de les esmenes de violència de gènere, no

compartim el plantejament equidistant que s’ha fet per part de

Ciudadanos. Totes les violències que s’han exercit per raó de

gènere sempre han estat violència cap a les dones. Nosaltres

reivindicam la Llei integral contra la violència de gènere, però

entenem que aquesta llei integral té un dèficit que és que no

només es circumscriu a l’àmbit de les relacions afectives i

familiars, i que per tant, aquesta llei amb el concepte de

violència masclista, el que fem és obrir aquesta

conceptualització a altres tipus de violència, com puguin ser la

tracta, la violència econòmica que és fonamental en aquesta

llei, l’impagament de les pensions, quan una persona, un home,

de manera deliberada, per fer mal a la dona no li passa la

pensió, afectant també als seus fills, o, per exemple, la pròpia

mutilació genital femenina.

Una altra esmena que ha quedat viva, són les mesures

d’acció positiva en l’àmbit de l’accés a la formació i al treball

a través del SOIB. Nosaltres plantejam que mentre el gènere

continuï essent un factor de risc, proposar formulacions

generals d’igualtat el que fa és perjudicar les dones. De vegades
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formulacions ben intencionades i aparentment neutrals tenen

unes conseqüències directes negatives per a les dones. La

qüestió de la custòdia compartida està àmpliament debatuda,

nosaltres no som partidaris de la custòdia compartida per

defecte, sempre lliure, a més, no tenim competències per fer-ho.

I després conceptes com patriarcat, mesures d’acció

positiva, coeducació, tenen una definició acadèmica

consolidada, a més que s’han traduït en polítiques importants

per a la reducció de la desigualtat en el nostre país.

Una llei intervencionista, efectivament, perquè si no

intervenim les inèrcies del patriarcat es reprodueixen i tendrem

exactament el mateix que tenim ara.

L’esmena in voce afegint allò de l’esperit d’algunes festes

populars, aquesta esmena va ser introduïda pel Partit Popular

durant la tramitació; fomentar i garantir, aquesta matisació de

fomentar i garantir al final va ser..., sí, MÉS va presentar

l’esmena, vàrem debatre i per unanimitat al final vàrem adoptar

la fórmula de “promoure i garantir”. Nosaltres pensam que

hauria de quedar d’aquesta manera, que és el que es va acceptar

per majoria, i que precisament el que fem, o el que volem fer

amb aquesta llei, és combatre l’esperit patriarcal de les festes.

Per tant, no té raó de ser aquest afegitó que es proposa per part

del Partit Popular.

Ja per acabar, recordar que, gràcies a grans declaracions

com la de la dona i la ciutadana Séneca Falls, declaracions

d’Atenas o de Beijing, les dones hem anat conquerint drets de

ciutadania: l’accés a l’educació, al sufragi, la reforma en el

matrimoni de la custòdia, drets sexuals i reproductius, tot això

ha transformat el sistema patriarcal, i que aquests drets dels

quals gaudim avui en dia són gràcies als moviments feministes

i als partits que hem assumit aquests principis rectors.

Vull reiterar la nostra satisfacció com a grup per aquesta llei

per contribuir a fer de la nostra societat una mica més

igualitària i, per tant, una mica millor per a les dones.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. En torn de rèplica pel Grup

Parlamentari Popular la Sra. Fernández, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Si me permite, presidente, intervendré desde aquí. Sra.

Maicas, ustedes cada día se van retratando cada vez más. Le

diré que no tengo ningún tipo de inconveniente de dar cualquier

explicación sobre cualquier actuación que haya hecho o dejado

de hacer a lo largo de toda mi trayectoria política, porque le

aseguro que tengo la conciencia bien tranquila. Ahora le diré

que no pienso contribuir hoy a desviar la atención de un debate

tan importante como es la aprobación de la Ley de igualdad

entre hombres y mujeres de las Islas Baleares.

(Alguns aplaudiments)

Decirle al Sr. Castells que, evidentemente, bueno,

agradecerle también sus palabras, cuando nosotros hemos

presentado todas las enmiendas pidiendo que en lugar de poner

“acciones positivas” pongan “acciones necesarias” es por lo

que he dicho antes, nosotros consideramos que la

discriminación positiva, en términos generales, no beneficia a

la igualdad entre hombres y mujeres y en ningún otro ámbito.

Sí que es cierto que en algunas ocasiones se hace necesaria,

como es el caso que usted ha dicho, por ejemplo, mujeres

víctimas de violencia de género. Por eso, nosotros lo que

pedíamos en la ley es que se pusiesen las medidas necesarias.

En los debates que hemos tenido en la ponencia muchas veces

hemos comentado que si se ponen medidas necesarias en

algunas ocasiones podrán ser medidas de discriminación

positivas y en otras no. Por eso, lo que queríamos nosotros es

que se dejase más abierto, evidentemente nosotros, con la

voluntad de que fuese en los casos mínimos posibles, pero en

algunos casos, como ya se hace a día de hoy, la discriminación

positiva en algunos aspectos para poder insertar, por ejemplo,

a las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo

laboral.

A la portavoz del Grupo Socialista, que la verdad es que

también, bueno, pues ha hecho una gran labor y ha tenido que

lidiar situaciones muy complejas, pero una vez más nos

quedamos con lo positivo de que imperó el sentido común, que

pudimos debatir largo y tendido, que creo que si hubiésemos

seguido debatiendo y haciendo más ponencias seguramente

hubiésemos llegado todavía a más acuerdos, pero sí que

decirles que las cosas hay que ponerlas en contexto, en el

contexto en el que se vivió la pasada legislatura con la peor

crisis económica que se recuerda en nuestro país y en nuestra

comunidad autónoma, que aún así se hizo un gran trabajo por

parte del Institut Balear de la Dona, especialmente por su

directora Isabel Llinás, eso sí que me gustaría dejarlo muy

claro, que conseguimos aprobar el IV Plan de igualdad entre

hombres y mujeres con el apoyo de todos los grupos que en

aquel momento formaban el consejo rector, cuyas muchas de

las medidas están recogidas en esta ley, y nos pareció muy

positivo conseguir ese acuerdo, esa unanimidad, como hoy

también estamos alcanzando en esta ley.

Decirle también que si nosotros presentamos las enmiendas

para que se hable de educación en igualdad es porque creemos

que debe ser así, creemos que debe ser así porque apostamos

porque sean los padres los que elijan el modelo educativo

específico que quieren dar a sus hijos, evidentemente siempre

basado en la igualdad, pero no creemos que tenga que ser la

administración la que obligue a un modelo específico o a otro.

Pero bueno, vuelvo a decir, hoy me quedo, como se han

quedado la mayor parte de estos grupos, con el esfuerzo que

hemos hecho todos los partidos políticos por intentar llegar a

un consenso, eso significa que siempre hay que ceder, que

todos hemos tenido que ceder un poquito, que es cierto que

todavía quedan muchas cuestiones en las que no estamos de

acuerdo entre nosotros, que las seguiremos evidentemente

trabajando porque por suerte creo que tenemos una comisión

que otra cosa no, pero dedicarse a debatir sí que lo hacemos

muy a menudo. Estoy totalmente segura que llegaremos a

futuros acuerdos, que nosotros como grupo de la oposición,

evidentemente, velaremos porque se cumpla esta ley.
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Y reafirmarme, y sobre todo escuchando las últimas

palabras de la Sra. Capellà y estas reflexiones sobre la

igualdad, de la suerte y el privilegio que tengo de tener a los

padres que tengo. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS la Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. He vengut aquí per si algú no m’havia

vist els tacons els pogués veure.

(Algunes rialles)

Bromes a part, aclarir que des d’El Pi no estam en contra de

la igualtat a la Universitat, ni que sigui ofensiu, com ha dit el

Sr. Castells, en cap cas no he dit això, només que el fet de ser

dona, en cas d’empat, sigui el criteri a seguir, és això el que no

ens agrada. 

Pensam que sí que hi ha d’haver o que hi haurà despeses, és

clar que sí, i és evident, però en alguns casos és un tema

d’eficiència en l’administració que no suposi un augment

pressupostari, i això ho sabem tots els que hem estat gestionant

a administracions. 

Custòdia compartida. És clar que tenim competències en

custòdia compartida, sembla que no els agrada que en parlem,

diuen que la societat ha d’avançar, però en aquest cas no

sembla que sigui així.

És clar que sí que hem de parlar dels drets dels menors, és

que és el prioritari, però aquests tenen uns pares que en són

responsables, i crec que no és un tema de dretes o d’esquerres.

Des de Podem ens diuen que és insuficient tant la proposició de

llei que nosaltres vàrem dur endavant, que s’hagués pogut

prendre en consideració i després fer les esmenes pertinents per

millorar-la així com ells volen, o ara en aquesta llei d’igualtat,

que també a les esmenes s’haguessin pogut fer les transaccions

oportunes per millorar-la així com vostès volguessin. Volen

presentar una proposició vostès? Bé, esperam, esperem que no

sigui a finals de legislatura.

Dit això, només acabar dient que des d’El Pi quedi clara la

satisfacció amb l’aprovació d’aquesta llei, perquè veiem que és

molt necessària per avançar cap a una igualtat real i perquè no

hi hagi tots aquests tipus d’estereotips dels quals s’han parlat.

Pensam que és molt difícil, i és evident, però que si tots hi fem

feina es podrà aconseguir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt la

Sra. Olga Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Comentar solamente un par de

cosas. Al Sr. Castells comentarle que efectivamente siempre,

siempre el interés superior del niño, el interés superior del

menor tiene que regir la decisión y la actuación de los poderes

públicos, siempre y en todos los ámbitos. Ahí estamos de

acuerdo. 

Y nada más, solamente comentar a todos los ponentes de

esta ley que hemos trabajado todos muy a gusto, hemos

debatido al final todas las enmiendas, hemos llegado a mucho

consenso, y creo que esto es lo que debemos hacer todos los

grupos, demostrar que estamos todos juntos y todos unidos para

alcanzar este tema tan importante entre la igualdad de hombres

y mujeres, y sobre todo volver a hacer hincapié en la

importancia que tiene en la educación de cada persona.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. En torn de contrarèplica pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears la Sra. Maicas, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Capellà, respecte de les meves

esmenes agrair les seves explicacions, però no serà necessari

que voti en contra perquè no n’hem deixada cap de viva. 

Per una altra banda, també m’agradaria dir-li que no he

volgut trencar tampoc la celebració, però no podem mirar cap

a una altra banda, no es tracta tan sols d’un cas de corrupció,

parlam d’un cas d’explotació sexual de les dones i és per això

que demanen responsabilitats, que això suposa un conflicte,

això no pensam que suposi un conflicte en la celebració

d’aquesta llei perquè és també una de les reivindicacions

d’aquesta llei.

Sra. Fernández tampoco pretendo desviar la atención, però

repeteixo, no podem mirar cap a una altra banda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, la Sra. Capellà, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Només voldria agrair, perquè no he

tengut temps de fer-ho abans, tota la feina que s’ha fet amb

aquest projecte de llei d’igualtat, que ve d’una proposta que es

va treballar en el grup d’igualtat de MÉS per Mallorca, ve

d’una proposta en la qual ha cregut fermament la consellera

Fina Santiago en la que també creu i, a més, estam contents,

estam contentes que sigui una aposta i un compromís del

Govern al qual s’han sumat tots els grups parlamentaris.

Voldria agrair també al moviment feminista, a les dones, a

les companyes que heu vengut abans, que hi heu estat abans i
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que sou aquí, i bé, i també perquè ho he dit abans, també

agraesc als homes que ploren amb nosaltres cada vegada que

maten una dona. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. M’ha semblat entendre,

Sra. Fernández, que deia que dubtava de l’eficàcia de les

mesures d’acció positiva o que fins i tot de vegades podria ser

contraproduent, i crec que és un tema que val la pena insistir-hi,

perquè jo he dit que creia que aquest debat estava superat. Això

de la discriminació positiva, l’acció positiva o, com

originalment, perquè això s’ho van inventar als Estats Units,

l’Affirmative Action s’ho van inventar els Estats Units, el país

més liberal del món, però s’ho va inventar els anys seixanta del

segle passat, i s’ho van haver d’inventar, bàsicament, per

contrarestar la discriminació que patien els ciutadans de raça

negra, i es va aplicar, especialment, per donar-los prioritat en

l’accés a la universitat, ara que parlàvem tant de la recerca; és

a dir, després de gairebé cent anys que s’havia abolit

l’esclavitud, resultava que a les universitats americanes no hi

havia ni un negre, i es van haver d’inventar l’Affirmative

Action, és a dir, l’acció positiva, per revertir aquesta situació.

I directament, la gent de raça negra tenia prioritat per entrar a

les universitats.

Sembla que me’n vagi per les branques, però és que crec

que és un exemple molt gràfic, perquè el cas de l’esclavitud,

que és molt més concentrada en el temps i és molt més evident,

ens posa un exemple molt clar de com hi ha discriminacions

que tenen el seu origen en relacions de dominació, que tal

vegada la relació de dominació legalment ja ha desaparegut,

però les seves conseqüències es projecten en el temps i acaben

sent permanents. I això fa que moltes manifestacions d’aquesta

discriminació ens passin desapercebudes. Segurament sense

aquelles polítiques d’acció positiva dels anys seixanta, mai els

Estats Units no haguessin acabat tenint un president negre.

I per això aquí hi ha, a veure, parlam dels anys seixanta,

però ens porten molts anys d’avantatge, crec que hauríem de

superar ja aquest debat i tenir molt clar que l’única manera de

contrarestar discriminacions que enfonsen les seves arrels en

temps immemorials és posar en marxa aquestes polítiques

d’acció positiva.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Cano, del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria, simplement,

donar una dada per ilAlustrar una mica com es troba la situació

a l’àmbit de la Universitat i dels grups de recerca, això són

dades publicades per l’Oficina de suport a la recerca de la

Universitat de les Illes Balears en el moment de la seva darrera

actualització que va ser fa dos anys, diu: “En el moment actual

hi ha registrats a la nostra universitat 130 grups de recerca, 93

dels quals, el 71,54% són dirigits per un home, i 37, el 28,46,

per una dona. En aquests grups participen un total de 1.226

membres i colAlaboradors, 704 són homes, el 57,42, i 522 són

dones.” Però el tema del lideratge dels grups d’investigació, i

sobretot també en qüestionar l’impuls dels estudis de gènere,

perquè si no estudia a la Universitat, la Universitat no investiga

els orígens, les causes de la desigualtat i ens permet als polítics

poder després fer diagnòstics fiables per impulsar les seves

polítiques correctores, crec que no avançam. Per tant, pensam

que aquestes esmenes no s’han de votar a favor.

Simplement, reiterar la satisfacció del Grup Socialista amb

l’aprovació d’aquesta llei, aquesta ha de ser la legislatura de la

igualtat d’oportunitats. Hem trencat un sostre de vidre

important aquesta legislatura, quan, per primera vegada, tenim

una presidenta del Govern de les Illes Balears que és una dona,

tenim un govern paritari, venim d’on veníem, on de 19

consellers 4 eren homes, dues conselleres varen ser cessades de

manera fulminant; vàrem veure convocatòries de premis

fonamentals per a aquesta comunitat on no es trobava ni una

sola dona premiable i, per tant, aquesta llei ens ajudarà a evitar

aquest tipus de discriminacions.

Aquesta satisfacció del Grup Socialista la vull fer extensiva

al grup de dones del partit, nosaltres dúiem també, com a una

de les promeses del programa electoral, l’aprovació d’una llei

d’igualtat entre dones i homes, duem molt temps fent aquesta

feina. Vull agrair també tot l’assessorament per part del grup

d’igualtat, a la nostra secretària d’igualtat i, per tant, també

celebrar aquesta feina feta de manera conjunta.

Agrair als diferents grups la feina i les aportacions que

s’han fet a la llei, jo crec que durant el tràmit parlamentari hem

millorat el text de la llei, que ja era realment bo, però crec que

hem fet una feina de consens, d’escoltar-nos i de poder fins i tot

canviar en algunes qüestions d’opinió, i aquesta llei serà una de

les lleis autonòmiques d’igualtat més completes de l’Estat

espanyol. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de les esmenes, passam a ...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula, Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Li demanaria que en el punt 2, la votació dels articles,

disposicions, denominacions i exposició de motius, a l’apartat

o al punt 12, demanaria votació separada de l’article 19.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Té la paraula, Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Gracias, presidenta. Pediríamos votación separada del

artículo 31.4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 6776, 6784, 6786, 6790, 6792 i 6811.

Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 33.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 6770, 6780, 6808, 6809 i 6810. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 36.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 6763/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 6762, 6768, 6769, 6796, 6797, 6798 i 6803. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 36; abstencions, 2.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 6872 i

6877. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 33.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 6868 i

6870. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 32; abstencions, 19.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 6869/16.

Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 33; abstencions, 19.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 6897, 6910 i 6911. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 33.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 6895, 6915, 6917 i 6925. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 36.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 6896 i 6913. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 33; abstencions, 3.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 6901/16. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 33; abstencions, 19.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 6898 i 6899. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 36; abstencions, 19.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 6907, 6919, 6928, 6929, 6930 i 6932.

Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 33; abstencions, 22.

Passam a la votació dels articles, disposicions,

denominacions i l’exposició de motius als quals s’hi mantenen

esmenes.

Votació separada dels apartats 1.r) de l’article 3. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Votació separada de l’apartat 1 de l’article 19. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 21; abstencions, 3.

Votació separada dels apartats 3, 4 i 7 de l’article 25.

Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Votació separada de l’apartat 1 de l’article 29. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Votació separada de l’apartat 2 de l’article 34. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Votació separada de l’apartat 2 de l’article 35. Votam.

Vots a favor, 53; vots en contra, 2.

Votació separada de l’apartat 3 de l’article 35. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Votació separada de l’apartat 9 de l’article 46. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 21; abstencions, 3.
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Votació separada de l’apartat 2 de l’article 59. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Votació separada dels apartats 4.a) i 4.f) de l’article 63.

Votam.

Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Votació separada de l’apartat 4.e) de l’article 63. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 19.

Votació separada de l’article 19. Votam.

Vots a favor, 54; abstencions, 3.

Votació de la resta dels apartats dels articles 3, 25, 29, 34,

35, 46, 59 i 63. Votam.

Vots a favor 57.

Votació separada de l’apartat 1 de l’article 4. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 2; abstencions, 19.

Votació de la resta de l’article 4. Votam.

Vots a favor 57.

Votació de la denominació del títol V. Votam.

Vots a favor, 55; vots en contra, 2.

Votació dels articles 12 i 13. Votam.

Vots a favor, 57.

Votació dels articles 32, 42, 50 i 69. Votam.

Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Votació de l’article 30. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 21; abstencions, 3.

Votació de l’article 18. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 2; abstencions, 21.

Votació de l’exposició de motius. Votam.

Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Passam a la votació dels articles, disposicions i

denominacions als quals no s’hi mantenen esmenes.

Votació separada de l’article 5. Votam.

Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Votació separada dels articles 6, 17, 23, 36 i 86. Votam.

Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Votació separada dels articles 26 i 55. Votam.

Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Votació separada de l’article 31.4. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 20; abstencions, 3.

Votació conjunta de: denominació del projecte de llei,

denominació del títol preliminar, article 1, article 2,

denominació del títol I, article 7, article 8, article 9, article 10,

article 11, denominació del títol II, denominació del capítol 1,

article 14, article 15, article 16, denominació del capítol 2,

denominació de la secció primera, denominació de la secció

segona, article 20, article 21, denominació de la secció segona

bis, article 21 bis, denominació del títol III, article 22, article

24, denominació del títol IV, denominació del capítol 1, article

27, article 28, denominació del capítol 2, denominació de la

secció primera, la resta de l’article 31, denominació de la

secció segona, article 33, denominació del capítol 3,

denominació de la secció primera, denominació de la secció

segona, article 37, article 38, article 39, article 40, article 41,

denominació de la secció tercera, article 43, denominació de la

secció quarta, article 44, article 45, denominació del capítol

quart, article 47, article 48, article 49, denominació del capítol

5, article 51, denominació de la secció primera, article 52,

denominació de la secció segona, article 57, article 54,

denominació del capítol 6, article 56, article 57, denominació

del capítol 7, article 58, article 60, article 61, article 62, article

62 bis, denominació del capítol 1, denominació de la secció

primera, article 64, article 65, article 66, denominació de la

secció segona, article 67, article 68, article 70, article 71,

article 72, article 73, article 74, article 75, article 76,

denominació del títol VI, article 77, article 78, article 79,

article 80, article 81, article 82, article 83, article 84, article 85,

article 87, article 88, disposició addicional única, disposició

única bis, disposició transitòria única, disposició derogatòria

única, disposició final primera, disposició final segona,

disposició final segona bis, disposició final tercera.

Votam.

Vots a favor, 56.

Es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer les

correccions i modificacions tècniques necessàries, per tal que

la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta

presidència proclama aprovada la Llei d’igualtat de dones i

homes.

(Aplaudiments)
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