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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

4 de març del 2016

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI POPULAR, Margarita PROHENS I RIGO,
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
REBUIG A LES MANIFESTACIONS D'ENALTIMENT D'ARNALDO OTEGI.
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Coincidint amb la recent posada en llibertat de l’exportaveu i dirigent de Batasuna, grup vinculat a
l’organització criminal ETA, Arnaldo Otegi, s’han pogut escoltar algunes veus, escasses però sens
dubte significatives, lloant la figura política i humana de qui té sobre la seva consciència el pes del
patiment i el sofriment de centenars de víctimes de les pràctiques terroristes que han inundat de
dolor el nostre país al llarg de més de 40 anys.
Una d’aquestes veus ha estat la del líder de Podemos Pablo Iglesias, que no ha dubtat a qualificar
Arnaldo Otegi com un pres polític i un home de pau que havia anat a la presó a causa de les
seves idees polítiques.
Dissortadament, també a ca nostra, a les nostres illes, Otegi ha aconseguit les seves particulars
adhesions, entre elles la del grup polític MÉS, que en el seu compte oficial de twitter va expressar
la seva satisfacció per l’alliberament d’un dels caps visibles del terror a Espanya, responsable
d’una organització que ha atemptat contra els més elementals principis dels drets humans, i
especialment contra el més elemental de tots ells, com és el dret a la vida.
El missatge d’aquesta corrent de suport a Otegi sembla clar i evident: traslladar la idea que
l’exdirigent de Batasuna ha hagut de complir pena de presó a causa de les seves idees, i no pels
seus actes delictius i per la seva afinitat amb una banda criminal.
Aquesta afirmació, a més de qüestionar injustament la legitimitat d’una democràcia tan
consolidada i fiable com l’espanyola, on ja fa molts anys que tothom és completament lliure
d’opinar i expressar els seus posicionaments, xoca contra l’evidència de la realitat que situa Otegi
en l’epicentre del moviment terrorista.
La història i les hemeroteques reflecteixen fidelment que Otegi ha passat els darrers 42 anys de la
seva vida, des que en tenia 16, vinculat a ETA, i que, de fet, el 16 de setembre de 2011,
l’Audiència Nacional el va sentenciar a 10 anys de presó per pertinença a banda armada en
qualitat de dirigent, després de descobrir-se que estava al darrere d’una sinistra operació
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Si es retrocedeix encara més en el temps, comprovarem que aquesta no va ser la primera ni
l’única vegada que Otegi va haver d’afrontar una condemna per terrorisme. Contra ell pesa, per
exemple, una condemna de 6 anys pel segrest del director de les empreses Michelín a Vitoria,
dictada el 21 de febrer de 1989.
El 26 de març de 2005, Otegi va tornar a la presó, aquesta vegada acusat d’un delicte de
vinculació amb banda armada.
Un any més tard, el jutge Grande Marlaska va ordenar el seu reingrés en un centre penitenciari
per haver induït més de cent actes violents en el context d’una vaga salvatge duta a terme a
diferents indrets del País Basc i Navarra.
El 8 de juny de 2007, Otegi va haver de complir 15 mesos de reclusió, a instàncies de l’Audiència
Nacional, per participar en l’homenatge públic a un dirigent històric d’ETA, José Miguel Beñarán
‘Argala’.
I així arribam a l’epoca més recent, amb aquesta condemna per pertinença a banda terrorista que
ha mantingut Otegi en presó fins el passat 1 de març.
A tot plegat, caldria afegir la seva imputació en el segrest de l’ambaixador Javier Rupérez o l’intent
de segrest i intent d’assassinat de Gabriel Cisneros, un dels polítics espanyols que més
directament va contribuir a donar llum a la Constitució de 1978, sobre la qual gravita el clima de
pau i convivència de què hem gaudit des d’aleshores i que persones com Arnaldo Otegi han
tractat de dinamitar i sabotejar de manera constant.
Malgrat l’eloqüència dels fets que s’acaben d’exposar, encara hi ha figures polítiques de l’Espanya
actual, i de la nostra Comunitat Autònoma, que consideren Otegi un home de pau, víctima de les
seves idees polítiques i de la repressió de la maquinària de l’Estat. Un pres polític, en definitiva.
Aquest tipus de pronunciaments no resultarien particularment inquietants si es tractàs d’opinions
formulades per grups residuals i sense pes específic en la societat i en la configuració de les
institucions. Però, dissortadament, els que sostenen aquests arguments són dirigents i partits que
ara mateix tenen, o aspiren a tenir, responsabilitats de govern.
Per una banda, Pablo Iglesias i la formació que encapçala, Podemos, aspira a ser el bastó de
governabilitat sobre el que se fonamenti un hipotètic futur Executiu liderat pel Partit Socialista i pel
seu candidat, Pedro Sánchez. I també és Podemos el soci preferent del Govern de les Illes
Balears, presidit igualment per una membre del Partit Socialista, l’actual presidenta, Francina
Armengol.
Tot això sense deixar de banda que en funció d’aquest pacte entre Partit Socialista, MÉS i
Podemos, la presidència d’aquesta cambra, del Parlament de les Illes Balears, es troba en mans
d’aquesta darrera formació política.
Per un altre costat, si Podemos és el soci extern de la presidenta Francina Armengol i del Partit
Socialista, el grup MÉS és el soci intern i té al seu càrrec, fins i tot, la vicepresidència del gabinet
autonòmic.
MÉS i Podemos són, per tant, les crosses sobre les que s’aguanta la fràgil estabilitat del Govern
que ha construït el Partit Socialista i la seva presidenta, la qual encara no s’ha pronunciat
públicament entorn de les manifestacions dels seus socis polítics, així com tampoc ho ha fet la
seva formació política a les Illes Balears.
I per aquest mateix motiu, ara que coneixem el posicionament, tant de MÉS com de Podemos,
atorgant a Arnaldo Otegi la consideració de pres polític, volem, des del grup parlamentari Popular,
presentar la següent Proposició no de Llei:
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1) El Parlament de les Illes Balears condemna la trajectòria antidemocràtica del dirigent Arnaldo
Otegi i expressa la seva solidaritat envers les víctimes que durant anys han patit els efectes dels
actes violents d’una banda terrorista

2)
El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig més absolut a les manifestacions
d’enaltiment a la figura d’Arnaldo Otegi, considerant-lo un pres polític, formulades en ocasió de la
seva recent sortida de la presó.
3)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a pronunciar-se en el
mateix sentit que els dos punts anteriors, posant de manifest el consens que els dos socis del
pacte, Partit Socialista i MÉS, han de mantenir necessàriament en temes relacionats amb la
política antiterrorista .

Margarita PROHENS I RIGO
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