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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

18 de setembre del 2020
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Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
PORTAVEU: Silvia CANO I JUAN (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Accions contra l'aporofòbia.
Contingut de la iniciativa :
El terme aporofòbia va ser encunyat per la filòsofa Adela Cortina fa més de 20 anys com a "por,
recel, prevenció cap als pobres". La RAE la va introduir en el seu diccionari digital en 2017 com a
"fobia a las personas pobres o desfavorecidas". En aquest Estat hem viscut casos veritablement
miserables contra persones sense llar que han estat apallissades, insultades o assassinades.
L'administració, la gestió pública i la política han de ser capaces de percebre el sofriment i la
suprema vulnerabilitat d'altres persones i comprometre's a evitar-lo.
El Consell de Ministres va aprovar l'Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar
2015-2020, considerava imprescindible l'erradicació de la intolerància i de la indiferència respecte
a episodis de violència contra persones sense llar i es demanava una major sensibilitat de tots els
actors socials.
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L'informe de violència directa, estructural i cultural contra les persones sense llar 2006-2016 del
Centre d'acolliment “de Assís”, situa com a segona causa de mort de les persones sense llar, les
agressions físiques sofertes. Aquesta realitat podria veure's acrescuda a causa de l'increment del
nombre de persones en situació de pobresa que portarà la pandèmia de la COVID-19.
En la Llei orgànica de protecció integral a la infància i a l'adolescència enfront de la violència, es
vol donar una nova regulació als delictes d'odi, incloent-hi una reforma del Codi Penal per a
incloure l'aporofòbia i l'exclusió social dins dels tipus penals.
En el nostre Codi Penal, el delicte d'homicidi o lesions per determinats motius discriminatoris
constitueix una circumstància agreujant. És un llistat tancat en el qual no es recull l'aporofòbia,
malgrat ser un supòsit de veritable vulnerabilitat de les persones que es troben en una situació de
pobresa.
La inclusió de l'aporofòbia en el catàleg de motius de discriminació que donen lloc al delicte d'odi
o a l'aplicació de l'agreujant d'odi ve reclamant-se des de la fiscalia especialitzada, des d'àmbits
jurídics relacionats amb els Drets Humans i des d'organitzacions que treballen en aquest camp
des de fa temps.
Totes aquestes accions han d'anar acompanyades de l'intent decidit de totes les administracions a
posar fi a la pobresa estructural.
Aquest hivern serà especialment cruent per a les persones sense llar perquè són especialment
vulnerables al contagi per coronavirus. Per això, devem, garantir-los als qui ho necessitin un espai
adequat perquè puguin acollir-se, alimentar-se i a poc a poc recuperin la seva autonomia.
Per tot això el Parlament de les Illes Balears:
1.

Manifesta el seu suport a la pròxima reforma penal en la qual es pretén incloure
l'aporofòbia com a agreujant als delictes contra les persones i/o a la seva integritat
física i moral.

2.

Insta el Govern a coordinar-se amb els agents socials de les illes per a impulsar i
consolidar mecanismes en prevenció i erradicació de l'aporofòbia.

3.

Insta el Govern a col·laborar amb les administracions locals i insulars en l'ajuda
necessària per a impulsar programes integrals d'ajuda a persones sense llar i sense
recursos amb l'objectiu de la recuperació de la seva autonomia.

4.

Instar al Govern de l'Estat, al Govern de les Illes Balears i a les administracions locals i
insulars a fer campanyes de sensibilització amb la finalitat de conscienciar a la
ciutadania. Així com a ajudar a identificar les evidències d'aquest tipus d'agressions.

Gloria Pilar SANTIAGO I
CAMACHO

Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
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Assabentament grup,

Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Silvia CANO I JUAN
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