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COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS i DRETS HUMANS 
 
Dijous, 30 de novembre 2017. Sala Verda. 

Avui horabaixa la sessió de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets 
Humans del Parlament, ha aprovat una Proposició no de llei (PNL) relativa a la 

cadira d’Antonio Maceo. La iniciativa, registrada pel Grup Parlamentari 
Socialista, ha estat defensada per la diputada Conxa Obrador i, després de 

les modificacions incorporades (autoesmena d’addició d’un punt nou i esmena 

transaccionada de MÉSxMallorca), ha quedat redactada i aprovada amb el 

text següent:  

 

1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Defensa del Govern 

d’Espanya a impulsar i complir abans de tres mesos, totes les disposicions que 

d’ell depenguin per tal de fer efectiva la sortida temporal de la cadira d’Antonio 

Maceo cap a Cuba.  

 

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Defensa del Govern 

d’Espanya a establir una ràpida coordinació amb l’Ajuntament de Palma per tal 

que aquest pugui acomplir les disposicions que l'afectin assenyalades a la 

mencionada ordre, amb l’objectiu de poder fer efectiva la cessió a 

l’administració cubana abans de tres mesos d’aquest bé.  

 

3r. El Parlament de les Illes Balears es congratula que s’hagi pogut arribar a 

aquest acord i vol reconèixer el treball realitzat per les institucions i la societat 

civil, expressament a la tasca realitzada durant els darrers anys per 

l’Associació de la Casa de Amistad Baleares-Cuba. 

 

4rt.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esports que signi immediatament el permís d’exportació temporal de la cadira 

tal com figura al punt octau de l’Ordre publicada pel Ministeri de Defensa el 

dia 28 de juliol del 2017 (Punt d’addició per part del grup proposant). 

 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=111674&camp=high
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5è. El Parlament de les Illes Balears considera el retorn temporal de la cadira 

de Maceo a l’illa de Cuba com un primer acte necessari de reparació davant la 

responsabilitat històrica de l’Estat espanyol i de les Illes Balears en el 

colonialisme a les Antilles, tant pel que fa a la participació en el tràfic 

transcontinental d’esclaus com en la repressió exercida pel capità general 

mallorquí Valeriano Weyler que va dur a l’extermini d’un terç de la població 

cubana. (Esmena d’addició del GP MÉSxMallorca, transaccionada).  

 
Intervencions 
El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, amb la intervenció del seu portaveu 

David Abril, ha formulat una esmena d’addició d’un nou punt a la PNL, que ha 

estat acceptada pel grup proposant i incorporada a la iniciativa per a la seva 

votació 

Al torn de fixacions de posicions han intervingut els parlamentaris: Antoni 
Camps (Popular), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda 

(El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉSxMenorca) i Xelo 
Huertas (Mixt). 

 
Votacions 
Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació separada per punts amb el resultat 

següent: 

 

Punts 1, 2 3 i 4.- Aprovats per unanimitat.  

Punt 5.- Aprovat per 10 vots a favor i 3 en contra (Popular).  

 
Ordre del Dia 
Àudio 

 

 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/cordredia.asp?CFSessio=12090
https://youtu.be/FB7qiyQKDcw
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