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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam, si els sembla bé, la
sessió d’avui i, en primer lloc, correspon demanar si es
produeixen substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Asunción
Pons Fullana.

LA SRA. CANO I JUAN:

President, Silvia Cano, Juan Ferrer.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sr. President, en el segon debat d’avui, en el RGE núm.
3266/20, em substituirà Glòria Santiago.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

María Antònia García substitueix Antoni Fuster.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2713/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a mesures transversals per
prevenir el suïcidi infantojuvenil.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, començam amb el debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2713/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures transversals per prevenir i combatre el suïcidi
infantojuvenil.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei, per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats i
diputades. Vull començar i posar en valor les conclusions de la
Primera jornada de conducta suïcida de la infància i
l’adolescència del passat més de maig del 2019, on, per primera
vegada en aquesta comunitat es va tractar amb el conjunt de la
societat i entitats com prevenir un suïcidi, com oferir una
adequada atenció a les persones en situació de risc i als seus
familiars.

Segons les dades de l’Organització Mundial de la Salut,
cada any se suïciden prop d’1 milió de persones en el món, el
que suposa 3.000 morts al dia i una mort cada quaranta segons.
A Espanya és la primera causa de mort externa entre les
persones de 15 a 29 anys i a Balears la segona fins als 18 anys.
Així mateix, entre els menors d’edat, per cada suïcidi hi ha 20
casos de temptativa.

D’altra banda, quan es produeix una mort per suïcidi es
calcula que queden marcades per a tota la vida un total de 6

persones a l’entorn familiar més pròxim, i aquesta xifra
augmenta si s’aborda el succés des de l’àmbit escolar, mestres
i companys de classe. Per això, la necessitat i la importància de
treballar en la prevenció d’aquestes conductes des dels centres
educatius.

Des de la Conselleria de Salut, a la passada legislatura, es
va impulsar la creació de l’Oficina de Salut Mental i també
l’Observatori del Suïcidi del Servei de Salut de les Illes
Balears, que s’inclouen dins el Pla estratègic de salut mental
del 2016 al 2022, i, superada aquesta etapa, es va voler donar
una passa més i es va decidir treballar en un pla que pugui
aconseguir des de la prevenció que les persones que manifestin
la intenció de suïcidar-se o que hagin comès un acte suïcida
rebin una atenció proactiva, resolutiva i adequada.

Per això, és necessària la participació i coordinació de tots
els actors implicats i això s’ha de liderar des de l’Observatori
del Suïcidi el qual actualment impulsa un procés participatiu
per fer realitat aquest primer Pla de prevenció en l’actuació i
maneig de la conducta suïcida de les Illes Balears, en el qual
participen diferents experts en la matèria i representants de tots
els sectors.

Però, a més de l’elaboració d’aquest pla i de la seva
posterior posada en marxa, nosaltres demanam un tractament
específic que abordi el suïcidi infantojuvenil amb la finalitat de
reduir el nombre de suïcidis en aquesta important etapa vital a
la nostra comunitat autònoma. Sabem que són múltiples les
causes que indueixen al suïcidi infantojuvenil, encara que els
factors de risc són els trastorns efectius, la depressió, la mateixa
personalitat, les malalties possibles, els maltractaments,
l’assetjament escolar o la frustració.

Per això, la necessitat d’abordar el suïcidi des del sistema
educatiu i de manera transversal, ja que són molts els actors
que participen en el seu abordatge. Ja s’han implementat alguns
protocols específics, un exemple seria per a centres
socioeducatius l’execució de mesures de justícia juvenil i
múltiples tallers i diverses formacions per diferents
professionals implicats en aquest sentit. Però s’ha d’integrar
dins una perspectiva més àmplia, i per això demanam que es
creïn i es revisin aquests protocols i, a més, ara, arran de
pandèmia, en què s’hauran d’adequar a aquesta era
postCOVID.

Així mateix, a nivell estatal també necessitam un pla
nacional de prevenció de suïcidis que generi un marc comú i
que ajudi a cohesionar els plans de prevenció autonòmics, com
ara el de les Balears, on també es contempli l’especificitat de
la qual parlam i amb recursos suficients.

Actualment, i fruit de l’Observatori de la Joventut de les
Illes Balears es pot identificar que les comunitats autònomes
passen per diferents etapes, comunitats autònomes on no han
previst ni tenen, ni esmenten la necessitat de prevenir intervenir
en el suïcidi entre el col·lectiu adolescent; comunitats
autònomes que es plantegen avançar en l’establiment de les
línies estratègiques i de mesures tant en la prevenció com en
l’actuació davant aquests riscs; i finalment, comunitats
autònomes que sí disposen de plantejaments i de posada en
marxa d’iniciatives amb aquesta finalitat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002713
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I precisament, per seguir contribuint a l’impuls d’aquesta
darrera etapa us deman el vostre suport a aquesta PNL, per
continuar fent un desenvolupament major en la prevenció en el
risc emergent que es produeix entre un col·lectiu que viu en un
estat d’emocionalitat extrema, que viuen experiències amb
molta més intensitat que a altres etapes i on el suïcidi estableix
per si la segona causa externa de mort a les Balears.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu, ja que la Sra.
Beatriu Gamundí ha fet una extensa explicació sobre aquesta
iniciativa que avui presentem.

Aquesta proposició no de llei parla sobre un tema de salut
mental enfocada a l’adolescència, una proposta per abordar de
forma transversal el suïcidi i, especialment, el suïcidi
infantojuvenil. El passat mes de setembre, el Grup
d’intervenció d’emergències, crisis i catàstrofes del Col·legi
Oficial de Psicologia, el COPIB, va alertar de l’augment de
casos de suïcidis entre els adolescents en els darrers temps.

En aquestes setmanes comencem a conèixer estudis recents
que indiquen que el confinament, provocat per la COVID-19,
afecta seriosament la salut mental dels joves, amb un increment
de depressions, estrès i ansietat.

L’etapa de la joventut ve representada (...) entre
l’adolescència i l’edat adulta, és una etapa formativa i amb
motius de canvis físics, emocionals i socials entre d’altres que
poden fer que altres adolescents siguin vulnerables als
problemes de salut mental. Aquests canvis que comporten
aquesta etapa i altres factors pot provocar estrès, ansietat o
depressió, el que comporta un estat de fatiga mental per a
l’adolescent que pot arribar a una temptativa de suïcidi com a
solució dels seus problemes.

És per això que es fa necessari que des de les
administracions s’actuï per a la prevenció, combatre el suïcidi
infantojuvenil i vetllar pel benestar psicològic dels adolescents,
aquest és el motiu d’aquesta proposició no de llei, i per tal
d’abordar de forma transversal el suïcidi. És per aquest motiu
que esperem que s’aprovi aquesta iniciativa amb el vot
favorable de totes les formacions polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Creiem que és una PNL
important, que és una PNL necessària, la infància i la joventut,
com s’ha dit aquí, són períodes de canvis, períodes on els
canvis són importants i creen estrès, confusió, dubtes; sens
dubte també hi ha factors de risc i els factors de risc que tenen
tant els infants, com els joves, poden ser una pèrdua recent o
seriosa, un trastorn psiquiàtric, és a dir, malalties mentals, un
trastorn de consum d’alcohol o d’altres substàncies, dificultats
per orientació sexual, historial familiar de suïcidi, falta de
suport social, falta d’acceptació i, com no, assetjament o abús
en qualsevol forma, com, per exemple, el bullying.

Hi ha senyals d’alerta i els experts i molts d’informes i
estudis ens avisen que els senyals d’alerta poden ser canvis de
personalitat, canvis de comportament o fins i tot actuar de
manera erràtica. I, en canvi, hi ha uns factors, que també estan
estudiats, que són protectors clau per evitar que un jove, que té
estrès, que passa per una època traumàtica de la seva vida,
tengui pensaments suïcides. Perquè hem de dir que, també
segons estudis, es calcula que a tot el món es troba entre la
segona o la tercera causa de mortalitat en els joves de 12 a 25
anys, per tant, és un tema que preocupa i preocupa molt no
només a Espanya, no només a la nostra comunitat autònoma,
sinó també a tot el món.

I deia que aquests factors protectors clau són els següents,
entre d’altres, evidentment, són: bones habilitats per resoldre
problemes, és a dir, per enfortir el caràcter, per saber com has
de resoldre una situació conflictiva a la teva vida; connexions
fortes de suport, ja sigui familiar, escolar o amics per prevenir
aquesta situació; atenció afectiva per trastorns mentals, físics o
de consum de substàncies i, com no, accés fàcil a una
intervenció clínica apropiada. Per tot això que hem dit aquí ens
sembla adequada aquesta PNL que es presenta avui, perquè,
precisament, vol posar damunt la taula a la nostra comunitat
autònoma mesures transversals per prevenir i combatre el
suïcidi infantojuvenil.

I sí que és vera que nosaltres creiem necessari integrar
aquest pla, aquestes mesures per combatre el suïcidi, integrar-lo
dins el pla estratègic de salut mental, que, com ha dit abans la
diputada del PSOE, la Sra. Beatriu Gamundí, es va fer per a
l’any 2016-2022. Creiem que hi han de participar les mateixes
persones que estan involucrades en el Pla estratègic de salut
mental 2016-2022.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Ens ho havíem imaginat.

(Rialles i remor de veus)

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo no sé si ho deixaria implícit o
explícitament, en tot cas, diré que suportarem aquesta
iniciativa, com no pot ser d’una altra manera, atès que és una
cosa innegable. Però permeti’m, Sra. Gamundí, que faci una
sèrie de reflexions, per una qüestió cronològica i sobretot
perquè el concepte que tenim de pla integral és molt més que
un protocol o declaració d’intencions, perquè el protocol ja hi
és, el protocol el va elaborar la Conselleria de Sanitat, la
consellera Gómez, i, a més, va establir un protocol de (...) de
salut mental precisament adreçat als centres escolars amb la
Conselleria de Salut, i aquest protocol resol -no resol, perdoni-,
aquest protocol recull mesures, primer, d’anàlisi i
sensibilització, detecció i actuacions, i llavors, mesures..., o
sigui un programa formatiu cap als educadors.

I vull aprofitar per fer la reflexió com a una aportació,
trobam que no s’havien de fer esmenes a això, perquè seria un
poc..., bé, no dic insultant, però de poc rigor, quan un pla
evidentment contempla actuacions transversals en els diferents
àmbits de la infància i la joventut, que no només escolar. I en
aquest sentit, important treballar amb les famílies, treballar amb
els treballadors públics de diferents àmbits, els serveis socials,
els serveis també d’oci i temps lliure, i joventut, que duen a
terme l’administració de la comunitat autònoma, però també les
administracions locals, per transferència de competències. I
sobretot, i molt important, i el meu grup parlamentari fa molta
insistència en el tema del teixit associatiu, el tercer sector, i de
participació, perquè, de vegades, aquest lideratge i aquesta
vinculació que tenen molts d’infants i joves la tenen amb molta
confiança i detecten moltes situacions molts d’educadors de
temps lliure, que de vegades els pares, les mares o els serveis
públics no arriben a detectar i entre aquests serveis públics els
centres escolars.

Especialment per a aquests joves que es troben perseguits,
vulnerats en temes, per exemple, de bullying, etc., que
evidentment serà molt difícil detectar moltes temptatives
d’autolesió fins i tot a l’àmbit escolar únicament.

Per tant, nosaltres entenem que fer un pla també, i
permeti’m la crítica, reconesc que no hem fet suficient,
reconesc que també hem de tenir estratègies molt més integrals,
molt agosarades i no simplement el protocol.

Nosaltres evidentment donarem suport i ens agradaria que
traslladassin vostès, com a grups que donen suport, que tenen
aquesta iniciativa i donen suport al Govern, que traslladessin a
les conselleries de Salut i Consum i a la Conselleria d’Educació
la necessitat de seure a la taula tots els àmbits de participació
per millorar les aportacions a un pla integral, és a dir, el tercer
sector, les famílies i els treballadors públics de diferents àmbits.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenas tardes. Bueno, nosotros ya
presentamos una PNL para la prevención del suicidio, que fue
apoyada por todos los grupos, menos por Podemos, en esta
cámara, y también en el Ayuntamiento de Palma, donde logró
el apoyo unánime del consistorio, ahí sí que Podemos se sumó
a apoyarla.

Yo misma advertía, el día 13 de mayo, en mi intervención
para defender la iniciativa que el suicidio debe dejar de ser un
tema tabú, que hay que dejar de ocultar datos y que debemos
prestarle la atención necesaria y, por ello, se imponía un plan
urgente de prevención, de atención y de investigación, así como
de apoyo a las familias que han vivido un suicidio en su familia
y de aquellos que han intentado suicidarse y que sobreviven
con secuelas físicas o psicológicas en muchos casos.

Celebro que ahora Podemos haya cambiado de opinión y
solicite el apoyo de todos los grupos para esta iniciativa que
trata específicamente sobre la prevención del suicidio infantil
y juvenil. Si bien, considero que esta iniciativa podría haber
concretado las diferentes medidas que consideremos que
pueden implementarse, se queda, en cambio, en una iniciativa
muy genérica, a diferencia de la proposición no de ley
presentada por mi grupo en mayo, nosotros, pues ya
proponíamos acelerar la elaboración del plan de prevención, la
dotación presupuestaria para su ejecución, realizar campañas en
medios de comunicación y redes sociales para mejorar la
información de la población sobre el suicidio, promover la
información responsable por parte de los medios de
comunicación, monitorizar a los familiares de víctimas de la
COVID-19 con patologías previas de depresión porque,
esperamos también, es previsible que, desgraciadamente, haya
un aumento de los suicidios a consecuencia de la grave crisis
económica y social y sanitaria que estamos viviendo.

Por tanto, bueno, eran una serie de medidas, como realizar
un plan de formación sobre prevención del suicidio para
sanitarios; profesionales de la enseñanza, aquí incluiríamos la
prevención del suicidio infantil y juvenil, trabajadores sociales,
personal de los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad,
sacerdotes, trabajadores en el ámbito de la tercera edad, en fin,
cualquier persona que pueda estar capacitada para detectar un
posible caso y poder salvar la vida de las personas.

También sería conveniente apoyar a organizaciones
dedicadas a la prevención del suicidio, habilitar teléfonos de
ayuda y apoyo específicos; dotar de más profesionales
psicólogos en los servicios de emergencias, en Atención
Primaria; realizar protocolos de evaluación y abordaje de la
conducta suicida, según los diferentes recursos asistenciales;
incrementar la calidad de los servicios de salud mental;
establecer un protocolo de seguimiento presencial y telefónico
a las personas que han intentado suicidarse y, en el peor de los
casos, a los familiares del suicida en su proceso de duelo;
estudios de investigación en colaboración con la Universidad
de las Illes Balears; vigilar los indicadores que miden el
progreso de la estrategia antisuicidios, tales como la tasa de
suicidios, en fin, una serie de medidas que se pueden
implementar y que debemos implementar lo antes posible para
evitar este drama, y que yo echo a faltar en esta iniciativa, que
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me parece muy genérica, por otro lado, pero, en cualquier caso,
por supuesto, la apoyaré porque va en la línea de lo que
nosotros defendemos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Torn ara d’intervencions per
contradiccions, intervé el Grup Parlamentari... ai, perdo, ara
deixava El Pi!, sí, tens raó, mil disculpes, Sra. Pons.

Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Agraesc que no m’hagi ignorat,
finalment, i bé, anava que, efectivament, nosaltres també ens
sumam a aquesta resposta positiva a la iniciativa que avui ens
presenten, és un tema que, a més a més, el nostre grup
parlamentari se’n preocupa molt, ens preocupava abans i ens
preocupa molt més ara, després d’aquesta pandèmia, de la
situació absolutament extraordinària, pensam que negativa i
que serà molt pitjor quan passi l’estiu. I esperem que ens
equivoquem, però tots els inputs econòmics que ens arriben són
terribles.

He de recordar que jo mateixa vaig fer una pregunta oral en
el Ple, el dia 17 de setembre, a la consellera de Salut, relativa
a valoració de l’augment dels intents de suïcidi entre els joves
de les Illes Balears i l’estratègia que té la Conselleria de Salut
per abordar aquesta qüestió. Com ja vaig dir en aquella ocasió,
estam preocupats per un increment alarmant, que així ho ha
definit el Col·legi de Psicòlegs de les Illes, dels casos de suïcidi
a la nostra comunitat autònoma.

He de recordar, breument, que aquest grup d’emergències,
segons les darreres dades de les quals disposam, havia atès 127
casos en vint mesos i d’aquests 63 eren suïcidis consumats i 66
temptatives. Però la dada més esfereïdora, s’ha dit avui hora
baixa també aquí, és que cada quatre dies se suïcida una
persona a les Illes Balears, és una dada que pensam que és per
reflexionar i que esperem que, segons auguren els pessimistes,
no s’acompleixin, perquè podrien ser molt pitjors.

Hem de recordar que és la primera causa de la mort no
natural a la comunitat i, segons l’Organització Mundial de la
Salut, el suïcidi és el problema més gran de salut pública, no
només aquí, sinó a tota Europa. És un tema delicat, pensam que
és molt important per poder fer feina en la prevenció d’aquest
drama que suposa que qualque persona no vulgui viure, que és
l’única cosa que no té remei.

Sobretot pensam que s’ha de fer de forma transversal, ja li
vàrem dir també a la consellera, no només és salut mental sinó
que també són Afers Socials, és també Educació, és
transversalitat, és autoestima, és educació, forma part de la
nostra convivència.

Estam totalment d’acord amb els punts que aquesta
proposició no de llei estableix, encara que pensàvem que ja

s’havia posat en marxa la mesura establerta en el punt
d’aquesta proposició no de llei, ja que, segons ens va explicar
la consellera de Salut en el Ple, arran de la meva pregunta va
dir que s’elaborava un protocol amb els tècnics d’Educació per
prevenir el suïcidi a centres escolars i d’una manera també més
específica, llegesc textualment allò que ella em va dir: “una
guia que parla d’autolesió en els joves per entendre aquesta
conducta autolesiva infantil i juvenil i que, una vegada estigui
fet aquest protocol, es faria formació als professors i als
educadors dels centres educatius.”

Com nosaltres hem dit, hi votarem a favor. De vegades
tenim la sensació que tenim com a un déjà vu o que repetim les
iniciatives, que tornam parlar del mateix i que aquí estam tots
d’acords, però llavors la realitat ens supera i no arribam a
aquells objectius que ens marcam per separat o conjuntament.

Tal vegada estaria bé, i ja acab, “continuar la feina”, si és
que realment es du a terme, en lloc d’”instar, crear i revisar”,
perquè sembla que encara no s’hagi iniciat aquesta mesura, és
només una reflexió que faig. La meva pregunta, com sempre,
també és d’on sortirà el pressupost per finançar tot el que hem
de finançar en aquesta comunitat autònoma i veient el que ens
vendrà a sobre quan passi aquest estiu atípic i pràcticament
solitari?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Torn, ara sí, d’intervencions per
contradiccions, té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Gamundí, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats i senyores diputades. En
relació... aniré per grups, pels diferents grups parlamentaris, en
primer lloc, amb el Partit Popular, efectivament coincidim que
també i amb la importància de treballar en tot el que suposen
els factors de protecció quant a la prevenció del suïcidi
infantojuvenil. I també coincidim amb el tema que sens dubte
el marc genèric ha de sortir des del Pla estratègic de salut
mental, per tant, la veritat és que molt en la línia de les seves
argumentacions, coincidesc.

Llavors, quant a Ciutadans, voldria aclarir-li que, per una
banda, nosaltres demanam que s’elabori aquest pla,
evidentment que s’implementi aquest pla i que evidentment
contempli aquesta especificitat quant a infantojuvenil, però
també demanam que es revisin els protocols, no és que hi hagi
un embull entre els protocols i el pla, i tot es complementa al
cap i a la fi.

I llavors sí que coincidesc amb el tema que, evidentment, ha
de ser participat i m’ha agradat molt sentir el tema que també
es tengui en compte tot el que fa referència a l’àmbit d’oci i
temps lliure o que diríem, més pròpiament, de l’educació no
formal.

Llavors, en relació amb la companya de VOX, li he de dir
que, evidentment, nosaltres vàrem donar suport a la seva
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proposició no de llei, li he de dir que aquesta la vàrem
presentar abans que la seva, tot i que es va debatre, d’acord?,
ho vull dir, és vera que ella presentava mesures molt concretes
per impulsar actuacions determinades, no tal vegada dintre d’un
marc que és el que a nosaltres evidentment ens agradaria, que
seria aquest pla. I dir que, evidentment, hem mirat de concretar-
ho en aquesta etapa que pensam que és important i que
mereixia aquesta especificitat. Llavors, també en la línia del
que ha defensat.

A la senyora portaveu d’El Pi, efectivament, coincidim que
això ha de ser un tema transversal que no únicament ha
d’implicar una conselleria, jo crec que va molt més enllà el fet
de fer un pla de forma participada, amb tots els agents, amb tots
els sectors, va molt més enllà de la mateixa administració, i ha
de tenir presents totes aquestes entitats que fan feina en la
prevenció del suïcidi.

Sí que les crítiques una mica aquestes de déjà vu, doncs no
hi puc coincidir, perquè jo venc aquí i intent fer propostes
concretes de qüestions que el Govern no ha fet i, de vegades,
tenc la sensació que caiem una mica en la crítica fàcil perquè
som grups que donam suport al Govern en aquest sentit i,
evidentment, la veritat, crec que vàrem fer en el seu moment
aquest esforç de presentar aquesta proposta i pensam que són
qüestions que encara no s’han realitzat. Sí que és cert que hi ha
protocols que s’han fet, i la guia aquesta de la qual vostè parla
està feta, la guia que vostè ha dit, no ho he dit a la primera
intervenció, però està feta i aquest protocol, però que,
evidentment, això són parcel·les d’una cosa més gran que
trobam que s’ha d’integrar dins el pla.

I, bé, per acabar, i a tots, agrair el suport de tothom, perquè
amb l’aprovació d’aquesta PNL jo crec que llançam un
missatge d’unitat important a la ciutadania, ajudam a fer visible
una problemàtica que tenim com a societat, a abordar-ho, a
més, sense estigmatitzar, i amb el compromís ferm que volem
aportar, a través de polítiques públiques i de forma conjunta
amb els diferents actors implicats, respostes per afrontar aquest
tema tan sensible i que afecta moltíssim la nostra població, com
és el tema del suïcidi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies. S’entén, per tant, que queda la
proposta aprovada per unanimitat. És així? Molt bé, queda, per
tant, idò la Proposició no de llei RGE núm. 2713/20 aprovada
per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3266/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a reforçar les garanties per
evitar el lloguer de ventres.

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3266/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforçar les
garanties per evitar el lloguer de ventres.

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, president. El lloguer de ventres és una pràctica que
està prohibida al nostre país, ho és perquè la nostra Constitució
no accepta tractats degradants i afirma la dignitat de la persona;
ho és perquè el Codi Civil no permet que les persones puguin
ser objecte de comerç o transacció contractual; ho és perquè el
Codi Penal, a l’article 221, estableix la prohibició expressa de
l’entrega i la intermediació de fills mitjançant compensació
econòmica; i també perquè la Llei de tècniques de reproducció
assistida del 2006 estableix, a l’article 10, que “és nul de ple
dret el contracte pel qual es convengui la gestació, amb o sense
preu, a càrrec d’una dona que renuncia a l’afiliació materna, a
favor del contractant o d’un tercer, i perquè la filiació dels fills
nascuts per gestació de substitució serà determinada pel part.”

Des del Grup Parlamentari Socialista hem volgut presentar
aquesta iniciativa perquè, si bé la legislació espanyola no
accepta aquesta pràctica, la legislació espanyola tampoc no la
frena. A dia d’avui, les persones que es boten la llei no són
penalitzades, és més, per la via dels fets consumats gaudeixen,
en interès del menor, i això pos entre cometes, dels drets i
permisos parentals i de lactància que la resta de famílies.

També és remarcable que la Fiscalia de l’Estat investiga a
dia d’avui les agències intermediàries que es lucren amb aquest
negoci i tampoc no podem oblidar que hi ha jurisprudència,
com la del Tribunal Suprem, la Sala Civil, a la sentència
247/2014, de 6 de febrer, que declara la nul·litat radical del
contracte de subrogació i no reconeix l’afiliació sol·licitada.

El tema que debatem és molt important des del punt de vista
dels drets humans, perquè parlam d’una pràctica d’explotació
reproductiva que vol dinamitar conquestes de les dones,
promoguda per la indústria i les agències reproductives, a més
de parlar d’una vulneració dels drets dels infants, perquè
parlam de compravenda de nadons. En la nostra retina
quedaran les imatges, les fotos de Kiev durant la pandèmia de
centenars de nadons abandonats esperant a un hotel que
venguessin a recollir-los els seus compradors.

I és que la veritable finalitat d’un contracte de gestació
subrogada no és només fer-se amb un bebè, sinó assegurar la
renúncia al dret fonamental d’afiliació i custòdia que correspon
a la mare i garantir així la pàtria potestat en exclusiva als
subrogants, descrit d’una altra manera, la renúncia a l’afiliació
i custòdia per part de la dona embarassada és la clàusula
essencial en un contracte de subrogació, sense la qual la
pràctica de la gestació subrogada no tendria objecte.

Molt ens ha costat a les dones que poguéssim tenir la pàtria
potestat i el dret a l’afiliació, no l’aconseguim a Espanya fins
al segle XX, amb la segona república, i després amb la
Constitució del 78 i amb la Llei de la modificació del Codi
Civil del 81, com perquè ara haguem de fer passes enrera en
drets que ens ha costat molt conquerir. I el Grup Socialista de
cap de les maneres tolerarem retrocessos, ni molt manco que
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els drets aconseguits es puguin vendre, cedir o regalar, perquè
el dret a l’afiliació és un dret inalienable.

Un desig no és un dret, no existeix el dret a tenir fills, el que
existeix és a la protecció social derivada de la maternitat i
paternitat, polítiques de natalitat, de protecció dels drets
sexuals i reproductius i de la interrupció voluntària de
l’embaràs, però no existeix el dret a tenir fills com a tal, l’únic
dret és el del menor a tenir una família, tal com recull la
Declaració dels Drets de l’Infant del 1959.

Amb els ventres de lloguer també es vulneren els drets dels
menors a conèixer els seus orígens biològics declarats a les
convencions internacionals. D’això, per exemple, també se’n fa
ressò el Comitè de Bioètica d’Espanya el 2017 quan al seu
informe sobre els aspectes ètics i jurídics de la maternitat
subrogada, en una de les conclusions, recomana la prohibició
a nivell internacional d’aquesta pràctica per garantir la dignitat
de les dones i dels seus infants.

Per tot això, les propostes d’acord que presentam són, per
una banda, que aquest Parlament faci un rebuig a la pràctica
dels ventres de lloguer, perquè soscaven els drets de les dones,
especialment de les més vulnerables i en mercantilitzen els seus
cossos i les seves funcions reproductives; perquè, a més, els
ventres de lloguer estan prohibits i per la via dels fets es
produeixen aquestes situacions i hem d’intentar, hem de
proposar, proposam al Govern d’Espanya que es reforcin les
garanties per tal d’evitar aquesta pràctica que ja està prohibida
per llei.

També volem instar el Govern d’Espanya a sancionar
fortament les agències que es dediquen a aquesta activitat i a
considerar la possibilitat de recórrer a altres mesures legals que
reforcin el compliment de la legislació actual per evitar els
ventres de lloguer en el conjunt de l’Estat. Jo crec que, a més,
si se sancionen les agències veurem realment l’abast del que
s’anomena el suposat altruisme al qual apel·len alguns partits,
i que hi haurà aquesta ensoñación o aquest somni de la llibertat,
perquè del que parlam és d’un negoci brutal.

I instam el Govern d’Espanya a derogar la Instrucció del 5
d’octubre del 2010 per a la inscripció registral dels nins i nines
nascuts de ventres de lloguer.

Si els contractes de subrogació són nuls de ple dret...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, si pot anar acabant, per favor.

LA SRA. CANO I JUAN:

... -si, acab-, aquestes agències haurien de ser il·legals al nostre
país i no es pot permetre una intermediació per a una pràctica
i un contracte que és nul de ple dret a l’Estat espanyol i
després, de manera fraudulenta, acceptar el registres nascuts
per aquesta pràctica. S’hauria de tornar a la situació anterior al
2010, anterior a aquesta inscripció, i que la gent que acudeix a
altres països sàpiga que aquí això no es pot fer i que, en ares a
l’interès superior de la infància, no es tolera l’explotació
reproductiva, que l’interès superior del menor és que estigui

allunyat de persones que són capaces d’explotar
reproductivament altres dones vulnerables i tractar-los com a
productes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, todo el mundo conoce la
defensa que desde Unidas Podemos se ha hecho siempre del
feminismo, incluso cuando antes nadie se atrevía aún a llamarlo
feminismo, porque gustaba más abordar el tema de la igualdad
desde otros conceptos que no levantaran tanta pataleta entre los
hombres. La lucha en las calles nos ha llevado al día de hoy a
tener el Ministerio de Igualdad, donde está en marcha una ley
necesaria que sitúa en el centro nuestro consentimiento a
mantener relaciones sexuales.

Gobiernan ahora en esta comunidad autónoma, y también
en el Gobierno estatal, dos partidos de progreso y, en este caso,
en la comunidad autónoma tres, que aportan al feminismo y a
todas las mujeres, nos hayan votado o no, la tranquilidad de
saber que mientras estemos a los mandos los derechos y el
empoderamiento colectivo de la mujer estarán mucho mejor
garantizados. Pero la amenaza de la derecha planea sobre
nuestro futuro y, por eso, cualquier iniciativa que trate de
asegurar, consolidar, caminar hacia la libertad de la mujer y de
su cuerpo o hacia la vida y la capacidad de decisión sobre su
vida, o hacia cualquier otra circunstancia que implique que la
mujer disfrute de los mismos privilegios que a día de hoy tienen
ellos, será siempre una buena noticia, será siempre un síntoma
de que las mujeres, voten a quienes voten, pueden reafirmar su
seguridad en un gobierno que va a respaldarlas, protegerlas y
hacer públicas las desigualdades a las que nos tenemos que
enfrentar día tras día.

Hoy traemos esta iniciativa que está diciendo muy claro que
la maternidad es un proceso vital, así lo defienden los sectores
feministas y así lo defienden los sectores más conservadores del
panorama estatal, y cito textualmente al portavoz de la
Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo: “Los vientres
de alquiler son una explotación de la mujer y del niño que va a
nacer, que se convierte en un objeto de consumo.” Y sigue
añadiendo: “Los niños y las mujeres no tienen precio, solo
dignidad.” Y sigue, y continúa diciendo que “Los vientres de
alquiler contravienen al orden natural de la concepción humana
y que un hijo no es un derecho ni un deseo, sino un don.”

Resulta contradictorio, no obstante, estas declaraciones
sobre la mujer y el valor de la concepción y la dignidad de los
seres humanos con las posturas que defienden la clase política
de la derecha, antes más alejada de la gente que de la iglesia,
pero ahora parece que también de ésta.

El sector conservador de la política pervierte el vínculo
innegable que existe entre una madre y un hijo o una hija, lo
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pervierte en función de la renta, en un ejercicio de absoluta
humanidad, humildad y honestidad política, invito a las mujeres
que, profesional y económicamente están bien situadas, y que
hoy van a votar en contra de esta iniciativa, que nos contesten
aquí claramente, para que quede registrado en el Libro de
Sesiones, ¿ustedes venderían a su hijo?

Del mismo modo, invito a los hombres que van a votar en
contra de esta iniciativa que habla sobre mujeres, que habla
sobre los vientres de las mujeres, sobre el mercadeo de las
mujeres, sobre los partos de las mujeres y el dinero de por
medio que hay en el negocio que pretenden implantar con las
mujeres, ¿ustedes prestarían en vientre de su hermana?
Contesten, señores y señoras diputados, ¿ustedes mercadearían
así con humanos nacidos de su vientre o del de sus hijas?

Miren, la cuestión es biológica, y es que los hombres no
pueden tener hijos solos, no pueden, por mucho que quieran
experimentar un embarazo y sentir los dolores y las
complicaciones físicas y psicológicas de un parto, las mujeres,
biológicamente, sí podemos tener hijos, pero, a su vez, no todas
las mujeres pueden hacerlo; es doloroso, sí, pero la vida es un
proceso de demolición doloroso y hay que asumir los límites,
hay que asumir los límites biológicos y no tratar de pasar por
encima de todo a golpe de dinero. La derecha hace lo mismo
con los límites naturales, que aquí hay un límite natural que nos
impide poner un campo de golf, por ejemplo, hay una montaña,
pues no pasa nada, la destruimos, a eso le llaman progreso, a
saltarse los límites y no reconocer la finitud y la realidad de lo
posible.

Al fin y al cabo, con esta iniciativa estamos poniendo
cordura a un tema muy importante, en el mercado no pueden
fluctuar los cuerpos de las mujeres. No, porque ¿saben quienes
van a pagar 20.000 euros por un bebé recién parido? Quienes
tengan ese dinero en una cuenta y no tengan que usarlo para
comer. Y ¿saben quienes van a aceptar 20.000 euros por parir
y entregar a su hijo? Quienes no tengan esos 20.000 euros y los
necesiten para comer.

Votar en contra de esta iniciativa, da igual cómo se vista, da
igual las excusas que digáis, da igual los argumentos y las ideas
sobre la mujer y su libertad que tergiversen, nos están diciendo
ustedes a todas las mujeres que podemos ser sacos de boxeo,
floreros en una casa o una vasija para bebés de personas ricas.
Votar en contra de esta iniciativa, señores y señoras, es votar
violencia. Votar en contra de esta iniciativa es decirle a la
sociedad que si tienen dinero van a poder comprar lo que
quieran, hasta una maternidad, ¿no pueden tener hijos?, no pasa
nada, 20.000 euros y se lo afinamos.

Nosotras queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a
todas las mujeres, primero, porque no vamos a dar ningún paso
atrás en lo que siempre hemos estado defendiendo, y también
un mensaje de tranquilidad a quienes viven en condiciones
económicas duras, porque este gobierno, con mucha dificultad
y con muchos palos en las ruedas que pone la derecha, quiere
que este estado la gente pueda tener una vida digna; favorecer
el trabajo con unas condiciones laborales acordes a los
derechos humanos.

Es muy difícil, Sr. Presidente, estar en la intervención con
el constante murmullo y las risas de las diputadas del Partido
Popular, solo quiero reflejarlo aquí.

Este gobierno quiere...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, ha esgotat el seu temps, si pot anar acabant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... -sí, termino, Sr. Presidente-, este gobierno quiere
implementar políticas de integración social, afrontar retos
económicos importantes que reajusten la riqueza y que no
tengamos que lamentar tanta miseria. Y muy importante,
potenciar la adopción, facilitarla, para que así tantísimos niños
y niñas que carecen de una familia y tantísimas personas que
quieren formar una, puedan hacerlo con las garantías y las
protecciones suficientes a los derechos de los menores y
también a los derechos de las mujeres.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Mirin, no faig comptes entrar en cap
tipus de provocació ni en tot el que s’ha dit, i si la derecha y el
Partido Popular, i si vendríem els nostres fills i si consideram
que una dona és un sac o no és un sac, un envoltorio, no, no
faig comptes entrar; vull dir, de vegades una mitja rialla, quan
veus que no té lloc tot el que es diu, doncs és una sortida per a
no..., perquè és que no hi ha cap càmera avui, vull dir, avui no
fa un vídeo de YouTube, avui aquí no hi ha càmeres, i
normalment en aquesta comissió, en molts casos, en molts
casos, Sra. Santiago, es veu que ve poquet per aquí, doncs el
que prima són els drets, el que prima és l’interès comú, i en
moltes ocasions se sorprendria, jo crec que en més d’un 85%
dels casos s’aproven les proposicions, li diria que per
unanimitat, perquè en qüestions socials hi sol haver acords.

Miri, em sap greu, no té cap càmera, no ha fet el vídeo, no
ha dut ningú que em sembli que li hagi pogut fer un vídeo per
posar avui horabaixa -bé, sempre ho pot treure del Diari de
Sessions-...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., però és que no és aquesta qüestió, crec que som davant d’un
tema que requereix un altre to i un altre discurs, però és igual,
cadascú fa el que considera.

A veure, som davant d’un assumpte molt complex, i és així,
i som davant d’un assumpte delicat, ple de matisos i de
sensibilitats, com és legislar evidentment sobre la maternitat o
la gestació subrogada. El que nosaltres creiem és el contrari del
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que ha fet la diputada de Podemos, creiem que fa falta un debat
assossegat i en profunditat, independentment de matisos i
d’expressions utilitzades en aquesta PNL o, sobretot, matisos
i expressions utilitzades per la diputada de Podem avui,
nosaltres estam d’acord totalment amb el fons de la proposta,
no sé perquè ha pensat que votaríem en contra d’aquesta
proposta, estam d’acord amb el fons, fins i tot li ho vaig dir ahir
a una diputada del PSOE, que en vàrem parlar i vaig dir que
estam totalment d’acord amb el fons, per molts de motius, gran
part dels quals els que ha exposat abans la diputada del PSOE.

Perquè el que demana bàsicament, en principi, primer de tot
és acomplir la llei, és acomplir la normativa vigent i,
evidentment, hi estam d’acord: lleis, experts, fins i tot l’informe
del Comitè de Bioètica d’Espanya de l’any 2017, en remarcar
aspectes tant ètics com jurídics, estan en contra, i nosaltres
també, primer, de l’explotació de la dona, i segon, del dany als
interessos del menor. I vull remarcar “interessos del menor”
perquè a mi vostès m’han sentit parlar moltes vegades de
l’interès superior del menor, i per a nosaltres és importantíssim.

Com a alternatives, és clar que sí, com a alternatives
procediments legals àgils en garanties, sent garantistes però
àgils, com, per exemple, l’adopció o l’acolliment, i vetllar
sempre amb una solució jurídica pels drets dels menors i per fer
feina en la direcció de perseguir les màfies que utilitzen els mal
anomenats ventres de lloguer per fer negoci, hi estam totalment
en contra. Margalida Durán del Partit Popular, que quedi clar,
com la resta de diputades que som aquí assegudes, totalment en
contra de negociar amb el cos de les dones, perquè no en quedi
cap dubte.

De vegades es fan una sèrie de qüestions mentals de posar
clixés, malament, malament, hem d’obrir el capet, sobretot en
aquesta comissió crec que és molt bo fer-ho.

Per tant, nosaltres estam en contra d’explotar les dones i de
fer negoci amb el cos de les dones, un debat sempre amb una
premissa de l’interès superior del menor com a principi rector
de l’actuació de tots els poders públics, i també jurisprudència,
sentència del Tribunal Suprem del juliol de l’any 2014, que el
menor es troba per sobre de qualsevol interès confrontat.

En el punt número 4 és allà on nosaltres tenim més
problemes, i li diré per què, nosaltres votarem a favor dels
punts 1, 2 i 3 i demanaríem votació separada. Per què no estam
d’acord amb el punt 4? I ho vull explicar bé: entenc el sentit de
l’explicació, l’entenc, però vull anar a la finalitat que es va
perseguir quan es va aprovar a l’any 2010, en què, a més,
nosaltres no governàvem, ho vull dir, no governàvem, i es va
aprovar aquest punt, aquesta instrucció a l’any 2010; va ser,
precisament, pel que jo he dit abans, per dotar de plena
protecció jurídica els interessos superiors del menor. I
m’explic: quina culpa té aquell infant que ja ha nascut a un país
allà on és legal la gestació subrogada -he de recordar que, si no
vaig errada, són 10 els països en què és legal fer-ho-, i aquell
nadó que ja ha nascut, que ja ha nascut, de pares espanyols, ve
aquí i es troba sense poder-se enregistrar i sense poder tenir els
drets que li pertoquen.

Per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat el seu temps, i vol acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí-, per tant, sí estam a favor de la proposta, del fons de la
proposta; estam a favor d’un debat assossegat sobre aquest
tema, sabem que és un tema sensible; i també estic d’acord amb
el que s’ha dit aquí, que una cosa és el desig d’una parella, dels
homes, de les dones, de tenir fills, i l’altra és el dret, no és té el
dret, per tant, el dret el tenen els menors.

Per tant, per tot això, doncs he explicat: 1, 2 i 3 a favor i en
el 4 doncs hi votaríem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo, miri, no ho sé... tenia estructurada
una intervenció... sempre serà en positiu, però amb un to
diferent, no cauré en el to expressat per altres, perquè no és
propi d’aquesta comissió quan fins i tot ens emocionam i ens
enfadam. A mi m’agradava veure que la Sra. Santiago
compareix en aquesta comissió i intervenia, jo crec que és igual
que circular per diferents comissions diferents diputats, entre
d’altres coses perquè ha passat altres vegades, però, escolti,
vostè ha condicionat que si hi vot en contra som un violent.

(Pausa de l’intervinent)

No, no som un violent, ni el meu grup parlamentari tampoc
no és un violent, perquè votaré en contra a gran part del que ha
dit, i ara li explicaré per què, i, a més, li passaré un document
de quina és la proposta de la nostra llei sobre el tema de la
gestació subrogada, i digui’m vostè a aquesta proposició de
llei, que volia fer la intervenció sobre això, però no tenc...
sobretot tenc manco temps per poder-ho fer i dedicar-ho a
desmuntar el discurs que ha fet vostè en aquest sentit.

Miri, si nosaltres hem demanat una llei..., i ho dic perquè
vostès vinculen aquí el tema del lloguer de ventres amb el tema
de la gestació subrogada, perquè el vinculen, perquè jo, és clar
que estam el nostre grup parlamentari i aquest diputat totalment
en contra que es lloguin ventres i que no s’asseguri la integritat
i s’asseguri la no-manipulació de la dona perquè ho faci, i per
això duem una proposició no de llei en el Congrés, perquè
entenem que hi ha d’haver un important debat, Sra. Durán, de
tot, perquè ha de ser un consens, parlam dels drets de la dona,
dels drets dels infants i dels drets també de poder ser pares, no
de tenir fills, ser pares, i per això contempl unes mesures.

I si vostè llegeix la llei i el discurs que ha fet Ciutadans al
Congrés veuran que duem una inquietud i una necessitat
plantejada per molts de col·lectius, entre els quals famílies que
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han hagut d’anar a fora perquè aquestes han tengut doblers, han
hagut d’anar a fora precisament... fins i tot a països, on gent
vulnerable, amb unes condicions econòmiques insuficients
s’han hagut de veure forçades. I precisament per això volem
que a Espanya es reguli, amb unes condicions; que hem
incorporat moltes millores al projecte de llei, i no és que vengui
aquí a vendre’ls a vostès el projecte de llei, sinó a explicar-los
per què s’ha de desvincular el concepte que plantegen aquí i el
volen vincular a la gestació subrogada.

Precisament, demanam les garanties, total garanties, parlam,
a més, no només de la inscripció, parlam de mesures
coercitives, de mesures penals quan es vulneri això, de suport
psicològic i d’un registre públic, d’un contracte públic,
precisament, o sigui, que es reconegui i se’n doni fe i la doni la
mateixa administració que vostès diuen que ha de penalitzar
altres actituds. Quines actituds? Que es manipuli, que no es
tengui els suficients... o hi hagi gent que munti viatges per fer
això fora; precisament donar garanties a les dones i als pares i
als nins aquí a l’estat espanyol, que són els que tenen la
demanda d’aquest dret, i per això nosaltres votarem en contra
de com està plantejada aquesta proposició no de llei.

I els deman que vostès, per favor, llegeixin el document que
el nostre partit, grup parlamentari, ha traslladat als seus grups;
és que, Sra. Cano, és que vostè el coneix, i digui’m vostè el que
vostè ha plantejat on ho troba, independentment del
plantejament que considerin que per a la dona no és una..., però
vostè no em fiqui per aquí que jugam amb els ventres de
lloguer i mercantilitzant les dones, no, serà una opinió, no la
veurà reflectida i veurà garanties per evitar això. I digui’ls
també a molts col·lectius que demanen aquesta via perquè és
l’única després de tots els intents de poder concebre... no han,
no han..., i no volen adoptar, volen fer-ho d’una altra manera -
no, no em digui que no, és que estam donant també garanties a
les persones que en vulguin tenir.

I això és la proposta que nosaltres duem i per això
defensam..., i som l’únic grup que ho defensam? Sí, però
representam un col·lectiu important també de persones que ens
ho han traslladat i per això el meu grup parlamentari ho va
valorar.

Per tant, i ja acab, no hi donarem suport per aquestes raons
i sobretot perquè ho vinculen a una valoració i a una iniciativa
que nosaltres entenem que és més que garantista, per evitar tot
el que vostès han dit, precisament, dels ventres de lloguer,
aquest és el nostre posicionament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, nosotros creemos que el
alquiler de vientres o la maternidad subrogada es una práctica
que debemos rechazar, porque supone cosificar a los niños, no

podemos hablar de compraventa con algol que afecta al cuerpo
de las mujeres; la reproducción no puede ser rebajada a una
simple técnica, despreciando el vínculo de las madres con sus
hijos desde su gestación en el vientre materno, y, además, nos
olvidamos de los niños, es una aberración olvidar los derechos
de los niños.

Si traspasamos la líneas de la ética, estaremos dando pié a
cualquier otra aberración, no podemos abrir la puerta a la
explotación de la mujer, a poner precio al útero de las mujeres,
especialmente de las más vulnerables. Y también supone
mercadear con los niños.

Nuestra formación política, en marzo del año 2016, ya dejó
muy clara su postura en el ámbito de la Asamblea de Madrid,
cuando la diputada autonómica, Rocío, la actual diputada
autonómica, Rocío Monasterio, leyó un manifiesto en el que
afirmaba que “ningún niño ni ninguna mujer pueden ser objeto
de consumo”, una mujer no es una vasija, desde VOX
defendemos los derechos de las mujeres ante todo, ser objeto
de una transacción económica es denigrante para nosotras. El
embarazo no es solo una técnica de reproducción, crea vínculos
entre las madres y los hijos.

Nosotros defendemos la maternidad y la paternidad, no la
producción de niños. Los derechos del niño a la filiación, a la
identidad, a tener un padre y a tener una madre tienen que
primar sobre los derechos reproductivos y los deseos de los
adultos, esos derechos no se garantizan con el alquiler del
vientre de una mujer. Rechazamos la imposición de un modelo
de sexualidad contrario a la antropología humanística, nosotros
vamos más allá, también rechazamos los dictados de la
ideología de género que propician el uso de nuevas tecnologías
reproductivas en el contexto de los llamados derechos
reproductivos y sexuales.

Y exigimos garantías de los derechos de las madres y de los
nacidos a causa de la maternidad subrogada y exigimos también
la condena de esta práctica que va en contra de los derechos
humanos.

Por todo ello, apoyaremos esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari... -Sra. Ribas, perdó, avui no estic molt fi, es
coneix que a aquestes hores..., ara que no me la deixava, Sra.
Pons-...

(Rialles i remor de veus)

..., per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Santiago, se ha cubierto hoy de gloria porque la derecha le ha
dado la sorpresa de su vida. Solo voy a decir dos cosas: que
tiene una mala manera de convencer, o sea, si usted quería
convencer de que le den apoyo el tono no debe ser ese, porque
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ya sabe que en las relaciones cortas es donde se convence. Yo
no quiero decir nada más allá, simplemente es una cosa.

Y segunda cosa, 1985, 1986, Baleares, Mallorca, Pilar
Martín, Leonor Taboada, feministas de pro Lobby de Dones,
al que tuve yo también el placer de poder ayudar y participar
y ser miembro, o sea, el feminismo, lo siento, cosa que ustedes
reivindican, no lo han inventado, y lo siento, pero yo también
fui joven antes y ya era feminista en los años ochenta.

Dit això, parlem d’aquesta gest...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, lo digo con todo el respeto, pero para situarnos, usted
es joven y valiente, a mi me gusta, yo también lo he sido-, i no
passa res.

Gestació subrogada, que és el tema del dia, és un tema,
efectivament, molt complex, jo crec que en aquesta qüestió,
Sra. Cano, no és blanc ni negre, li compr que és gris fosc, és a
dir que absolutament és un tema que el cos de la dona es
converteixi en un objecte, ho és, no ens sembla bé, que es
mercantilitza el desig de ser pares, efectivament; que en cas
contractual i amb un fill, per exemple, amb problemes, amb una
malformació o el que sigui, es podrà obligar a la dona que
ofereix el seu úter a haver d’avortar, etc., jo li compr. Ara bé,
se’m genera un dubte, jo crec que per a això és necessari un
debat: i si jo vull cedir el meu ventre de lloguer a un germà, que
és homosexual i vol tenir un fill amb la seva genètica, o a la
meva germana, -bé, jo ara ja no, però quan era més jove-, etc.,
és clar, aquí se’m planteja aquest dubte. Per tant, jo crec que,
efectivament, ha de ser així, però tal vegada hi pot haver
qualque excepció. Això és una cosa que jo crec que també
s’hauria de poder debatre.

Una altra cosa, el tema, efectivament, com ja s’ha dit, no es
limita a Espanya, traspassa les nostres fronteres, ja que es
desenvolupa arreu de tot el món, per aquest motiu jo crec que
seria necessari i imprescindible una actuació internacional
coordinada per fer-hi front de manera eficaç. Mentre aquest
marc internacional no s’estableixi, sinó, més aviat, sembla que
anam en el camí contrari, perquè de cada vegada són més, crec
que estam d’acord, que s’ha d’instar el Govern de l’Estat a
adoptar mesures oportunes i necessàries per tallar aquesta
pràctica a Espanya.

Hi ha unes dades molt simples, entre 2010 i 2016 es varen
comptabilitzar un total de 979 inscripcions per gestació
subrogada en els registres consulars de l’estranger, Estats Units
concentra un major nombre, també n’hi ha en el Consolat de
Canadà, Estats Units, Regne Unit, Índia, Nepal, Mèxic,
Tailàndia, Ucraïna, Rússia, Grècia, Portugal i Sud-àfrica,
segons detallava una recent resposta parlamentària.

Estic d’acord amb vostè que si no prenem mesures això és
un colador, però estic d’acord que aquests nins, primer, no han
demanat venir al món, qualcú ha comanat una mamà perquè el
seu papà vol tenir o perquè, efectivament, algú ha confús el
desig amb el dret de ser pares, i jo crec que aquest punt 4 seu,
i començaré pel final, em genera molts dubtes, em genera molts
dubtes perquè hi ha nins que ja estan comanats, diguem-ho així,

hi ha nins que ja han nascut, hi ha nins que ja han firmat un
contracte, i amb aquests nins, llavors, què fem? Els tornam?
Què podem fer amb aquests nins?

Tal vegada el que li podria plantejar, ara diré una esmena in
voce o ens hauríem de plantejar que posen un termini a futur,
podríem dir: bé, idò, a partir del 2023 a Espanya no entra ni un
nin..., perquè hi ha processos que estan en marxa i tràmits que
estan en marxa i el que no hem de consentir és que es vulnerin
els drets dels menors que no han demanat venir a aquest món.

Els poders públics, efectivament, han de garantir a la dona
gestant una adequada protecció contra el perill d’abusos de
situacions de vulnerabilitat. Estic d’acord que la immensa,
immensa majoria de dones que es presten a aquest joc, pensam
que malèfic, perquè pensam que, efectivament, és malèfic, tot
i que hi ha gent que vol tenir fills que siguin seus amb la de
nins que es moren, però això seria un altre debat, que pensam
que és un joc malèfic, i ningú no ho fa si no és que li hagin de
pagar una compensació o perquè qualcú tracta amb ells i fa una
tracta, perquè al final també és això, és un negoci que també és
una esclavitud.

Estic d’acord amb això, hem d’impedir la lucrativa activitat
de les agències mediadores que operen en aquest terreny i
sobretot amb la protecció dels drets dels menors. I torn aquí a
aquest dret preferent dels menors, que és el que va justificar
aquesta instrucció de la Direcció General del Registre i del
Notariat del 2010, que permet inscriure aquests nins i nines en
el Registre Civil. Reconeixement per part del Tribunal Suprem
del dret a percebre la prestació per maternitat o paternitat a
aquest tipus de naixement.

Per tant, jo també deman votació separada, si hi ha una
solució a aquest punt 4 nosaltres ho acceptam, crec que vostè
ha fet la iniciativa i si té qualque alternativa a plantejar
nosaltres la compram. I demanaríem, efectivament, perquè
estam amb les companyes del Partit Popular que absolutament
sí als punts 1, 2 i 3, i entenc el fons d’aquest punt 4, però crec
que ara mateix hi ha nins que no han de pagar que nosaltres
vulguem ser estrictes amb una situació maquiavèl·lica, però que
ja hi són o que estan a punt d’arribar.

Per tant, res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. En torn ara per contradiccions,
intervenen per part del Grup Parlamentari Socialista la Sra.
Cano, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El primer de tot és agrair als
diferents grups polítics el to i la reflexió que s’ha fet entorn
d’aquest tema, l’alt grau de consens que hi ha amb la majoria
de grups representats en aquesta comissió.

I entrant a les qüestions concretes que s’han plantejat,
respecte dels dubtes, jo entenc la Sra. Durán, perquè ella ho fa
amb la millor de les intencions possibles, que és amb la finalitat
amb la qual es va fer la resolució del 2010, de donar una

 



568 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 31 / extraordinari / 16 de juliol de 2020 

cobertura a tots aquells infants que ja són aquí, que en aquells
països d’origen aquesta pràctica és legal i s’intenta donar una
solució en interès superior del menor, i aquesta va ser la
finalitat d’aquesta instrucció. Però és que això no frena la
pràctica, això és per la via... per la porta de darrera, fer que
aquests nadons puguin entrar a Espanya, quan aquí aquest
contracte és nul de ple dret.

I això no frena la pràctica, no frena les famílies que se’n
vagin a Ucraïna a explotar dones vulnerables o a Grècia que fa
un parell d’anys, amb la crisi econòmica, i ara veurem amb més
crisi econòmica com es mercantilitzen, perquè es mercantilitzen
els cossos de les dones, i, és clar, desgraciadament, jo crec que
l’interès superior del menor i de la infància és aturar aquest
tipus d’instruccions, és no donar el marge, perquè si dones
aquest marge dones aquesta escletxa, això és la via que fa
possible que aquests menors entrin.

I jo ho entenc, si aquest menor ja és aquí, doncs se li ha de
donar la solució, però jo també faig una reflexió de: són
realment aquestes persones les millors famílies per a aquests
nins? Una persona que és capaç d’explotar una dona, de tenir
un desig i treure la cartera i de tractar un nadó com si fos un bé,
com a un producte? Jo també ho veig prou qüestionable que
això sigui “interès superior del menor”, jo, particularment, pens
que, probablement, no siguin les famílies més ideals.

Però, bé, al final crec que la instrucció aquesta és objecte de
la polèmica, del que tractam és d’instar el Govern d’Espanya
que la pugui regular, jo vull pensar que si es regula aquesta
qüestió es farà amb temps i amb un període de transitorietat,
que donarà un marge a tothom per no deixar en un llimbs
jurídic les persones, ni els nadons i que es faran les coses ben
fetes.

Si de cas, podem fer un recés de cinc minuts i miram
d’afinar una redacció, perquè jo vull pensar que, bé, és que en
això no em cap altra manera de poder fer les coses.

Després, també ha demanat la Sra. Sureda, què passa amb...

(Se sent de fons la Sra. Pons i Salom que diu “Pons”)

..., ai, perdona!, Pons, què passa amb aquelles dones solidàries
que estan disposades a parir per als seus germans o per a un
amic, no?, això ja es pot fer, a dia d’avui això es pot fer. Ara
bé, el procediment a seguir és renunciar a la custòdia del menor
i obrir un procés d’acolliment familiar que acabarà amb
l’adopció per part de la germana o amiga. Però si això ja és
possible, per què no es fa? Perquè hi ha molts lobbies darrera,
la indústria reproductiva, que el que volen és que les dones
renunciïn al dret a l’afiliació, dos por el precio de uno, tenir un
bebè i a més que les dones renunciïn al dret a l’afiliació. Per
això, jo he emmarcat la meva intervenció primera en què això
era un retrocés en els drets de les dones, no només perquè
mercantilitzen i cosifiquen el nostre cos, sinó perquè també fan
passes enrera en el dret a l’afiliació i la pàtria potestat.

I després, entrant en el plantejament de Ciudadanos, jo he
llegit la seva proposta, jo no crec que hi hagi una gestació
altruista, el que jo crec que hi ha és un cavall de Troia per
poder després inscriure tots els nins que venen dels mercats

internacionals perquè en aquells països que tenen legislacions
anomenades altruistes, per exemple, el cas d’Anglaterra, vostès
saben estadísticament el nombre de dones que paren hijos de
manera altruista per a la resta? És ínfim, perquè al final això
és l’esquer perquè això es pugui legitimar i les persones puguin
accedir sense cap tipus d’entrebanc al mercat internacional i
enregistrar els infants per aquesta via, perquè això, del suposat
altruisme, és una quimera.

I després, fa uns mesos, Sr. Gómez, vostè i moltes de les
persones que som aquí, vàrem poder assistir a una conferència
a la Sala d’Actes de la doctora Ingeborg Kraus, en què parlava
sobre el mite del regulacionisme de la prostitució i de tot el que
implicava; jo crec que una persona, després d’assistir a aquella
conferència, no ha de tenir els mateixos esquemes que tenia
abans d’entrar a la conferència. Idò jo l’anim que vostè pugui
aprofundir una mica més en el que implica la mercantilització
dels cossos de les dones.

La seva proposta és una proposta que el que fa és generar
explotació sexual de les dones més vulnerables, de les dones
més pobres, que les famílies més acabalades puguin accedir als
fills de les dones més vulnerables, el meu concepte de llibertat
és totalment diferent, un concepte de llibertat que no posa les
dones en la tessitura d’haver de renunciar a un fill per qüestions
econòmiques, de generar igualtat.

I la Sra. Durán ha dit també una cosa que és molt important
que és la gran quantitat de nins i nines que tenim
institucionalitzats, que necessiten una família, que tenen dret a
tenir una família i aquí necessitam institucions àgils i que
puguin donar sortida a la quantitat de nins i nines que
necessiten que (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, ha esgotat el seu temps, si pot anar acabant.

Molt bé, he entès que demanava un recés de cinc minuts.

Sra. Santiago, vol intervenir abans o després del recés?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Quiero intervenir ahora, Sr. Presidente. Nada, simplemente
para agradecer a la derecha o casi toda la derecha de este
parlamento que, al final, el feminismo ha sabido convencerlos
realmente de qué son los derechos de las mujeres y que
apuesten por ellos, estoy profundamente agradecida.

Como solo me voy a remitir a cuestiones profesionales,
únicamente, solo decirle que, hombre, Sra. Durán, usted lleva
muchísimos más años en política que yo, estoy segura, yo de
hecho solo llevo un año, entonces, creo que es interesante que
usted se ciña solamente a las cuestiones profesionales, lo debe
saber usted que en las cuestiones personales pues una no se
mete y, en todo caso, si usted decide comentar las cosas que yo
hago en mi vida privada, aségurese bien que la plataforma es la
adecuada, porque yo no publico videos en YouTube.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Fem una interrupció de cinc
minuts per intentar arribar a un acord amb una esmena in voce
al quart punt.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió, si us sembla bé. Es manté el punt quart
talment com està i accepten votació separada, en tot cas la
votació pot ser dels tres primers punts i del quart punt per
separat. No és així?

Vots a favor del primer, segon i tercer punt?

Entenem que és per unanimitat.

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “11 vots
a favor i 1 en contra”)

Perdó, no ho he vist bé, idò, se m’entelen les ulleres.

(Remor de veus i algunes rialles)

He dit vots a favor.

Vots en contra?

Ara sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Exactament, 11 vots a favor i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor del quart punt?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 1 abstenció; i 4 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3266/20, relativa a reforçar les garanties per evitar
el lloguer de ventres.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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