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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, el diputat Marc Pérez-Ribas substitueix
la diputada Patricia Guasp en el Grup Parlamentari Ciutadans.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, president, Silvia Cano substitueix Francina Armengol.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

President, Joan Ferrer substitueix Mercedes Garrido.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? D’acord. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui. Consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 7618/19, 7693/19 i 10928/20.

Començam...

3) Proposició no de llei RGE núm. 10928/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties per a la
seguretat i la convivència ciutadanes enfront de l’ocupació
il·legal d’habitatges.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President, volia demanar la possibilitat d’ajornar la
nostra proposició no de llei, la 10928/20 fins a una propera
reunió de la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, d’acord amb l’article 78.2 del Reglament, passaríem a
votar la proposta d’alterar l’ordre del dia en el sentit d’ajornar
aquesta PNL, i, per tant, votaríem si s’ajorna, si s’altera l’ordre
del dia, i passem aquesta proposició no de llei a un altre dia.

Ho podem aprovar per assentiment.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President. Podem fixar posició? És que
m’agradaria que el grup que demana això justifiqui aquest
ajornament perquè precisament la Mesa ha posat tres PNL per
treure tota la cua de feina que tenim, que és immensa; a mi
m’agradaria almenys saber els motius.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, els motius són uns motius tècnics, la diputada que havia
preparat aquesta proposició no de llei no ha pogut intervenir de
forma telemàtica i ens estimem més que es retardi perquè ella
pugui fer la defensa d’aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Idò moltes gràcies. Una vegada explicat aquest tema passem
a la votació de l’ajornament o no de..., l’alteració o no de
l’ordre del dia. D’acord?

El podem donar alterat per assentiment? Sí? D’acord. Per
tant la Proposició no de llei RGE núm. 10928/20 l’ajornaríem
per a properes sessions d’aquesta comissió.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7618/19, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unides Podem i MÉS
per Mallorca, relativa a joves i pornografia.

Ara començam el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7618/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Unides Podem i MÉS per Mallorca, relativa a joves i
pornografia.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Cano, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Molt bon dia. La pornografia es un negoci multimilionari
que encapçala el rànquing del volum de negoci al costat del
tràfic de drogues, la venda d’armes, la tracta i l’explotació
sexual. Estudis com els dels investigadors de la Universitat de
les Illes Balears Carmen Orte i Lluís Ballester sobre la nova
pornografia i els canvis d’interpretació en els joves, donen llum
sobre la manera com afecta la joventut i les relacions entre
al·lots i al·lotes la pornografia.

Què estan veient els joves a través d’aquesta nova
pornografia? Pràctiques de risc sense prevenció, una variada
oferta d’activitat sexual, actors i actrius on no hi ha límits, i una
pornografia cada vegada més violenta. Hi ha investigacions que
destaquen que els vídeos pornogràfics més visitats a internet el
que fan és recrear una brutal violació en grup; ens sona, no,
això? I estadísticament més del 48% dels vídeos tenen
agressions verbals, i el 89% de la pornografia que hi ha per
internet conté violència física. Això genera una
descontextualització de la sexualitat en ple procés maduratiu o
psicosexual dels joves i en el desenvolupament de la seva
identitat.

La realitat és que el 70% dels joves consumeixen
pornografia, un 25% abans dels 13; hi ha nins que amb 8 anys
ja consumeixen pornografia perquè a través de les xarxes és
molt fàcil accedir-hi. Pràctiques que, a més, després et duen al
consum de la prostitució, perquè si tu veus el que ofereix
aquella pàgina web hi ha automàticament determinades
aplicacions que et diuen “això que veus aquí ho pots fer per
aquests doblers en aquest carrer que és a prop de ca teva”, per
tant hi ha vasos comunicants entre una situació i l’altra.

Estudis, el que estan demostrant són canvis en les relacions
interpersonals, sexuals entre els homes i les dones; això afecta
a la igualtat d’oportunitats perquè s’estan reforçant els rols de
dominació i agressivitat, i en les dones rols passius i com a
simples actrius al servei dels serveis sexuals dels homes, un
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model de sexualitat patriarcal que és lluny d’una societat lliure
i igualitària, que és el que ens imposa la indústria de la
pornografia, que desgraciadament és l’escola d’educació sexual
de la joventut. 

Per això el que proposam a la PNL és que es pugui analitzar
bé el que succeeix amb aquest fenomen, en veure els diferents
estudis, les tendències, les investigacions darreres, que són
moltes, parlar amb els professionals i establir les estratègies per
intentar fomentar entre la joventut altres tipus de sexualitat i
prevenir aquest consum de pornografia violenta que té
conseqüències sobre ells, sobre la seva salut, la psicologia, les
relacions interpersonals, sobre la igualtat. 

També aprofundir en els programes familiars d’enfortiment
de les competències perquè molts de pares són totalment aliens
al que poden veure els seus fills a través dels mòbils, de
vegades només amb una aplicació de control parental pots
evitar que entrin a determinades pàgines.

Instar el Govern a realitzar activitats conjuntament amb
entitats a l’àmbit de l’oci, dels temps lliure, així com amb els
mitjans de comunicació promovent bones pràctiques
comunicatives i amb la formació de comunicadors
professionals. Aquí la figura dels youtubers, que són un referent
per a la joventut, poden implicar-s’hi i també promoure altres
tipus de valors i de sexualitat, molt més sana, més lliure,
consentida.

Al Parlament de les Illes Balears també instam a generar
una consciència crítica respecte de la pornografia reduint el seu
impacte més negatiu i limitant la seva visualització. Això
implica fer una reflexió conjunta com a societat.

També altres països, com el Regne Unit, el que ja han
estudiat i implantat són fórmules legals de limitació, de
verificació de l’edat dels usuaris de pornografia. No són
programes infal·libles, però sí que és veritat que et donen una
possibilitat de reduir aquest accés a la pornografia a través
d’aquestes fórmules de control d’edat, on són els proveïdors
comercials de la pornografia en línia els que han de realitzar
comprovacions sòlides de verificació de l’edat dels usuaris als
efectes que aquests joves no puguin accedir tant fàcilment a
aquestes webs pornogràfiques, i en el cas que aquestes webs no
compleixin amb aquests controls de verificació hi ha d’haver
fortes sancions, fins i tot a bloquejar-los en tot el país.

Després també és important regular la publicitat de
pornografia que apareix de manera indiscriminada a les xarxes,
cerques qualsevol cosa per internet i t’apareixen determinats
continguts que no són apropiats i que inciten que et puguis ficar
i es troben coses per les quals els nins i les nines, joves, no
estan preparats per veure, no?, essent molt accessibles a menors
d’edat i que, per tant, indueixen al seu consum.

Aquesta és la PNL i esper el suport dels grups
parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president, intervindré des de l’escó. Presentam
aquesta iniciativa sobre joves i consum de pornografia, que he
de dir que la Sra. Cano acaba de fer una explicació molt
acurada del seu contingut i del que suposa, però bé, comentaré
un parell de coses més.

Aquesta iniciativa té molta relació amb la següent iniciativa
que debatrem sobre el consentiment sexual i és que la facilitat
que tenen els joves, fins i tot els infants i els adolescents, per
accedir a continguts pornogràfics és molt fàcil. Fa vint anys cap
aquí que l’increment de l’ús i l’accés a internet ha facilitat la
vida en molts d’aspectes, però també ha apropat continguts
d’alt contingut sexual a persones menors d’edat, persones que
encara creixen i es desenvolupen i que, per tant, tot el que
veuen o escolten són susceptibles d’incorporar-ho dintre de la
seva normalitat.

Què passa quan això ocorre? Es poden modificar les
conductes, comporten relacions sentimentals i sexuals
distorsionades de la realitat i és que... és una realitat que els
continguts pornogràfics cada vegada són més violents i
denigrants, ens hem trobat actuacions com les bandades, que
també ha explicat la Sra. Cano, a l’ordre del dia.

Aquest és un fet que afecta tant homes com dones perquè es
generen quins tipus de rols dintre d’una relació sexual s’han de
tenir, es normalitzen les pràctiques de violència o de submissió;
tampoc no és sa quan un o una adolescent es desenvolupa
físicament veure aquells cossos que sembla que marquen quin
és el cànon acceptable dintre de la societat o quines pràctiques
d’higiene o depilació s’han d’aplicar per poder ser acceptades.

En definitiva, no em vull estendre perquè ja s’ha explicat
què suposa el consum de pornografia en els joves, però passem
a la clau: és molt important ser coneixedors d’aquesta realitat
i ser conscients d’aquestes conseqüències perquè és la única
forma de poder introduir mesures per evitar aquestes
incidències.

És vital l’educació sexual a les aules, s’ha de rompre amb
els tabús quant a parlar de sexualitat a les escoles, és l’única
manera d’aconseguir una educació sexual saludable i la
capacitat de crear relacions personals sanes, que al finals els
afectarà en la seva condició de persones adultes.

A més, també cal que dins el si de les famílies se sigui
conscient d’aquesta realitat i que els pares i les mares s’animin
a tenir conversacions normalitzades sobre sexualitat, relacions
personals, fins i tot sobre pornografia. No es tracta d’imposar
la seva prohibició, es tracta que es comprengui el que suposa i
que en puguin fer una reflexió crítica.

Cal una regulació de les pàgines web, empreses, publicitat,
entre d’altres, de continguts pornogràfics. Ja són molts els
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països que han posat en marxa mesures destinades a aquest
control per evitar que menors d’edat puguin accedir als
continguts i a Espanya continua essent una assignatura pendent.

Els controls parentals no són suficients, avui en dia l’accés
es pot obtenir a través de qualsevol suport tecnològic i per això
cal una regulació més exhaustiva i seriosa. Hem de recordar
que els menors de totes les edats navegant per internet poden
topar-se de forma accidental amb continguts pornogràfics.

En definitiva, amb aquesta iniciativa el que cercam és
millorar el coneixement de la situació, generar capacitat crítica,
millorar l’educació sexual que es rep i regular l’accés i el
control a continguts pornogràfics que hi ha a la xarxa, i també
esperam el suport de tota aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, també intervindré des d’aquí
si m’ho permet i molt breument ja que tant la companya del
Grup Socialista, la Sra. Cano, com la Sra. Sans, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, han fet una explicació molt
acurada respecte a una qüestió a la qual crec que hem de parar
esment com a conjunt de societat, precisament... no fa molt
vaig descobrir un mural a una escola fet amb unes llaunes que
posava precisament: “L’escola és la meva segona casa i ca
meva és la meva primera escola” i em va semblar com a molt
il·lustratiu del que ha de ser realment l’educació entesa com a
conjunt de la nostra societat i especialment en qüestions que
moltes vegades ens superen.

Jo, quan vaig veure el primer ordinador de la meva vida
tenia 14 anys i era un teclat endollat a un televisor en blanc i
negre, i supòs que la immensa majoria de diputats que hi ha
dins aquesta sala, excepte alguns que són més jovenets, els deu
haver passat el mateix, no?, i el problema dels joves és que en
saben molt més que nosaltres avui dia de... de tot, no? 

Crec que hi ha qüestions que evidentment com a conjunt de
societat hem de saber exactament primer què passa i
evidentment això quines repercussions té sobre l’educació dels
nostres infants i dels nostres joves i especialment sempre des de
la perspectiva d’impulsar un sentit crític, és a dir, que no tot
allò que està penjat a la xarxa és veritat, que no tot allò que està
penjat a la xarxa té perquè haver de ser d’aquesta manera i
especialment que la sexualitat que és un dels aspectes
fonamentals de les persones hagi d’estar evidentment
condicionat a una determinada visió, que és la que pugui ser
més comercial. És a dir que és molt més gran que tot això.

Res més a afegir, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, Sr. President, si m’ho permet també faré la
meva intervenció des de l’escó. En primer lloc, m’agradaria dir
que després de la situació que hem viscut i que encara vivim un
tema com aquest crec que no hauria de ser fruit d’un debat
parlamentari, sinó fruit d’un consens parlamentari. Presentant
aquesta proposició no de llei els partits que donen suport al
Govern demostren que aquest no és el seu tarannà, però tot i
així el Partit Popular donarà suport a aquesta iniciativa.

La protecció contra qualsevol forma de violència és un dret
fonamental dels nins i les nines i joves, que està reconegut a la
Convenció sobre els drets dels nins aprovat per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i
ratificada per Espanya al 1990.

A la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, ja es fa
referència als joves i a la pornografia. Així i tot som conscients
que en els darrers anys ha evolucionat molt el consum de la
pornografia entre adolescents i que aquest consum va molt
lligat i condiciona molt les seves actituds sexuals i les relacions
de gènere.

Nosaltres creiem imprescindible que el treball sobre els
drets dels menors vagi més enllà dels centres educatius i arribi
a la resta de la societat, així com també creiem que és
imprescindible que els menors coneguin i posin en pràctica, a
més dels seus drets, les seves responsabilitats i les seves
obligacions. 

Segons les dades de nombrosos experts, un de cada quatre
homes s’inicia en el consum de continguts pornogràfics a
internet abans dels 13 anys, i el primer accés s’avança cap als
8 anys, principalment per la fàcil relació amb les pantalles i la
tecnologia mòbil, tal com apunten nombroses recerques de la
doctora Orte i el doctor Ballester.

Per tant, el Partit Popular creu que és fonamental impulsar
iniciatives a l’àmbit de la recerca, de l’anàlisi, de la formació
i la sensibilització envers d’aquest tema. Nosaltres votarem a
favor d’aquesta PNL expressant la nostra preocupació per
l’addicció a la pornografia entre els joves i perquè pensam que
ells són el nostre futur i que aquest canvi de tendència és molt
preocupant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO.

Gràcies, president. Si em permet també faré la meva
intervenció aquí des de l’escó. 

Des de Ciutadans volem manifestar que donam suport a
aquesta proposició no de llei. Consideram que l’educació
sexual en els menors és fonamental per evitar que els joves
acabin recorrent a internet davant de la manca d’informació.
Moltes famílies es mostren favorables a tractar l’educació
sexual a les aules.

Ja ho han explicat aquí els altres portaveus, no es tracta de
prohibir sinó de regular, d’instaurar millor els controls
parentals que no són suficients davant del fàcil accés que tenen
els nins al dia a dia i per entrar en la pornografia que ha
despertat la veu d’alarma entre psicòlegs, pedagogs i sexòlegs,
i sobretot en el món de l’educació la conscienciació als nostres
menors.

Per tot això, votarem a favor de tots els punts d’aquesta
proposició no de llei i a més tenint en compte que utilitza
paraules que nosaltres hi estam d’acord com a grup
parlamentari: regular, estudiar i desenvolupar fórmules legals,
bones pràctiques comunicatives, consulta d’experts, avaluar
l’eficàcia dels programes, que és realment necessari perquè
aquestes polítiques arribin a bon port. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Cuando uno lee el título de esta
proposición pues en principio tiene que estar de acuerdo. La
exposición de motivos es algo tendenciosa, pero, bueno, en
líneas generales podemos compartir la mayoría de lo que dice,
pero, claro, nos encontramos, como siempre sucede con ustedes
que no dan puntada sin hilo, ante un lobo con piel de cordero.

La intención puede que sea buena, y la comparto, el limitar
el acceso a la pornografía de nuestros jóvenes, hay que estar de
acuerdo, pero, claro, cuando uno ve el desarrollo de los puntos
que ustedes tienen en esta PNL y empieza a ver educación
sexual, competencias en las familias..., a mí cuando ustedes
ponen las manos en la educación de nuestros hijos, y más en
temas que dependen, según la Constitución, en muchos casos,
de la manera de ver el mundo o entenderla de cada familia y de
cada padre, me dan miedo, porque cada vez que ponemos esos
instrumentos en sus manos ustedes los utilizan para implantar
su ideología, su manera de ver el mundo, su manera de
entender la sexualidad, que por lo visto es la correcta. 

Porque decía la diputada de Podemos: “queremos unas
relaciones sexuales sanas”. Bueno, ¿qué son relaciones
sexuales sanas? Más allá de las que son sanas por temas
meramente sanitarios, es decir, las que se tienen con las debidas
medidas de protección. ¿Qué es sano para usted? ¿Está mal que
en una relación de pareja uno actúe como sumiso y otro como
dominante, sea cual sea el sumiso y el dominante? ¿las

encuentra usted enfermizas? ¿hemos vuelto al puritanismo? ¿su
obsesión por el franquismo le lleva a que tendremos que volver
a Perpiñán a ver El último tango en París? No, es que es así.

Ustedes quieren imponer a esta sociedad su visión de lo que
es bueno, de lo que es malo, de lo que es sano, de lo que es
insano, de lo que se puede y no se puede ver, de quién puede o
no puede acceder; porque además aquí hablan de los jóvenes.
Algunos partidos de los que están en su gobierno quieren que
la mayoría esté en 16 años. Entonces, ya le digo, estamos
completamente de acuerdo en algunos puntos de la PNL, como
es buscar métodos para que se tenga que acceder a este tipo de
páginas con la edad correspondiente, estamos a favor de que se
limite la publicidad de la pornografía en cualquier medio que
uno entre en una noticia del periódico y le salga.

Ahora, en todo lo demás lo lamento, pero es que no
podemos estar de acuerdo porque ya les digo,
desgraciadamente se han ganado ustedes nuestra desconfianza
y no podemos fiarnos de poner la educación sexual de nuestros
hijos ni en sus manos ni en las de los docentes del Sr. March,
ni en las de las escuelas, en general. Creo que la educación
sexual es materia reservada a los padres y a las familias, más
allá de la que se imparte en los colegios como las medidas de
protección, etc., según la edad y adecuado a la edad. Pero esto
de implantar la educación sexual, este gran hermano que
ustedes quieren crear, lo siento, pero ahí no van a contar con
nosotros. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Si em permet també faré la meva
intervenció des de l’escó. 

Senyores i senyors diputats, jo pens que aquesta proposició
no de llei no parla de les diferents tipologies sexuals que hi
pugui haver sinó de la problemàtica que ens podem i que de fet
ens trobam avui en dia amb la pornografia, amb els mitjans que
tenim tecnològics que fan molt fàcil l’accés i que no estigui
restringit per a ningú. 

Crec que és molt trist veure com hi ha joves que aprenen la
seva primera vivència sexual a través de la xarxa i el que
després fan és el mateix que han vist i això no crec que sigui el
camí.

Hi ha un estudi, com s’ha dit, de Lluís Ballester, Carmen
Orte i Rosario Pozo, que és del 2014, que parla de la nova
pornografia i relació sexual en els joves, que avui en dia ja és
obsolet perquè les noves tecnologies i així com ha avançat
veiem que encara hi ha molts més joves o molta més facilitat a
trobar aquesta pornografia.

És evident que s’han de fer tots els estudis necessaris. Jo,
mirant i cercant, a Nova Zelanda hi va haver un estudi de
pornografia on es veia preocupant com els joves que veuen
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aquesta pornografia estan atrets per les violacions, i ja no les
violacions en bandada sinó també de vegades violacions
individuals. 

Crec que s’ha de treballar, s’ha de mirar, s’ha de
conscienciar la gent i amb aquestes iniciatives que parlen a la
proposició no de llei és una manera d’iniciar aquesta
conscienciació i un inici a una regulació d’aquest consum de
pornografia. Per tant, des del nostre grup parlamentari no
podem fer més que donar-hi suport.

El Sr. Ensenyat ens parlava de quan ell era jove els
ordinadors, jo record que quan era jove teníem classes, en
aquell temps era a EGB, d’ètica i moral i almanco un pic a la
setmana podies parlar d’aquestes temàtiques i es podia parlar
i la gent sabia que hi havia i quines eren les realitats. Crec que
és molt important que les escoles, malgrat n’hi hagi que no ho
troben oportú, es parli de les realitats i de les accions que hi ha
gent que fa i que no estan ben fetes, i hem de saber què es pot
fer i què no es pot fer, i almanco que tengui la gent consciència,
sobretot els joves, que tenguin consciència del que no s’hauria
de fer i que es fa. Així és que nosaltres donarem suport a
aquesta proposta. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara tenen la paraula per
contradiccions els grups proposants, per un temps de cinc
minuts. Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. En primer lloc vull donar les gràcies pel suport a
la iniciativa. Em sorprèn, malgrat el suport, la Sra. García que
digui..., qüestioni el tarannà del Grup Parlamentari Socialista
i dels grups que signen la iniciativa, de presentar aquesta
proposició no de llei, quan és la nostra feina que tenim com a
diputats, presentar iniciatives, dur-les a aquesta cambra,
intentar negociar-les, pactar-les, consensuar-les, i en aquest cas
tendrà un alt grau de suport. Per tant m’estranya que em faci
aquesta crítica respecte del tarannà. 

En qualsevol cas em qued amb l’important i no amb
l’anècdota, que és el suport, que és una preocupació
compartida, que és important anar més enllà dels centres
educatius, i per això parlam d’involucrar les famílies, perquè
cadascuna, des de les seves conviccions en valors i concepció
del món, tengui més eines per poder abordar un fenomen que
de vegades sobrepassa la comprensió dels pares i de les mares,
perquè de vegades no tenen ni les competències, perquè el Sr.
Ensenyat ho comentava, perquè els nins i les nines d’avui en
dia són nadius digitals i tenen un accés per les xarxes que
nosaltres a vegades és que som incapaços de fer les meravelles
que ells fan perquè tenen aquesta capacitat de fer-les.

I del que es tracta és, per una banda, de limitar, restringir
amb aquests sistemes de verificació d’edat, que no és que sigui
la panacea però et permeten frenar; sobretot posar també la
responsabilitat sobre totes aquestes web que ofereixen aquesta
pornografia. Un altre debat seria entrar en els continguts,
perquè hi ha continguts que són brutals, de violacions,
d’agressions, fins i tot a familiars, amb tots aquests relats que

s’imposen des de la pornografia; la cultura de la pornografia és
la cultura de la violació, hi ha una estreta relació entre el que
estan veient i els referents simbòlics pornogràfics amb el que
després s’està practicant, o l’augment de les agressions sexuals,
i és important que la font d’aprenentatge dels nins i de les nines
no sigui la cultura de la pornografia, que cada vegada és més
violenta, la cultura de la dominació.

I quan parlam de relacions sexuals saludables, des del punt
de vista que la sexualitat és salut, parlam del fet que aquest
consum genera molts trastorns i problemes de relacions
interpersonals, de frustració, perquè si tu veus una cosa que
després tu amb la parella veus que la cosa no va per aquí
perquè la realitat..., allò és una ficció i la realitat va per una
altra banda; a més dels problemes d’addicció, d’hipersexualitat,
alteracions cerebrals quan els nins i les nines estan en una etapa
madurativa cognitiva dels seus cervells; les disfuncions sexuals,
els problemes de parella, trastorns de conducta, alteracions de
sociabilitat. I després que determinades pràctiques generen
problemes i lesions a les al·lotes, perquè el que tu has vist ho
has reproduït, i els metges estan donant també la veu d’alarma
perquè hi van nines amb lesions greus perquè, bé, es que el
novio ha querido hacer una cosa que ha visto en la tele, a
través de la pornografía, i això té costos per a la salut i per a
l’aprenentatge.

I després també la Fiscalia, en el darrer informe seu, ha
vinculat directament la cultura de la pornografia, la cultura de
la violació, a l’increment dels abusos sexuals entre menors. 

Tenim un problema com a societat. Vull agrair que totes les
forces polítiques..., no tenc cap inconvenient si demanen fer
votació separada, i intentem els punts que puguin tenir el
màxim suport possible, i agraïm el suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Primer de tot volem donar les gràcies als
grups que donaran suport a la iniciativa. 

Jo crec que de vegades a l’extrema dreta li agrada cercar...,
no ho sé, realitats alternatives al que realment es vol especificar
sobre una iniciativa. Crec que la Sra. Cano ha explicat molt bé
el que són relacions sanes, però molt més visual. Una cosa és
el que tu puguis veure a través de la pornografia i incorporar
com a normals aquells rols que apareixen allà, i una altra molt
diferent és que tu hagis tengut una educació sexual, que t’hagin
explicat que pots explorar, pots tenir relacions consensuades,
parlades i pactades i acceptades per les dues parts, o les que
siguin, i això seria una relació sana, i no donar per suposat que
allò que has vist a través d’una pantalla són els estereotips i
com s’han de fer les coses.

I d’altra part també voldria comentar que, desgraciadament,
continua essent un tema tabú a moltíssimes famílies parlar de
sexualitat, i per tant moltes vegades l’educació que puguin
rebre els joves o la reben directament a través d’internet, que
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normalment ja coneixem tots quins són els continguts que hi
apareixen, o l’educació que reben la reben a través de l’escola,
a través de professionals encarregats de fer aquesta educació.
Jo, sense anar més enfora, quan era a l’institut vaig coincidir
crec que amb governs tant de dretes com d’esquerres, i
sincerament vàrem rebre una educació que jo record..., no veig
diferències entre uns i altres. Què vull dir amb això? Que és
molt important que arribi a les aules i que arribi també d’una
forma..., d’una forma prest, perquè quan els joves ja són a
batxillerat, per exemple, doncs molts ja han tingut contacte a
través d’internet, o ja han tingut les seves primeres relacions
sexuals, i potser no han tingut cap suport ni ningú no els ha
explicat també com s’han de protegir davant les malalties de
transmissió sexual. És a dir, són moltes coses que s’han de tenir
en compte.

Per tant jo l’únic que veig és, Sr. Rodríguez, que li
agrada..., no ho sé..., ficar el dit a..., no sé com dir-ho,
emprenyar, bàsicament...

(Rialles)

... sempre ha de trobar alguna cosa a fer la crítica, fins i tot a
iniciatives que tenen tot el consens de tots els grups
parlamentaris, i és com voler ficar la seva pulla constantment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Poques coses més a afegir. Senzillament donam les gràcies
pel suport a aquesta moció. Repetesc que és un debat que s’ha
de produir evidentment dins el conjunt de la societat, i sense
l’afany de voler estigmatitzar els joves, que sempre hem tengut
una tendència des de la política a estigmatitzar els joves, i quan
parlam de joventut sempre parlam de problemàtica social a la
joventut, i crec que és vera que quan un és jove, ara i fa vint
anys, o en fa trenta o en fa cinquanta o en fa cent, que té tota
una sèrie d’inconvenients, especialment dins el seu procés
educatiu, però també evidentment molts altres avantatges.

Al cap i a la fi es tracta del que deia abans, d’educar els
nostres joves des d’un sentit crític i de les coses, especialment
dins una era on tenen molta facilitat d’accés a aquesta
informació, a qualsevol tipus d’informació. Un altre dia
podríem parlar també de temes de violència i també tot un
debat públic a haver de fer. Supòs que qualque dia hi serem a
temps.

En tot cas res més que això, agrair el suport dels diferents
grups polítics i gràcies. I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 7618/19. 

Per tant, vots a favor?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sr. Presidente, creo que se ha aceptado votar por separado
los puntos.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

De todas maneras, para facilitar el trabajo de la Mesa,
nosotros votamos a favor de todo menos de los puntos 2, 3 y 4.
Lo digo porque veo que hay consenso en el resto, pues para
poder votar en esos dos bloques y ahorrar trabajo. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, per tant, si us sembla bé votarem en dos blocs. Els
punts 1, 5, 6 i 7, i l’altre bloc serà el 2, 3 i 4. D’acord?

Per tant, votam els punts 1, 5, 6 i 7. 

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a la votació de l’altre bloc, els punts 2, 3 i 4.

Vots a favor? 12 vots a favor. 

Vots en contra? 1 vot en contra. 

Per la qual cosa queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7618/19, relativa a joves i pornografia. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 7693/19, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a consentiment sexual.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7693/19, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
consentiment sexual.

Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Cano, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Gràcies, avui debatem una PNL que vàrem presentar quasi
fa un any, novembre de l’any passat, i bé, fins ara no s’ha pogut
veure. Ha avançat la cosa prou, d’ençà que vàrem registrar la
PNL perquè el Govern d’Espanya ja ha aprovat l’inici de la
tramitació de l’avantprojecte de la llei orgànica de la garantia
de la llibertat sexual, una llei que recull moltes de les
reivindicacions del col·lectiu feminista i que avança la
protecció del dret de la llibertat sexual i l’eradicació de les
violències sexuals que afecta a les dones d’una manera brutal.

El conveni d’Istambul que Espanya va ratificar el 2014
planteja una sèrie de recomanacions i de canvis normatius per
mirar de donar un tractament unitari a qualsevol relació sexual

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907693


568 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 31 / 16 de setembre de 2020 

no consentida. Amb la sentència de La Manada i després la
sentència del caso de la manada de Manresa es va suscitar un
debat social sense parangó respecte de la necessitat de canvis
normatius sobre la base del consentiment sexual, sent l’element
determinant del delicte el consentiment expressat en “Si no és
sí, és no”. 

L’avantprojecte que es troba en aquests moments, ha passat
pel període d’exposició pública i s’han pogut presentar
al·legacions per part d’entitats, institucions i d’altres, ara està
a l’espera de rebre informes del Consejo de Estado, del
Consejo Fiscal, el Consell General del Poder Judicial..., i hi ha
hagut canvis respecte de la darrera versió i se segueix treballant
en aquest text. Per tant, té per endavant tota una tramitació,
preajusts, millores i aportacions. És un tema procedimental
però, bé, des que vàrem presentar la PNL fins a dia d’avui,
afortunadament la cosa ha avançat.

Hi ha dues propostes d’acord que són complementàries.
Una, va en la línia del que hem debatut anteriorment, que és la
importància d’incidir en la coeducació a les escoles, des d’edats
primerenques amb una bona política d’educació afectiva i
sexual perquè hem d’anar al bessó, el codi penal no ho pot
arreglar tot, hem d’anar a l’arrel del problema que és la igualtat
d’oportunitats, entre dones i homes, una sexualitat lliure,
consentida i evitar aquestes conductes en contra de la
indemnitat sexual i les agressions sexuals a les persones i
particularment a les dones, perquè són les grans perjudicades. 

Les dades de la darrera macro enquesta que ha fet el CIS
dona algunes dades que són esgarrifoses: una de cada cinc
dones ha sofert violència -per ser dona- en els darrers dotze
mesos; del total de dones de 16 anys o més, residents a
Espanya, el 13,7% ha patit violència sexual; un 3,4% del total
de 16 o més anys han patit violència sexual en la infància; un
2,2%, 453.371 dones, del total de dones de 16 o més, han estat
violades alguna vegada; el 74,6% de les dones que han patit
una violació també han viscut altres situacions de violència
sexual; i el 99,6% de dones víctimes de violència sexual varen
ser agredides per un home.

Són dades que ens motiven a la reflexió, a l’acció política,
i per tant pensam que una branca ha de ser a part de l’educació
i el respecte des de petits, i una altra és la revisió del codi
penal, la idea era instar el Govern d’Espanya a impulsar la llei
de protecció integral de la llibertat i indemnitat sexual, a dia
d’avui encara no tenim aquesta llei, per tant, és lícit continuar
amb aquesta reivindicació, que es puguin revisar els delictes
contra la llibertat sexual sobre la base de les exigències del
conveni d’Istambul, penalitzar els delictes múltiples, la violació
virtual -això és quan s’obliga a una persona a fer determinades
pràctiques sexuals sota amenaces i sense un consentiment, sinó
perquè tu estàs sent intimidat maldament l’altra persona no
estigui allà físicament, no?, però ho fan a través d’aquestes
noves tecnologies, d’extorsions, de xantatge...-, i després vàrem
pensar una sèrie d’ítems que serien importants que fossin a
aquesta llei però serà una llei molt àmplia i hi haurà
moltíssimes més qüestions sota aquesta nova legislació on
l’important és la base del consentiment sexual.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Cano, ara pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Presentam conjuntament amb PSIB i
MÉS per Mallorca una iniciativa sobre consentiment sexual.

Des que es va presentar aquesta iniciativa, a dia d’avui, hi
ha hagut diversos avanços en aquest tema com ja ha comentat
la Sra. Cano. Un tema que -vull recordar- ha pres moltíssima
actualitat en els darrers anys arran d’atacs, abusos i violacions
que han rebut les nines, adolescents i dones on,
desgraciadament, també s’ha vist un increment de les bandades
que encén totes les alarmes, ja no sols cap a aquests actes que
profundament condemnam nosaltres, tot el moviment feminista
i una gran majoria de la societat, sinó també en quina és la
legislació i en quin estat es troba la justícia en aquest àmbit.

Desgraciadament, a una part de la població li fa molta
gràcia el tema del consentiment o fan burles amb la
reivindicació de “Només un sí és sí”, però paral·lelament tenim
un ministeri d’Igualtat, encapçalat per Irene Montero, que s’ha
deixat la pell en poder presentar i iniciar els tràmits de la llei
sobre llibertats sexuals. Una llei que vull aprofitar per descriure
breument quin serà el seu contingut perquè pens que explica
molt bé el sentit que vàrem donar a la nostra iniciativa que avui
debatem. 

Aquesta nova llei suposarà que el nostre país es converteixi
en un país molt més segur per a les dones, una llei que posarà
molt el focus en la prevenció i la sensibilització, que protegirà
les dones enfront de tots els tipus de violències sexuals, que
introduirà com a delictes sexuals el matrimoni forçat o la
mutilació genital, que eliminarà la diferència entre “abús” i
“agressió sexual”, i que la clau per saber si hi ha una violació
ja no serà si hi ha consentiment... -perdonau-, la clau per saber
si hi ha una violació és el consentiment i no com figurava fins
ara, que era si hi havia violència o intimidació. Es crearà una
xarxa de recursos especialitzats, com són els centres de crisis
24 hores per tal de poder atendre les víctimes. Formació de tots
els equips professionals que s’encarregaran d’atendre i cuidar
les víctimes. Posada en marxa dels jutjats especialitzats.
Assistència jurídica gratuïta i campanya de sensibilització, no
sols dirigides a les dones sinó també als homes. Educació
sexual a tots els nivells educatius, entre d’altres. 

Una llei que esperam que molt aviat compti amb el consens
i el suport necessaris perquè es pugui començar a aplicar. Així,
doncs, cal posar en marxa totes les mesures possibles per tal
d’arrelar la reflexió social i la reflexió crítica, la formació, la
prevenció i la sensibilització, perquè el principal objectiu no ha
de ser enfortir el codi penal, el principal objectiu ha de ser que
la mateixa societat posi fre a aquests delictes sexuals.

Esperam rebre el suport d’aquesta cambra. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. També, poques coses més
a haver d’afegir que no hagin ja dit les companyes Silvia Cano
i Esperança Sans, dels grups parlamentaris Socialista i
d’Unidas Podemos, respecte d’una qüestió que és molt
important i, desgraciadament, massa vegades ocupa planes dins
els mitjans de comunicació. I també té un poc a veure amb el
que parlàvem abans, per tant, d’una part el que es demana és
enfortir tots aquells mecanismes d’educació i també
evidentment d’adaptació de tota la normativa actual a la realitat
del dia d’avui, que d’això al cap i a la fi tracta aquesta PNL i
aquesta proposta, que esperam que tengui el suport unànime
almanco de tota la cambra.

Res més a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular s’han presentat les
esmenes RGE núm. 14250/20 i 14251/20, per a la seva defensa
té la paraula la Sra. García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Quiero empezar mi intervención
dejando muy claro que el Partido Popular siempre estará al
lado de las mujeres, apoyando todas y cada una de las medidas
que favorezcan la protección de estas y que nos permitan
alcanzar una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. 

En cuanto a la proposición no de ley sobre el
consentimiento sexual, registrada el pasado mes de noviembre,
casi hace un año, hay que decir que compartimos los motivos
que justifican la iniciativa, la preocupación por el alarmante
incremento de denuncias y ataques sexuales año tras año, según
datos registrados por el Ministerio de Interior, y por supuesto
nos sumamos a la necesidad de articular una respuesta por parte
de las administraciones más eficiente, más eficaz y más
coherente.

Centrándonos en los puntos de la proposición no de ley, en
cuanto al primer punto estamos totalmente de acuerdo en
continuar sensibilizando y formando sobre estas cuestiones, y
hemos presentado una enmienda de modificación incidiendo en
la necesidad de continuar trabajando en la educación por la
igualdad en las aulas de nuestros centros educativos con
contenidos adaptados a los diferentes niveles de enseñanza,
utilizando los instrumentos pedagógicos acordes con las edades
de los alumnos. 

En cuanto al punto 2, consideramos que ha quedado
obsoleto, pues se trata de una iniciativa registrada el pasado
mes de noviembre, preCOVID, y más que superada por los
hechos, como ha explicado la diputada Cano. El Partido
Popular está por la labor de actualizar y ajustar el marco

legislativo de prevención y lucha contra la violencia hacia las
mujeres desde una perspectiva integral. Ahora bien, visto como
se ha ido desarrollando la iniciativa legislativa por parte del
Ministerio de Igualdad, tengo que decirles que estamos
enormemente preocupados, al igual que muchos otros
colectivos y asociaciones feministas, por lo que ha significado
la puesta en escena del anteproyecto de la ley orgánica de
garantía integral y de la libertad sexual. 

Fue el pasado mes de febrero cuando la ministra de Unidas
Podemos, Irene Montero, presentó el anteproyecto de la ley,
una de las medidas más publicitadas de su ministerio, y que se
ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el
gobierno por sus errores en contenido y continente. Menos mal,
Sra. Sans, que se dejó la piel la ministra.

Se publica el texto sin ir acompañado de la preceptiva
memoria de impacto normativo y, consecuentemente, sin la
memoria económica. El propio ministro de Justicia, compañero
de gabinete de la Sra. Montero, critica la ley propuesta; destaca
que se trata de una norma programática que no contiene
proposiciones imperativas ni establece mecanismos suficientes
para asegurar su aplicación. El texto original, además, incluía
penas menores a las vigentes para los nuevos delitos de
agresión sexual y violación. Esta cuestión levanta la voz de
alarma de jueces y fiscales.

Pero es que además históricas feministas del Partido
Socialista Obrero Español, pero también activistas de Podemos,
a través de la Alianza contra el borrado de las mujeres, han
redactado un documento en el que recoge alegaciones contra la
ley impulsada por la ministra de Igualdad. Según este colectivo
feminista esta ley confunde sexo y género, lo que crea
indefensión para las mujeres y socava la lucha contra la
violencia machista y afecta negativamente a la lucha por la
igualdad. El documento con estas alegaciones se encuentra
avalado por numerosísimas organizaciones de mujeres, les cito
algunas: Unión de Asociaciones Familiares, la Federación de
Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres, Lobby Europeo de
Mujeres en España, la Asociación Universitaria contra la
violencia machista y la Federación Nacional de Asociaciones
de Mujeres Separadas. 

Diputadas y diputados, un total despropósito. El Partido
Popular cree que no es el camino para avanzar en la defensa de
los derechos de las mujeres y en una sociedad más igualitaria.
El Partido Popular cree que es necesario incorporar
competencia, rigor, y sobre todo seguridad jurídica, y diálogo,
elementos inexistentes en este desafortunado proceso
legislativo liderado por Unidas Podemos. Por todos estos
motivos nos vamos a abstener en este segundo punto.

Y para finalizar quiero comentarles que hemos registrado
una enmienda de adición solicitando la creación de una
comisión de investigación de expertos sobre los casos de
explotación a menores, y la formulamos por responsabilidad y
por compromiso con nuestra sociedad. Resulta del todo
incoherente hacer una defensa a ultranza de los derechos de las
mujeres, de la libertad sexual, y reclamar cambios normativos
en el Código Penal, a los que se suma el Partido Popular, y no
querer investigar qué pasó recientemente en nuestra comunidad
autónoma en relación a unos abusos sexuales a menores que
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estaban bajo la tutela de la administración pública, y por este
motivo hemos considerado más que oportuno someter de nuevo
a esta comisión, en el marco de la proposición no de ley sobre
el consentimiento sexual, la creación de esta comisión de
investigación. Sólo identificando las debilidades y flaquezas
del sistema y de los protocols de actuación que fallaron en su
momento, y les comento que han vuelto a fallar justo después
del confinamiento -se han dado nuevos casos de abusos-, sólo
de esta manera, identificando las debilidades, podremos
mejorar la respuesta de las administraciones públicas y velar
por la seguridad y libertad de las menores. Cabe recordar que
tanto la Fiscalía de Baleares como el director de la Oficina...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, hauria...

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... -un minutet, un minutet- ... de la Oficina de la Infancia y
Adolescencia han reconocido que los protocols son
insuficientes y que necesitan revisar.

Y ya para acabar quiero agradecer por un lado a
Ciudadanos su adhesión a nuestra propuesta de crear esta
comisión de investigación, aunque lo haga por un curioso
procedimiento, de presentar a las pocas horas de que el Grupo
Popular registre esta enmienda de adición una enmienda muy
similar a la del Partido Popular.

Y acabo solicitando el apoyo de toda esta comisión a la
propuesta del Partido Popular, habida cuenta del buen fin que
pretende, evitando así la hipocresía que supone que nos
llenemos la boca en defensa del feminismo y seamos incapaces
de averiguar lo que ha pasado en nuestro territorio, de detectar
anomalías e incorporar las acciones correctoras precisas para
que no vuelvan a ocurrir unos hechos tan escandalosos como el
de unas menores prostituidas estando bajo la tutela de la
administración pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos
s’ha presentat l’esmena RGE núm. 14280/20, per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Desde nuestro grupo parlamentario
mostramos nuestro apoyo a esta PNL. En el punto 1,  desde
Ciudadanos hemos mostrado en muchas ocasiones estar a favor
de la coeducación y de la educación sexual en las aulas de los
centros educativos públicos y concertados de nuestras islas.
Debemos también tomar todas las medidas preventivas
necesarias para educar en igualdad y acabar con el machismo.

Sobre el punto 2, Ciudadanos ya en el mes de febrero, en la
Asamblea de Madrid, presentamos una PNL para reformar el
Código Penal para tipificar como violación los casos como “La

manada”, en concreto los delitos contra la libertad e inmunidad
sexuales. Estamos de acuerdo en reformar el Código Penal para
que su tipificación gire en torno al consentimiento, y que sólo
un sí expreso sea sí.

Asimismo es fundamental que consigamos la repulsa social
a las agresiones sexuales, porque desde Ciudadanos
consideramos que la violencia sexual en sus múltiples
manifestaciones constituye una forma de discriminación y de
vulneración de los derechos humanos. En definitiva, es
importante no considerar como abusos la violación, y que sea
agravante la violación en grupo.

Desde Ciudadanos también apoyamos la sensibilización de
la campaña del “No es no”, como se especifica en el punto 2.f)
de esta PNL. Por ellos desde Ciudadanos resaltamos una vez
más que no nos gusta que el PSOE y Podemos quieran
patrimonializar esta propuesta y abanderar la igualdad. Desde
Ciudadanos hemos demostrado estar plenamente
comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres,
comprometidos contra la violencia machista y comprometidos
con el concepto de violencia de género a todos los tipos de
violencia contra mujeres recogidos en el Convenio de
Estambul.

También decimos que consideramos, como ya hemos
denunciado, que es una incoherencia de los grupos del pacto no
querer una comisión de investigación sobre las agresiones de
menores bajo la tutela de la administración.

Es por eso que hemos presentado una enmienda de adición
por coherencia, porque no se puede seguir mirando a otro lado
y consideramos oportuno meter esta enmienda solicitando que
“el Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de la
creació d’una comissió d’investigació no permanent, eina
prevista en el Reglament del Parlament de les Illes Balears,
article 57, envers els menors que es troben sota la
responsabilitat de l’administració i que hagin estat víctimes de
conductes sexuals inapropiades, d'explotació sexual i d'abusos
sexuals.” Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ.

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ensenyat, decía usted que le
gustaría que hubiera un consenso, pues, siento aguarle la fiesta,
pero en VOX, le hablo en un sentido personal, cuando yo
decidí meterme en la política fue para dar la batalla de las
ideas, que es una batalla, que por desgracia tengo que decir,
que parte de la bancada que me acompaña en la oposición ha
dado por perdida o no ha querido dar. Hay que dar la batalla de
las ideas, hay que enfrentar desde otro punto de vista las ideas
supuestamente de progreso; la manipulación constante de la
izquierda sobre todo; el deseo, ese deseo de convertirse en el
gran hermano y en el expedidor de carnets de demócrata, de
auténtico demócrata, de verdadero demócrata, que es lo que
supongo que ha llevado a la Sra. Sanz, representante de un
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partido heredero del comunismo, defensor de dictaduras en
Latino-América y, lo que es todavía peor, de dictaduras
teológicas homófobas en Irán, a llamarme a mí el diputado de
la extrema derecho, pues casi como que es un orgullo viniendo
de quien viene.

La batalla de las ideas incide, y vuelvo a lo que hemos
hablado anteriormente, sobre la importancia de la educación en
la familia. Claro que es importante la educación en la familia y
en que cada uno intente transmitir a sus hijos los valores que
tiene, no los valores que ustedes desde el ministerio, la
conselleria, el lobby de dones o cualquier otra asociación le
quieran imponer. 

Este verano tuve la suerte de llevar a mis dos hijos
pequeños, tengo tres, pues a los dos pequeños a El Prado
aprovechando que se había reinaugurado y el más pequeño, que
tiene 11 años me dijo: “aita, esto está lleno de gente desnuda”,
señal de que hay niños que a 11 años, si los padres los saben
educar, conservan cierto grado de inocencia. 

Por otra parte, ustedes quieren solventar un problema, pero
no lo quieren estudiar, no lo quieren estudiar, no quieren entrar
en las raíces del problema, hablan ustedes de manadas de
violadores, de incremento de agresiones sexuales y no quieren
entrar nunca a ver quién compone esas manadas, quiénes son
esos violadores, ¿por qué?, porque entonces es racista,
xenófobo, islamófobo. Hasta que no se den cuenta que a
nuestra sociedad han llegado personas procedentes de otras
culturas y religiones que no respetan a la mujer y empiecen a
incidir en ello no se darán cuenta que es una de las necesidades
para atajar este problema.

Con respeto al tema del sí es sí, si no es no sino..., no sé és
que m’embull, esto crea una inseguridad jurídica absoluta, es
ridículo. Intentan ustedes meterse con los ciudadanos en la
cama, o sea, quieren ustedes controlarlo y dominarlo todo.

Y por supuesto que estamos a favor de la reforma del
Código Penal para que se pudran en la cárcel los depredadores
sexuales, para que se pudran en la cárcel, aquellos además que
son violadores seriales, que muchos de ellos no se conforman
con violar sino que además asesinan a sus víctimas. Con eso
hay que tener el mayor rigor, la mayor dureza y para eso
tenemos en nuestro ordenamiento la prisión permanente
revisable, que nosotros no nos hemos cansado de pedir para
este tipo de agresiones y de violadores.

Y por último, no podemos más que apoyar la enmienda del
Partido Popular porque desgraciadamente su idea de la
transparencia es el muro de Berlín. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, seré breu. Crec que s’han dit moltes
coses per part dels portaveus. Una de les coses del contingut

d’aquesta iniciativa que m’ha impactat és que el 20%
d’aquestes 349 violacions hagin pogut ser comeses per menors.
M’és igual d’on siguin aquests menors, en el que sí s’ha de fer
feina és perquè això no passi, perquè hi hagi una educació,
sigui d’on siguin, i això no passi. 

Enllaçant un poc amb la proposició no de llei que hem
aprovat abans, és importantíssima l’educació, però no només
l’educació a les escoles, que evidentment hi ha de ser i hi ha
d’haver aquesta educació afectivosexual, però també hi ha
d’haver aquesta educació a les cases, a les famílies, que
desgraciadament ens trobam que no tot és tan guapo i hi ha
famílies que no donen l’educació correcta perquè ja viuen o són
famílies desestructurades que viuen situacions molt, molt
delicades dins el si d’aquesta familia.

Nosaltres sí que donarem suport a aquesta proposta. Sí que
és cert que el punt 2 per ventura ha quedat obsolet, que ja s’ha
fet feina. Crec que no s’haurien de... o jo, així com està posat
que demanen que contengui o que el següent contingut i
mesures de protecció hi siguin crec que és com a mínim,
evidentment, no pots posar aquestes i ja està, et pots trobar
altres situacions o altres accions a poder fer i a tirar endavant
perquè solucionin aquesta problemàtica.

Respecte de les esmenes que s’han presentat, l’esmena, la
primera esmena del Partit Popular, o del Grup Parlamentari
Popular, nosaltres entenem coeducació com aquella acció
educativa fonamentada en el reconeixement de les
potencialitats i individualitats de tot l’alumnat,
independentment del seu sexe, sempre potenciant la igualtat
real d’oportunitats. Evidentment s’han de fer aquestes
adaptacions, que jo entenc que sempre es fan, en els
currículums i a nivell educatiu dins els diferents nivells de
l’educació a primària, a infantil-primària i a secundària, i això
és una cosa que si s’ha d’afegir es podria afegir, però jo crec
que és òbvia.

Respecte de l’altra esmena, tant la del Grup Parlamentari
Popular com la del Grup Ciutadans, nosaltres inicialment ja
vàrem donar suport a aquestes iniciatives de crear una
comissió, la situació que es va viure pensam que les
competències, i és cert, eren del Consell de Mallorca on hi
havia els infants, allà no es va fer la comissió d’investigació
com pertocava. Nosaltres crec que com a poder legislatiu i si
s’han de revisar reglaments, si s’han de revisar lleis de la nostra
comunitat es pot fer i és necessari perquè sapiguem el que hi
ha, però no per saber què hi ha hagut, sobre tot és per posar
remei i que s’eviti que pugui tornar a passar.

Per tant, nosaltres evidentment donaríem suport a aquestes
dues esmenes. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana als grups
proposants si volen una suspensió o podem continuar.
Continuam. Per tant, una vegada recomençada la sessió,
pertoca la intervenció dels grups proposants per fixar la posició
i assenyalar si accepten les esmenes, per un temps de cinc
minuts.
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En primer lloc el Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Ho he comentat al començament de la meva
intervenció que afortunadament en un any havien canviat molt
les coses i el que era una reivindicació que des del Govern
d’Espanya s’havia d’abordar aquesta qüestió i fer una
modificació legislativa ara estam en un altre punt i segueix la
seva tramitació parlamentària. És una llei molt complexa, que
afecta diferents ministeris, durant aquest estiu s’ha fet el
període d’exposició pública, ara estam pendents de passar... de
ser informats pel Consejo de Estado, el Consejo General del
Poder Judicial i del Consejo Fiscal i després veurem com es
modifica aquest projecte de llei i després s’obri també a la
tramitació parlamentària, com no pot ser d’altra manera.

Respecte de les esmenes, la 14250, la Sra. Sureda acaba de
definir perfectament quina és la definició del concepte de
coeducació, és educació en igualtat. Aquesta mateixa discussió
-ho recordarà la Sra. Sureda- la vàrem tenir durant tota la
tramitació de la Llei d’igualtat amb el Partit Popular i va
quedar finalment el concepte de coeducació reflectit a la llei.

Jo no tenc cap inconvenient a acceptar l’esmena perquè
l’esperit és exactament el mateix, on diu... és que la coeducació
és educació en igualtat. És veritat que fa una feina de
construcció en el sentit que s’han de revisar els estereotips, els
rols per donar exactament el mateix tracte igualitari a nins i a
nines, no?, perquè, com que no venim amb el mateix bagatge,
el tracte ha de ser el mateix i fer com a un exercici de
deconstrucció del teu background que tens endarrera. No hi
tenim cap inconvenient, a més no se’ns ocorreria altre
plantejament pedagògic que no és adaptar el currículum als
nins i a les nines. Per tant, acceptam aquesta esmena.

Respecte a la qüestió de la comissió d’investigació, a mi em
sap greu que es qüestioni el compromís amb la llibertat de les
dones, amb la igualtat d’oportunitats de les dones, amb el
feminisme del Partit Socialista perquè sempre que hem avançat
en aquest país i en aquesta comunitat ha estat gràcies a l’impuls
del Partit Socialista, i mai no hem mirat cap a una altra banda.
Tenim un compromís a l’àmbit legislatiu amb una llei estatal
contra l’explotació sexual de dones i de nines. Hi ha el
compromís legislatiu d’abordar també el tema de les menors en
aquesta llei de llibertat sexual, i en aquesta comunitat autònoma
hem estat la primera comunitat autònoma que fins i tot ens hem
avançat a la feina estatal del Pla contra l’explotació sexual que
aborda d’una manera íntegra un problema que tenim a la nostra
societat de dones, de nines tutelades i no tutelades.

I l’administració competent en la matèria que és el Consell
de Mallorca és qui fa una investigació feta per experts perquè
el que no vàrem voler fer era convertir això en un circ polític
com volia el Partit Popular i els grups que li varen donar suport
per fer una instrumentalització política en un tema tan delicat,
tan complex i tan indecent d’instrumentalitzar com és el tema
dels menors.

Per això la nostra fórmula és la fórmula del consell
d’experts. Afortunadament s’ha fet tota una feina durant

aquests mesos en què es va constituir aquesta comissió
d’experts al febrer, s’han millorat protocols de coordinació
entre les administracions, els cossos de seguretat amb un
professional de referència al servei, un compromís d’informe
psicològic de credibilitat en tres mesos, unificació d’informació
amb Fiscalia, amb els cossos de seguretat, amb les
administracions, unificació de criteris sobre els riscs de fugides
i alt risc. A més ja s’ha constituït un grup educatiu del centre
d’adolescents en situació d’explotació sexual. 

Per tant, el compromís del Grup Socialista és de manera
inequívoca amb la llibertat, amb la igualtat i la integritat física
de dones, de joves i de nines i això no tolerarem que ningú ho
posi en qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

El nostre grup se suma a l’explicació que acaba de fer la
Sra. Cano i al compromís expressat. A mi m’agradaria que totes
aquelles accions que s’han dut a terme i que acaba de detallar
la Sra. Cano es tenguin en compte i es valorin perquè de
vegades tot el que es fa es deixa... es vol obviar i només es vol
centrar en un tema, però hi ha una tasca ingent que s’ha fet, que
es fa i que es continuarà fent i sobretot i el més important és
que es fa de la mà d’experts, experts coneixedors de la matèria
que saben del que parlen, que saben on han d’anar a cercar i
avaluar, i crec que això és molt important.

També com ha expressat la Sra. Cano no tenim
inconvenient a acceptar la primera esmena del Partit Popular
perquè al final el fons és el mateix.

Quant a la llei que es tramita, el bo d’això és que continua
obert el termini... bé, poden fer la seva tasca com a oposició,
fins i tot totes les associacions per presentar totes aquelles
al·legacions que considerin oportunes, que el ministeri, com no
pot ser d’una altra manera, les estudiarà en profunditat i a més
després, com també s’ha dit, el positiu que existeixi una cambra
legislativa precisament és per després poder debatre sobre totes
les lleis i que puguin fer totes les seves aportacions.

El trist en realitat és que en ple segle XXI, a l’any 2020
encara no tenguem una llei d’aquesta importància perquè fins
ara, i ho acabam de veure en aquesta mateixa cambra, encara
no hi ha consens del que suposa el consentiment sexual. I això
és allò trist i és on hauríem d’intentar arribar tots a un consens
perquè és molt important per a les generacions actuals i les
generacions futures i principalment per a les dones i per a les
nines pel que puguin viure al present o al futur.

Jo sé que el Sr. Rodríguez està molt dolgut perquè ahir li
varen posar un mirall davant i li varen deixar clar que no tenen
cap respecte pels drets humans ni per la democràcia i ha de
venir a fer alguns numeritos que són tan propis del seu partit
d’extrema dreta, però jo quan surten aquí a dir: “nosaltres el
que faríem és endurir les penes per tal que es podreixin a la
presó els violadors” em deman: i què és un violador per a
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vostè? Perquè sembla que el seu grau és prou... permissiu,
podríem dir.

Vostès ens castiguen a nosaltres o ens acusen de voler ficar-
nos dins el llit de les parelles, cosa que em sembla totalment
surrealista, però nosaltres ens posam crec a la pell de les dones
que són víctimes, que estan terroritzades i que no són capaces
ni tan sols d’articular una paraula quan són víctimes d’una
agressió sexual, i que fins i tot moltes d’aquestes agressions es
cometen per persones que coneixen, és a dir, és una situació
totalment greu, és una situació molt silenciada i a més és el
súmmum que venguin vostès a donar-nos lliçons o a qüestionar
com s’han de protegir totes aquestes dones, perquè és
lamentable que quan succeeixen casos de violacions, perquè
són violacions, encara es qüestioni que realment allò no va
ocórrer o que una agressió, o una violació brutal idò va ser
consentida, és a dir, és que això és el súmmum, és el súmmum!,
i després vostès vénen aquí a donar-nos lliçons i ens volen ficar
a tots dins un sac que, sincerament, és perquè s’ho facin mirar,
s’ho facin mirar de bon de veres.

I esper que no tenguin cap filla o cap parent dona que pugui
sofrir això perquè veritablement és molt greu i és molt dolorós
per a la víctima que a sobre no es creguin les seves paraules. I
esper i confio que s’arribi al màxim consens possible per tirar
endavant aquesta llei que sí, que es pot millorar i estic
convençuda que entre tota la societat civil i totes les forces
polítiques podem aconseguir una llei que veritablement estigui
a l’alçada de la realitat i les circumstàncies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, molt breument, Sr. President. La veritat és que hem
arribat a fer un totum revolutum d’un tema que és molt
complex, que és molt ampli i que toca moltíssims aspectes i
encara n’hi hem posat més, no? És a dir, crec que un tema...
que és recurrent aquesta famosa comissió d’investigació, crec
que la Sra. García fins i tot ha utilitzat el terme “no varen voler
investigar”, crec que no és correcte ni s’ajusta a la realitat, és
a dir, crec que és una qüestió més de qui és qui ha d’investigar,
i crec que aquesta cambra, a més, pels mecanismes democràtics
que té de funcionament, va triar que eren els experts els que
havien d’investigar i especialment qui era l’entitat competent
que havia d’investigar i jo crec que jo mateix ho vaig defensar
perquè crec que és així, no?, especialment quan hi ha qüestions
que són d’una complexitat importantíssima, com és aquesta,
no? I que, desgraciadament, a nosaltres ens fan reaccionar quan
surten pels diaris. Perquè ja li puc dir jo que això fa molts anys
que passa, és a dir, no va ser ni un fet aïllat, ni d’ara. Jo record
ja quan vaig fer les pràctiques de la carrera -que ha plogut molt,
de llavor ençà- que aquestes situacions ja es donaven en aquell
moment, i se segueixen donant.

I precisament... -sí, sí, sí-, ja li puc dir jo, per exemple, que
el sistema que tenim de contractació tant d’aquesta comunitat,
és a dir, començant pel Govern com després..., que afecta tots
els consells!, la famosa regla de despesa, que et diu quant de

personal pot créixer, fa que moltes vegades hi hagi un abús dels
contractes-programa, els contractes-programa et permeten una
contractació d’una persona durant dos anys. Per tant, vostè
imagini un professional que fa feina en determinats sectors, per
exemple amb tema de menors, que als dos anys -que més o
manco és el temps que es calcula que un tècnic pot anar
vinculant amb un educador, amb un usuari, perdó-, se li acaba
el contracte i se’n va, d’entrada.

És a dir, que crec que de vegades hem d’anar alerta a veure
què diem i amb quins termes ho diem, i especialment quan tots
som coresponsables d’aquesta determinada situació, i ens hem
d’avesar més a regir-nos per estudis realment seriosos, que
entenc que s’estan fent i que els ha de fer el que en sap, de fer
estudis rigorosos, és a dir, no perquè un sigui diputat crec
estigui habilitat per fer un estudi respecte de qualsevol tema,
no, no: són els professionals del sector qui han de fer aquests
estudis. I funcionam més per aquests estudis a l’hora de
plantejar determinades mocions i determinats plantejaments
que no per titulars de diari, perquè segurament farem una
política que serà més espectacle que no política realment de la
que és més necessària avui en dia, que és la que és capaç de
solucionar els problemes de la gent i evidentment sense la
pretensió de cercar el titular dels diaris, sinó d’arreglar els
problemes dels ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per tant, acabat el debat
passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
7693/19, amb l’esmena incorporada RGE núm. 14250/20,
entenc així, d’acord? Fem la votació separada? D’acord. 

Per tant, votaríem el punt 1 a l’esmena 14250... -separat, sí-,
votaríem el punt 1 amb l’esmena i el punt 2 tal com està.
D’acord? Venga, idò.

Per tant, votació del punt 1 amb l’esmena 14250
incorporada.

Vots a favor? 12 vots a favor. 

Vots en contra? 1 en contra.

Per tant, queda acceptat el punt 1. 

Punt 2. 

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra. 

Abstencions? 3 abstencions.

Per la qual cosa queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7693/19, relativa a consentiment sexual. 

I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió.
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