Parlament de les Illes Balears
RGE: 12167/2021 - 09/11/2021 11:31
EPI138713

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

9 de novembre del 2021

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Cristina MAYOR I ABAD
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
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Patrícia FONT I MARBÁN
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Antonio Jesús SANZ I IGUAL
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Pilar COSTA I SERRA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
PORTAVEU: Josep CASTELLS I BARÓ (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
MIXT)
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS
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 :
IMPULS DE MESURES PER LES DONES SORDES DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 1 de 3

Parlament de les Illes Balears

Contingut de la iniciativa :

RGE: 12167/2021 - 09/11/2021 11:31

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les dones sordes presenten especial vulnerabilitat davant la violència de gènere. La falta
d'adaptació dels recursos i dels serveis específics d'assistència a les seves necessitats
comunicatives, la menor credibilitat que se'ls dóna pel fet de ser sordes i el desconeixement de les
seves característiques i necessitats per part de les i els professionals implicats en aquesta mena
d'atenció, la qual cosa pot portar a errors en el diagnòstic, en les intervencions o fins i tot en les
sentències, són condicionants que incrementen aquesta vulnerabilitat.
El fet de ser dona i ser sorda en una societat desigual on la informació i els recursos i serveis a
penes són accessibles les deixa en una situació d'indefensió havent-hi dones sordes que, fins i
tot, ni tan sols saben que són víctimes de violència de gènere, quins drets tenen i quins serveis hi
ha a la seva disposició.
La realitat de l'ampli col·lectiu de dones amb discapacitat, lluny de ser homogènia, presenta una
gran diversitat: les dones amb discapacitat són absolutament heterogènies i diverses. Les dones
amb discapacitat representen una diversitat i una variabilitat que fa necessari considerar
adaptacions i mesures concretes que puguin no estar, i de fet moltes vegades és així, en relació
amb les necessitats d'adaptació d'una altra discapacitat. En el cas del col·lectiu de persones
sordes, hi ha una diversitat comunicativa que és necessari tenir en compte davant qualsevol
recurs o servei públic que es plantegi.
És d'urgent necessitat establir mesures que garanteixin la plena accessibilitat en llengua de
signes, amb textos escrits i aquelles ajudes tècniques que siguin pertinents en tots els serveis i
recursos d'atenció a les víctimes sordes. Així mateix, s'ha de formar a els/les professionals de tots
els àmbits i moments d'intervenció, sobre la diversitat comunicativa del col·lectiu de persones
sordes, així com sobre els perfils professionals que puguin donar-los suport durant la seva
intervenció, com són el servei d'interpretació a la llengua de signes i les mediadores. De la
mateixa manera és necessari garantir l'accessibilitat en totes les campanyes que s'emprenguin
amb campanyes que compti amb la llengua de signes i el subtitulat.
La Resolució de la Comissió de Drets Humans de l'ONU (1997) referent a l'eliminació de la
violència contra la dona, assenyala: “Alguns grups de dones, com les que pertanyen a grups
minoritaris, les dones indígenes, les dones refugiades, (...) les dones amb discapacitat (...) són
també particularment vulnerables a la violència”. Així com també des de la Unió Europea; se cita
en l'article 1. *º de la Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona: “...alguns grups
de dones, com les que pertanyen a grups minoritaris són particularment vulnerables a la
violència”. Així mateix, en el Conveni del Consell d'Europa sobre la Prevenció i Lluita Contra la
Violència contra les Dones i la Violència Domèstica, coneguda com a Conveni d'Istanbul en
l'article 4.3 indica clarament “…les mesures per a protegir els drets de les víctimes, haurà
d'assegurar-se sense cap discriminació, basada en particular en el sexe, el gènere, la raça, el
color, la llengua,..” i això inclou les llengües de signes.
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere, suposa un camí esperançador que serveix per a erradicar la violència masclista que
amenaça a totes les dones pel fet mateix de ser-ho. La Llei reflexa, i no ha oblidat com era
habitual, a les dones amb discapacitat. D'aquesta manera, en diversos articles es garanteix la
seva igualtat en l'accés als recursos i serveis. Per part seva, el Pacte d'Estat contra la Violència
de Gènere inclou diverses mesures enfocades a la discapacitat en general i altres més
específiques relacionades amb les dones sordes.
Avui dia comptem amb diversa legislació que afavoreix l'adopció de les mesures necessàries per
a garantir la igualtat així com l'accés als diversos recursos per a les persones amb discapacitat: la
Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es
regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat
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auditiva i sordcegues; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social; la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes; i la Llei 8/2017, de 3 d'agost,
d'accessibilitat universal de les Illes Balears.

Per tot això els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Dur a terme tasques de difusió en llengua de signes, subtitulat i imatges, per a dones
sordes per a fer públiques i visibles la comunitat sorda i la seva problemàtica davant la
violència masclista.
Desenvolupar informació accessible, amb llengua de signes i subtitulat, per a persones
sordes per mitjà dels organismes públics, crear canals d'informació adaptats a les
circumstàncies de la població sorda a través de professionals qualificats en llengua de
signes, tant intèrprets com especialistes sords en llengua de signes.
Adaptar a la lectura fàcil i a llengua de signes tots els recursos per a l'atenció de dones
víctimes de violència de gènere i desenvolupar el protocol d'atenció integral de les
persones que han sofert violència sexual.
Fer tasques de prevenció de la violència masclista per mitjà de la coeducació, la
formació de professionals i de persones sordes i l'establiment de mesures de suport per
al desenvolupament de la seva autonomia personal.
Formació a professionals en llengua de signes, comunitat sorda i violència de gènere,
així com formació a dones sordes accessible en llengua de signes.
Garantir les 24 hores un servei d'atenció per a llengua de signes a les dones que són
víctimes de violència masclista incloent, l’acompanyament presencial amb persones
expertes en la llengua de signes, l'atenció telemàtica a través del Servei ALBA i de
*SVIsual, de manera progressiva a totes les Illes.
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