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EL SR. PRESIDENT: 

Ja hi som tots. Bona tarda, senyores i senyors diputats,
començam la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Sí, Sílvia Cano substitueix Joan Mascaró. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Miquel Ensenyat substitueix Joan Mas.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Sergio Rodríguez sustituye a Jorge Campos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
15786/20, RGE núm. 17650/20 i RGE núm. 2371/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15786/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de mesures en innovació i digitalització del
sector cultural. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps
de cinc minuts. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Aquesta
iniciativa la va presentar el meu grup parlamentari a través de
la feina de la nostra diputada Maria Antònia García, que és la
portaveu de cultura, encara que avui la defensaré jo, però volia
que en quedàs constància. 

Fa referència a l’activitat cultural, una activitat empresarial
que suposa una aportació important a l’economia espanyola, en
concret un 3,2% del producte interior brut, i que és un motor a
més d’altres activitats empresarials, com la indústria turística,
que va aportar a l’any 2019 més de 16.000 ocupacions l’any, a
més d’altres ocupacions en altres activitats de forma indirecta,
que, en concret, a les Illes Balears aquest sector de les arts
genera anualment un valor afegit brut de 47,7 milions d’euros,
segons revela un estudi sobre indústries culturals, elaborat per
la Fundació Impulsa, i ho fa a més, amb unes organitzacions

empresarials d’escala micro que encara afegeix més
vulnerabilitat al sector. 

Dic això perquè amb el reial decret amb el qual es declarava
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID, es va afectar de manera especial
l’àmbit cultural del nostre país i lògicament també,
evidentment, de les Illes Balears, perquè des d’aquell moment
varen quedar suspeses pràcticament totes les activitats culturals
i varen quedar reduïdes substancialment les relacionades amb
l’àmbit editorial. 

Aquesta aturada forçosa de l’activitat a causa de l’estat
d’alarma, així com la pròpia configuració del teixit empresarial
cultural a Espanya i a Balears, format principalment per PIME
i autònoms, juntament amb la distribució intermitent en el
temps d’ingressos en les empreses del sector, fa necessari que
es desenvolupin mesures específiques, no només pal·liatives
sinó també productives per a aquest sector. 

A la vegada, el confinament de la societat espanyola va
obrir una nova forma de consum cultural mitjançant l’ús de les
noves tecnologies. Molts d’artistes varen començar a donar a
través d’aquests mitjans les seves obres en obert, museus,
biblioteques, cantants, companyies de teatre, el que ha permès
una forma diferent de consum cultural a través de les xarxes
socials i plataformes digitals, però els seus treballs no són tan
remunerats, evidentment, com passava abans. Per això, és
urgent posar en marxa una plataforma digital pública per a la
difusió, per a la gestió i el consum de productes culturals
digitals.

En aquest sentit, la Conselleria de Presidència del Govern,
juntament amb la resta d’actors que conformen el complex
teixit empresarial de la cultura a Balears, han de fer front a un
important repte, aprofitar les noves tecnologies per atreure i
conèixer la cultura balear.

Per això, des del Grup Parlamentari Popular presentam
aquesta proposta, que consisteix en proposar un paquet
específic de mesures en l’àmbit digital que permeti compartir,
difondre, comercialitzar els productes culturals i, al mateix
temps, protegir els artistes i els seus drets d’autor en el consum
digital.

La proposició en concret consisteix a instar al Govern de les
Illes Balears a promoure les mesures necessàries per impulsar
la digitalització i la innovació del sector cultural, i
concretament els punts que es presenten: incorporar continguts
culturals a les plataformes digitals públiques locals i de la
comunitat autònoma, amb la finalitat de difondre projectes que
s’han vist i que es veuen encara afectats per la crisi COVID;
incloure a les convocatòries autonòmiques de programes
específics per a PIME un apartat que sigui cultural per als
projectes a empreses culturals relacionats amb activitats
digitals; desenvolupar, així mateix, un programa formatiu per
incentivar el negoci digital en les empreses culturals; introduir
en els projectes I+D de Balears les activitats culturals com a
àrees tecnològiques prioritàries; proposar també la creació
d’una mesa intersectorial d’operadors d’internet d’indústries de
continguts digitals per afavorir l’accés a l’oferta legal de les
empreses culturals que utilitzin aquesta tecnologia digital i
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garantir la connectivitat; elaborar a la vegada un codi de bones
pràctiques amb l’objectiu que administracions públiques puguin
adquirir llicències de productes amb drets d’autor i protegir així
mateix la propietat intel·lectual; i, finalment, realitzar una 
campanya de conscienciació, la qual cosa també és important,
sobre els drets de la propietat intel·lectual, així com també dur
a terme accions que impedeixin la pirateria cultural on line.

Pensam que aquesta proposta és una d’aquelles propostes
que no són polítiques, que són socials, que són importants per
a la societat en general i per a un sector, com deia, el cultural,
molt desfavorit i afectat per la crisi de la COVID des del punt
de vista econòmic i empresarial i sol·licitam de tots vostès el
suport a aquesta proposta. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidente. Bueno, está claro que en Baleares las
opciones culturales y de ocio se vieron afectadas muchísimo
básicamente porque primaba la necesidad de mantener con vida
a la población, aún todo ello desde las administraciones de las
islas a todos los niveles territoriales, tanto desde los
ayuntamientos como desde el consejo, como también desde el
Govern, se han seguido programando actividades culturales en
la medida que ha sido posible, y de ocio, con más o menos
limitaciones de aforo, con medidas de distanciamiento.

Todas estas medidas corresponden a una cuestión esencial,
es que Baleares, bueno, se declaró la cultura como un bien de
primera necesidad y se declaró así con todo lo que esa
declaración comporta, financiación, escucha, en general un
apoyo que hasta ahora no había tenido o no había sido tan
patente en el sector cultural de las islas. 

No cabe duda, y en los presupuestos del año pasado se vio
reflejado, también en las ayudas COVID, como también se
verán en estos presupuestos, que este govern va a seguir
protegiendo y va a seguir mejorando todas las ayudas que se
puedan dar al colectivo cultural, sin más razón, porque en el
camino hacia la diversificación económica es que es salvavidas
futuro para Baleares, nosotras y este Govern en general
entendemos la cultura como una industria que es clave, a la que
hay que seguir escuchando, hay que seguir apoyándola
económicamente para que puedan desarrollarse como lo que
son, un sector estratégico para la economía futura de estas islas.

Nosotras entendemos el fondo de la iniciativa y, como usted
ha dicho, no es una cuestión política, es una cuestión social.
También entendemos que la digitalización es fundamental, se
está dando en todas las áreas, también en el área de las aulas
mismo, por ejemplo también. También la cultura tiene que
digitalizarse. 

Nuestro voto lamentablemente va a ser que no, pero
tampoco es por un tema político, simplemente es porque
existen programas de digitalización de la cultura que se han ido
desarrollando y se van a continuar desarrollando a lo largo de
esta legislatura y que comprenden básicamente, bueno, varios
puntos que no los voy a citar todos pero, por ejemplo, ustedes
hablan de incorporar contenidos culturales a las plataformas
digitales y demás, ya existen catálogos web, como, por
ejemplo, no voy a citarlos todos, pero iebalearics.org; existen,
además, unas convocatorias de ayudas en el 2020, y también se
van a volver a dar en el 2021, para fomentar la investigación,
como ustedes proponen aquí. Al fin y al cabo estamos de
acuerdo con el fondo, sin embargo son proyectos que ya se
están llevando a cabo, por suerte, desde el Govern, que se van
a continuar llevando a cabo y que nosotras estaremos siempre
del lado de la cultura, igual que... y más que me gustaría que no
fuera, evidentemente, un tema político, sino que la cultura se
considerara, evidentemente, un tema social, cosa que no ha
ocurrido en  otras legislaturas en que ha sido el sector cultural
el primer afectado en los importantes recortes durante la
anterior crisis.

En esta crisis no ha sucedido así. Seguimos avanzando
hacia la digitalización de todos los sectores estratégicos, entre
ellos, la cultura, y nuestro voto será que no. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí, gràcies, president. Por supuesto que Ciudadanos va a
votar a favor de esta proposición que nos trae el grupo
parlamentario porque estamos de acuerdo en la necesidad de
innovar y digitalizar también el sector de la cultura, las
PYME..., es que olvidamos muchas veces que el sector de la
cultura lo forman también autónomos, PYME, y es un sector
muy amplio al que en esta pandemia pues ha sido uno de los
sectores más damnificados, y desde Ciudadanos hemos también
registrado propuestas en este sentido, una que salió adelante en
la comisión del 24 de febrero, en la Comisión de Asuntos
Institucionales, en la que proponíamos adoptar medidas para
impulsar, favorecer y garantizar el sector del ocio cultural en
las Islas Baleares, porque no podemos olvidar que también hay
empresas de ocio cultural, empresas privadas que dan trabajo
a más de 5.000 familias en nuestras islas y solamente en 2020
se suspendieron 1.000 conciertos en Mallorca únicamente.

En esta proposición Ciudadanos apostaba por la
colaboración publico-privada en este sector porque es clave
para mantener las empresas y a los autónomos que sustentan el
sector del ocio cultural. 

Si bien he de decirle, Sra. Riera, que se trata de una
propuesta que ustedes expusieron el año pasado en el Congreso
de los Diputados, que es más de ámbito nacional, que se refería
a la web AceleraPYME y que ustedes nos traen aquí a esta
comisión, pero ya le digo que como compartimos el objetivo
votaremos a favor. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. 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. En la mateixa línia de la
intervenció que ha fet la companya d’Unidas Podemos,
entenem que és una proposta que es fa que en certa manera ja
arriba tard perquè la majoria d’acords que proposa ja es duen
a terme, fins i tot no només des del Govern de les Illes Balears,
sinó que fins i tot també des del Consell de Mallorca o...,
perdó, des dels diferents consells insulars, que evidentment són
els que tenen les competències en cultura i, per tant, els que han
de tenir un pes més específic i important, i també des dels
ajuntaments, sense cap dubte, els quals han fet un esforç titànic
per a efectivament donar resposta a una realitat, a una situació
que és del tot precària, i molt més després de la crisi de la
COVID, que ja ho era abans, ja ho era abans, a més, per a un
sector que ha estat molt malmès. I molt malmès, i no ha estat
precisament per governs progressistes que ha estat malmès, i en
aquest sentit podríem parlar de moltes qüestions com l’IVA
cultural, com tanta, però bé, tot això ja són festes passades i per
tant del que hem de parlar és de futur, i realment posar damunt
la taula plans específics, però que contribueixin no només a
donar suport sinó a revitalitzar i que, efectivament, com deia la
companya de Podemos, sigui una opció de futur de cara a
aquesta diversificació econòmica.

El dia que parlem del REB i del desplegament de la part
fiscal, d’objectius fiscals, jo ahir mateixa feia referència en el
debat de política general, si ara comparam, per exemple, quins
incentius fiscals pot tenir la indústria audiovisual, molt
vinculada al sector cultural, a Canàries o a Balears,
evidentment és que no tenim ni punt de comparació, no podem
oferir absolutament res. Per tant, això suposa que al cap i a la
fi el sector d’aquí en surt ressentit i per tant són aquestes
qüestions que de cara a un futur haurem de tenir en compte. 

Però, bé, entenem que és una proposta que arriba tard
perquè tot el que proposa es fa ja i per tant el nostre vot serà
contrari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del 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. Para no aburrirles a ustedes
suscribo plenamente las argumentaciones de la Sra. Santiago y
las argumentaciones del Sr. Ensenyat, que ha dicho que esta
proposición no de ley era muy buena y positiva y que algunas
de esas cosas ya se implementaban, sólo que yo lo hago para
votar que sí y no para votar que no.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Riera, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta que pensam
que, tot i que ja s’hagi presentat a nivell estatal, està molt ben
elaborada i que reflecteix la necessitat d’un col·lectiu que ha
estat desesperat. El 2020 ha estat l’any, a més a més, de
comprovar la transformació digital de la indústria cultural i
també de sentir-nos més a prop de tot allò que teníem molt
lluny.

Cultura té un handicap en aquests moments, històricament
ha patit una manca de finançament de projecció per part de
totes les institucions malgrat s’hagin fet esforços titànics, com
deia el Sr. Ensenyat, s’ha de seguir invertint i injectant en tot
allò que té a veure amb la nostra cultura, que té molt de
vocacional i poc de negoci en moltes ocasions.

A més a més, hem de recordar que el fet de ser unes illes
també encareix la producció creativa, també encareix la
projecció de diferents espectacles a la nostra comunitat
autònoma tant per als creadors com per als espectadors i ara, a
més a més, amb la pandèmia, amb la COVID-19, encara la
ferida habitual s’ha fet més gran.

Pot ser que s’hagi o s’hagin dut a terme parcialment algunes
millores, algunes de les actuacions que es reflecteixen a aquesta
proposició no de llei, però, com deia, estam molt lluny d’allò
que és necessari i encara més diria d’allò que és imprescindible. 

Creiem que és el moment de pensar en gran i per això, tot
i que la proposta que fa avui el Partit Popular és molt ambiciosa
i som conscient del moment que vivim, crec que és el moment
de dir que sí i estar a favor d’aquesta cultura i de la seva
digitalització. 

Pensam, i estic d’acord amb això, Sr. Ensenyat, que tenim
un problema de finançament per part de l’Estat i això s’ha
d’arreglar, però mentrestant facem camí. Per tant, el nostre vot
serà que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. S’ha comentat,
però sí que és cert, aquesta iniciativa s’assembla prou a la que
es va presentar al pla de reactivació, en concret el pla, eix 8,
perdoneu, a l’eix 8. Entenem, idò, que aquestes mesures ja
estan contemplades pel Govern. 

És evident que avançam cap a un model que crea noves
oportunitats i que farà la cultura més accessible, aquest és un
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món molt canviant i no es tracta d’un fenomen nou, la
integració digital és el següent pas d’una evolució constant. 

Sí que hem de dir que hem trobat a faltar propostes a favor
de la llengua pròpia, que també és cultura, i es pot aprofitar
l’oportunitat per fer, per exemple, produccions audiovisuals en
llengua pròpia i després difondre-les a través d’altres
plataformes, les trobam a faltar tant en aquesta proposta que du
el PP com en la proposta que va fer, que va presentar el govern
mateix. 

I em vaig topar amb una situació complicada perquè
evidentment a mi ara el meu cos em demana de fer una
abstenció, però no tant perquè no compartim l’objectiu
d’aquesta iniciativa, que evidentment sí que el compartim, sinó
precisament pel que acab de dir, perquè trobam a faltar aquesta
sensibilitat cap a la llengua pròpia. Llavors, i pensam i vull
tornar a insistir perquè crec que és una oportunitat perduda,
perduda perquè som a un món que..., que..., jo no sé vostès si
tenen altres plataformes, però a mi m’encanta poder accedir
sigui a Filmin, Netflix, HBO, Amazon, la que sigui i poder
veure sèries en versió original, i d’altres països, i veure altres
realitats, altres maneres de pensar, de sentir, de veure el món i
crec que és una manera també de donar-nos a conèixer.

Entenc que la meva abstenció deixarà en empat aquesta
votació, però és la que em demana el meu cor de fer. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Bona, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular presenta aquesta
iniciativa el 2 de novembre del 2020 i deixa palès que no
només no han volgut participar a les reunions del Pacte de
reactivació de les Illes Balears, sinó que ni tan sols s’han llegit
el Pla autonòmic de reactivació i transformació econòmica i
social de les Illes Balears, com bé deia la companya del Grup
Mixt, que es va presentar el 30 d’abril del 2020, mig any abans
d’aquesta iniciativa que debatem avui aquí.

El pla presenta ja una estratègia de digitalització i foment
de la tecnologia en el sector cultural, estratègia que textualment
pretén fomentar la digitalització i modernització del sector
cultural per ajudar-lo a adaptar-se a les noves tecnologies i a les
necessitats de l’entorn digital de la mà del sector privat, per tal
d’optimitzar la presa de decisions sobre quines són les millors
eines digitals, estratègies de mercat i inversió en recursos. 

Es planteja també en aquest pla la creació del centre
cultural d’investigació tecnològica interdisciplinària per a
l’estudi, el foment i la creació de nous formats i models
d’activitat cultural a l’entorn digital i híbrid, que actuï com un
centre cultural de recerca creativa que tendrà com a eix central
la tecnologia aplicada als entorns creatius, al desenvolupament

de propostes multidisciplinàries i als nous formats de mercat
digital.

Aquest mes de juliol, a més, hem sabut que el sector
cultural de les Balears rebrà 3,4 milions d’euros del fons del
Pla de recuperació i transformació i resiliència estatal, una
assignació de 3,4 milions d’euros que ens permetran avançar en
la recuperació i diversificació econòmica del sector cultural
balear a través de les línies en les quals fa mesos que la
conselleria treballava ja al costat del ministeri, perquè entenem
la cultura com un sector estratègic generador d’ocupació i el
nostre objectiu, efectivament, és enfortir el teixit i que
reverteixi en oferta cultural per al ciutadà.

Es convocaran ajudes abans que acabi el 2021 per a la
modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les
arts escèniques i musicals per 1.245.000 euros. 

Abans del 21 de juliol del 22, el Govern convocarà ajudes
per import de 270.000 euros per finançar actuacions a les sales
de cinema, com ara accions vinculades a la innovació i el
funcionament digitalitzat i sostenible, la creació i fidelització
de públics i adaptació als nous hàbits de consum audiovisual.

Actualització, digitalització i documentació dels béns de
patrimoni històric sobre els quals tenim competències, 180.000
euros.

60.000 euros per impulsar la transformació digital dels
arxius estatals a les Illes Balears mitjançant la descripció,
digitalització i la posada a disposició dels ciutadans dels
testimoniatges documentals relatius a la memòria, història i
identitats de les diferents comunitats que integren l’Estat
espanyol.

Una línia per finançar l’acceleració d’empreses culturals a
través d’una ajuda multidisciplinària que els permeti créixer i
desenvolupar el seu potencial, servint així de pol d’atracció
econòmic i generació d’ocupació, amb un total de 298.000
euros.

També ajudes per ampliar i diversificar l’oferta cultural en
àrees no urbanes, mesures de conservació, restauració i posada
en valor del patrimoni cultural i dotació de biblioteques.

S’ha creat també la Mesa del Treball Permanent de
l’Administració General de l’Estat i de les comunitats
autònomes en el sector de la moda d’autor a Espanya, amb
l’objectiu de desenvolupar un pla per millorar la competitivitat
i capacitat de generació de valor d’aquest sector, que és un
sector estratègic que crea ocupació, atreu inversió i fomenta
l’energia local.

Es renova la versió digital del diccionari Alcover Moll.

S’ha creat el FatLab al Centre Bit de Menorca per avançar
en temes de fabricació digital i impressió 3D.

Com ja s’ha dit aquí, l’Institut d’Estudis Baleàrics va
incorporar ajudes per a la digitalització en les convocatòries ja
del 2020, un Institut d’Estudis Baleàrics que ja té una
convocatòria de creació com a procés de recerca i una
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convocatòria d’investigació; té catàlegs a la web i posa en
marxa programes de contractació amb actuacions en directe,
com Fira B!, o programes d’IB3, com Els Entusiastes.

Tenim també, des de la iniciativa privada, una plataforma
d’streaming com Filmin, que ara té seu a Balears, que aposta
pel talent d’aquestes illes i organitza l’Atlàntida Film Festival.

En definitiva, una sèrie d’accions que du a terme el Govern,
a les quals sembla que el Partit Popular viu absolutament aliè
i registra propostes pensant que fa un ou de dos vermells i
realment el problema és que no va a les reunions perquè ni hi
són ni volen solucionar els problemes dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Té la paraula per contradiccions, per part
del grup proposant, la Sra. Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, vull agrair el suport
d’aquells grups que votaran a favor d’aquesta proposta i confiar
que a qualque moment puguem acabar de convèncer el Grup
Mixt dels seus beneficis i de la seva intencionalitat positiva,
únicament pretén ajudar a salvar aquell sector, un dels sectors
vulnerables d’aquesta societat, de treballadors que necessiten
modernitzar-se, a més, per adaptar-se a aquesta nova situació
de noves tecnologies, de plataformes digitals. I que pensam
que, a més, necessiten aquesta empenta per posar-se al nivell
d’altres empreses que ja tenen aquests reptes en marxa, sense
voluntat més que puguin tenir un mitjà de vida i un mitjà per
mantenir-se i continuar donant ocupació, que realment és el que
directament es pretén.

I després, evidentment, indirectament també donar aquesta
oferta variada que volem tenir tots i a la qual jo també em sum,
com a usuari de plataformes digitals i de tot aquell consum
cultural que ens pugui enriquir i ajudar-nos en el nostre oci.

Per altra banda, vull lamentar la falta de sensibilitat, la falta
d’implicació, la fredor amb la qual altres diputats utilitzen els
arguments a favor de la cultura per a després votar en contra
d’una proposta que, com ja he dit, no té cap intencionalitat
política, crec que no té cap expressió que pugui fer mal
políticament i que l’únic que pretén és això: fer una proposta
positiva que podria sortir per unanimitat o amb un cert consens
d’aquest parlament i que seria una mostra d’aquestes coses
positives, i de consens i diàleg, que uns dies diem o ens diuen
a la sala de plenaris i que l’endemà pujam les escales i se’ns
oblida quan arribam a aquesta Sala Verda. Per què els fa mal
aquesta proposta, per què és una proposta d’un grup de
l’oposició, per què el Partit Popular ha intentat donar veu
únicament a les reivindicacions d’un sector que, com ja deien
MÉS i Ciutadans o la Sra. Diputada de Ciutadans, s’ha
presentat també al Congrés amb una visió general; que afecta
aquí, a Balears, un sector molt important de la societat de la
qual tots coneixem, a més, directament alguns treballadors i
treballadores? Qui és que fa política amb aquestes propostes,

el que presenta propostes positives o el que les utilitza per
votar-les després en contra, segons el grup que les presenti?

Jo vull recordar que el sector cultural, com he dit abans, va
ser un dels més afectats per la crisi, precisament per la
variabilitat i la vulnerabilitat que té la tasca que realitza, per les
restriccions que el Govern va haver d’imposar amb més o
manco justificacions, però va haver d’imposar a un sector que
es va veure totalment tancat davant la situació sanitària, i es va
veure desbordat per altres ofertes que ens arribaven a ca nostra,
a través dels mitjans digitals, i únicament pretenem donar una
mica de sortida, d’impuls.

Pensin que aquest sector va ser el que va sortir al carrer
amb un cartell que deia “SOS Cultura” i va sortir dient “Es pot
i s’ha d’actuar més ràpid”. I pensam que únicament el que
volem és això, que es pugui i s’actuï un poquet més ràpid, sense
voluntat de voler fer mal políticament. No sé si tenen por que
es faci mal políticament a qualque conselleria, però crec que
per sobre hi ha d’haver els interessos generals de la gent.

I com els deia, és un sector que va patir restriccions, que,
encara que sigui una proposta nacional hi ha comunitats que
varen continuar donant suport a aquest sector, jo vull recordar
a l’any passat per Nadal hi va haver actuacions musicals per
exemple a Madrid, un sector que va agrair, a més, un suport
específic i una implicació per part d’aquell Govern, aquí hi va
haver tota una sèrie de restriccions. I quan després es varen
començar a obrir les restriccions hi va haver incoherències de
macroconcerts, per un costat, i d’aforaments limitats a sectors
que tal vegada, teatre, cinema i això, que ens hagués... fins i tot
la limitació de menjar als cinemes mateix va haver de ser
negociada per aquest sector. És a dir, hi ha com a una falta de
sensibilitat en relació amb una part del sector cultural i que ens
demanen aquesta ajuda, i que jo pensava que, o pensàvem
nosaltres com a grup, que podia tenir aquest suport.

No diré res més, únicament confiar que a qualque moment
vostès considerin que aquesta proposta, no perquè sigui del
Partit Popular sinó perquè pot beneficiar qualque grup, podria
sortir endavant a una Comissió d’Educació que poques vegades
té el seu suport, i em dirigesc als diputats que donen suport al
Govern, quan les propostes venen del Partit Popular; els
animaria que qualque vegada tapassin l’encapçalament de la
proposta, si volen, féssim un encapçalament conjunt, si volen,
però donassin suport a un sector que crec que espera un poc
més de tots aquells que representam totes i tots els ciutadans de
les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Bé, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 15786/20.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció. Empat.

EL SR. PRESIDENT:

Fem la segona votació.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Fem suspensió de la comissió per uns moments, per si hi ha
possibilitats. Bé, com no n’hi ha, fem la tercera votació.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

I 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, s’ha mantingut l’empat després de les
votacions previstes en el Reglament i, per tant, per dirimir
aquest empat s’elevarà al Plenari aquesta proposta.

2) Proposició no de llei RGE núm. 17650/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la segona
convocatòria complementària d’ajuts de menjador escolar
i transport per al curs 2020-2021.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 17650/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la segona convocatòria complementària
d’ajudes de menjador escolar i transport escolar per al curs
2020-2021. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Per part del meu grup parlamentari
procedim a retirar aquesta iniciativa ja que ha quedat desfasada,
fa referència a beques menjador d’una segona convocatòria que
es va fer, s’havia de fer... es va fer amb retard, però es va fer,
en definitiva, en el curs passat.

I disculpin el retard en avisar en aquest sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2371/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés just als
productes de la menstruació.

En conseqüència, finalment, passam al debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 2371/21, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a accés just als productes de la
menstruació. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Abans d’explicar aquesta iniciativa
els vull explicar una petita anècdota personal sobre la qüestió
que avui debatrem. Jo record el primer dia que em va venir la
regla amb 13 anys i em sentir absolutament traïda pel món, és
clar que sabia que m’arribaria el moment que, com a dona,
tendria la menstruació, però no m’ho vaig prendre bé. A més a
més, com si d’un càstig es tractés, em feia mal, un dolor que va
anar augmentant amb els anys i que em van fer creure que era
normal, la regla fa mal, ens diuen.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2020017650
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102371
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I sota aquesta frase es poden amagar patologies com
l’endometriosi, que afecta la qualitat de vida i la fertilitat. Una
altra cosa que et pot passar, quan expliques que pateixes mal de
regla és que et receptin píndoles anticonceptives, és a dir, un
xut d’hormones; és clar, som dones i hem de patir.

He fet aquesta breu introducció per explicar que les dones
no coneixem prou bé el nostre cos i és que la regla és una gran
desconeguda per les dones, hi ha encara avui molts mites i
tabús, i és que l’estigma de la menstruació és una forma de
misogínia, els tabús menstruals ens condicionen a entendre la
funció menstrual com quelcom que s’ha d’amagar, perquè ens
causa vergonya: el primer, el tabú de la sang.

Fixeu-vos en els anuncis publicitaris de les compreses,
sempre empren un líquid blau per representar la sang, i des de
quan la sang és blava? Perquè ens fa més oi la sang de la regla
que la del nas o el mateix semen, per exemple?

Darrerament haureu sentit diferents propostes sobre els
productes higiènics femenins, MÉS per Menorca i Gent per
Formentera vam presentar aquesta iniciativa per tal que el
Govern de les Illes Balears facilita una copa menstrual o altre
producte higiènic reutilitzable als alumnes de secundària, així
com una campanya informativa.

També reiteram la petició d’una reducció de l’IVA al 4%
per tal de pal·liar la pobresa menstrual i és que dues de cada
deu dones han tingut problemes econòmics per adquirir
productes higiènics menstruals.

Què volem aconseguir amb aquesta proposta? Per una
banda, facilitar el diàleg sobre la regla, que en parlem
obertament, i quina millor manera de fer-ho que anar a les joves
que entren al món menstrual. Per l’altra, aprofitar la
conscienciació mediambiental del nostre alumnat i donar a
conèixer les moltes alternatives als productes d’un sol ús.
Volem que els nostres alumnes, amb tota la informació a la mà,
triïn aquell productes sostenibles que més s’adaptin a les seves
necessitats: compreses de tela, bragues menstruals, copa
menstrual, esponges marines; les alternatives són múltiples,
sostenibles i molt més econòmiques.

Dins la campanya informativa voldríem que es treballés en
els centres educatius amb un diàleg entre les alumnes més grans
i les més petites, per normalitzar parlar de la menstruació,
perquè aquest diàleg entre iguals serà molt més profitós i polit;
perquè està comprovat que quan inclous els alumnes en el
procés d’aprenentatge de manera activa reaccionen molt
positivament.

Acceptar el nostre cas és una forma d’apoderament que ens
permet reconciliar-nos amb la regla, es tracta idò de fer arribar
missatges que no estigmatitzin la regla, però que tampoc no la
mitifiquin, perquè la regla és molt més que sang i dolor, és el
senyal que tot va bé.

Per tot l’exposat, demanam el suport d’aquesta comissió per
seguir avançant en una societat més justa i sostenible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’han
presentat les esmenes amb RGE núm. 7554, 7555 i 7556/21.
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:

Gràcies, Sr. President, bones tardes. Des del Grup
Parlamentari Socialista consideram que és una iniciativa
oportuna perquè és important aprofundir en el coneixement
fisiològic de la menstruació, que ens acompanya a les dones
una bona part de la nostra vida i aprofundir en aquest
coneixement és una qüestió de salut i de salut sexual, en
particular.

Al llarg de la història hi ha molts tabús envers la
menstruació, com deia la Sra. Font, tabús que és en el fons
misogínia; fins no fa molt de temps en aquesta terra a les dones
no ens deixaven fer matances amb la menstruació i a dia d’avui
hi ha indrets en el món, com a l’Índia on a les dones,
considerades impures durant la menstruació, les separen de la
família i no les deixen fer determinades activitats.

Hem presentat tres esmenes a la proposició no de llei, dues
de substitució i una d’addició. La primera, per substituir el punt
1, pretenem garantir la formació adequada en els instituts
envers la menstruació en el marc del programa existent
d’educació sexual integral en tots els sentits. Aprofitar aquest
programa als instituts que ja existeix per donar aquesta
formació, basada, important, en el coneixement i en el rigor
científic, per explicar a l’alumnat com funciona el cicle
menstrual, eliminar estigmes, aprofundir en la salut sexual i
prevenir embarassos no desitjats.

Així mateix, explicar, a través de campanyes informatives,
els diferents productes d’higiene femenina que existeixen en el
mercat i el seu impacte sobre la salut i el medi ambient, és
important que les joves coneguin les diferents opcions i puguin
triar la que més s’ajusti a les seves necessitats i evolució
madurativa, que això també és un punt important.

La segona esmena, també de substitució del punt 2, té a
veure amb la pobresa menstrual, a Espanya dues de cada deu
dones no es poden pagar els productes d’higiene femenina, que
tenen un 10% de l’IVA el qual s’aplica als productes de luxe;
és un compromís de legislatura del Govern d’Espanya abaixar
aquest IVA dels productes de la higiene femenina.

Aquest tipus de pobresa, derivada de la manca de recursos
econòmics afecta moltes joves, ara que ha començat el nou curs
escolar és important que els centres educatius posin a l’abast de
les alumnes amb dificultats econòmiques o socials productes
d’higiene femenina que necessiten per poder fer amb normalitat
les classes, perquè la pobresa menstrual és una realitat i no
podem permetre que les alumnes no puguin ser bé les classes
quan tenen la regla perquè les seves famílies no es poden
costejar aquest tipus de productes. Aquesta mesura pensam que
pot ser positiva per evitar, a més, abstencionisme en aquests

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107554
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dies i donar més tranquil·litat a aquelles joves que durant
aquests dies passen angoixa o vergonya per si es taquen.

I la darrera esmena que presentam és per mantenir l’esperit
del vessant ambiental que té la PNL i subvencionar les alumnes
dels centres educatius, no només de primer, sinó totes les
alumnes dels centres educatius que ho sol·licitin, és a dir,
prèviament ho haurien de sol·licitar, copes menstruals. Pensam
que aquesta fórmula és més adient, primer, perquè ho fem
extensiu i perquè, a més, pensam que la copa menstrual és un
recurs més, és vera que és més sostenible, però és un recurs
més, ha de ser una elecció de les joves, moltes hi estaran
interessades i d’altres no, i pensam que regalar de manera
indiscriminada no és adequat i potser fins i tot malbaratar
recursos.

I després, la darrera esmena..., -he traspaperat un..., és
aquesta, disculpin, sí, havia traspaperat una pàgina que no era
d’això- i aquesta era la darrera esmena.

Pensam que milloram les propostes i mantenim l’esperit,
sobretot perquè ho fem en el marc dels programes existents i
això implica que la viabilitat tècnica d’aquestes propostes és
més ajustada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Per a la defensa, per parat del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Yo, para no repetir lo que ha comentado la compañera Tur,
evidentemente estamos...

(Remor de veus)

... -ay, perdona, sí, Cano-, estamos de acuerdo, presentamos
estas enmiendas porque consideramos que completan un
poquito más esta iniciativa, que, por cierto, es puro activismo
menstrual con el cual estoy muy a favor.

También varias cuestiones muy puntuales y muy
específicas. En primer lugar, vamos a votar que sí porque,
evidentemente, está derribando un tabú que es importante y que
afecta al 52% de la población; porque se reconoce que son
productos de primera necesidad para esa parte de la población
que lo necesita; también porque pone en evidencia que existe
la llamada “tasa rosa”, el IVA que soportan los productos, que
no solo de higiene menstrual, sino también incluso los
champús, incluso las maquinillas de afeitar, tienen un precio de
hasta un 17%, según FACUA dijo hace poco, solamente porque
sean rosas o porque vayan destinadas a mujeres o que ponga
women. Eso es una desigualdad y los poderes públicos,
nosotras, desde el Parlamento o desde el Govern, según la
Constitución, tienen la obligación de promover las condiciones
necesarias para que la igualdad entre los individuos sean reales
y efectivas.

Esta iniciativa es un paso para esa promoción de los...
descartar las desigualdades.

Y quiero poner énfasis, por último, en una cuestión que ha
comentado también la Sra. Cano, hay un compromiso de bajar
el IVA de los productos de higiene menstrual, el Sr. Sánchez lo
prometió, una rebaja al 4%, todavía no se ha producido, pero
confiamos en que tenga lugar más pronto que tarde.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca no hi ha cap representant a la sala en aquest
moment, per tant, passam al torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. El nostre grup hem analitzat el contingut
i la voluntat positiva d’aquesta proposta i de les esmenes i tot
i que pensam i valoram, i així veiem que hi ha problemes
educatius greus que tal vegada serien més directament
educatius i que són moltes vegades oblit per part dels grups que
donen suport al Govern, pensam que aquest tipus de propostes,
que són complementàries, evidentment, a la part educativa són
importants i necessàries i sobretot perquè, a més, som partidaris
que es faci una formació integral de les persones, no només de
la part educativa sinó com a individu, i és important deixar això
en primer lloc en constància.

Deia que hem analitzat les reflexions que s’han fet tant a la
proposta com a les esmenes i compartim algunes de les
reflexions, encara que no totes, més per ventura les reflexions
que es fan a les esmenes que a la proposta inicial, consideram
que hi ha més proporcionalitat quan es parla de donar
informació de tot els tipus de productes que hi ha sobre l’ús
menstrual, així com també el fet de no establir una preferència
d’uns productes sobre la resta perquè podria ser una ingerència
més a la intimitat de les dones.

En aquest sentit, si s’accepten les esmenes, nosaltres
donaríem suport al punt primer i segon, el primer perquè fa
referència a la formació dels diferents productes i el punt segon
de l’esmena perquè fa referència a aquesta pobresa menstrual
de la qual som conscients tots que existeix i que a dia d’avui,
a més, em sembla que ronda un 20%, la qual és una xifra que
realment és per tenir-la en compte. 

En relació amb el punt tercer, que ja referència a la rebaixa
de l’IVA, també hi estam evidentment d’acord, són productes
de primera necessitat que no haurien de tenir aquests preus. De
fet, vull fer constar, a més, que en el Congrés dels Diputats es
va aprovar a la Comissió d’Igualtat una proposta,
transaccionada pel meu grup, el Partit Popular, per rebaixar
l’IVA dels productes íntims en general, fins i tot es volia
estendre a productes de maternitat i de lactància, però, no
obstant, va tenir la votació en contra del Partit Socialista i de
VOX. Per ventura també seria una bona ocasió que explicassin
per què en el Congrés voten en contra d’aquestes propostes i
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després aquí tal vegada doncs n’hi ha que les presenten com a
iniciativa i n’hi ha que no sabem si hi donaran suport, però
sembla també un poc incoherent amb què dèiem abans, l’interès
general de la proposta, no qui la presenta o la deixa de
presentar.

I també vull recordar que no n’hi ha prou a fer propostes o
compromisos o fotos o titulars, el meu grup ha demanat per
activa i per passiva que es posin en els pressuposts generals de
l’Estat partides específiques per donar compliment a aquesta
rebaixa d’IVA que demanam, però tot queda en això, en
propostes, en compromisos o en fotos i en titulars del Sr.
Sánchez, que a dia d’avui encara no són fets.

Finalment, en relació amb el 3r bis, que fa referència a l’ús
de..., al repartiment de copes menstruals, nosaltres ens hi
abstendrem, no perquè no hi estiguem d’acord, sinó perquè,
com deia abans, consideram que no s’ha de fer una ingerència
absoluta a la intimitat i al dret a triar de les nines i que s’ha de
donar informació i tal vegada aquestes ajudes, però en general
per a qualsevol producte que vulguin demanar i no
específicament consideram que s’hagi de donar per a les copes
menstruals.

En tot cas, sigui el que sigui esperam que surtin endavant
els punts que siguin d’aquesta proposta perquè en tot cas és cert
que s’han fet amb aquesta bona voluntat i amb aquest caràcter
positiu d’ajudar les dones i les nines en general.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos avanzar que
votaremos a favor de todos los puntos de esta propuesta, de
hecho mis compañeros diputados de la Asamblea de
Extremadura presentaron hace dos meses una propuesta incluso
más ambiciosa todavía que ésta, no de la rebaja, pero sí de los
demás puntos, incluso el reparto o garantizar el acceso gratuito
de los productos de higiene femenina como compresas, copas
menstruales, tampones y toallitas no sólo en los centros
educativos sino también en todos los centros de titularidad
pública como son bibliotecas, institutos, universidad, centros de
salud a mujeres y niñas en una propuesta de proyecto piloto,
que sí ha salido adelante en Extremadura.

Consideramos que la pobreza menstrual existe, es un hecho
que además afecta al 52% de la población, que son mujeres.
Estudios de hace ya cuatro o cinco años ya constataban que de
promedio en España una mujer se gasta 1.600 euros al año, con
lo cual pues a lo largo de la vida sería un desembolso de 60.000
euros, es una cantidad astronómica que muchísimas familias,
muchísimas mujeres y niñas no se pueden permitir en nuestra
comunidad y en nuestro país. Si bien además en otros países de
nuestro entorno, Reino Unido, Francia, hace ya muchos años
que ya han hecho avances en ese sentido no sólo ya en

campañas de promoción y acceso gratuito, sino en la rebaja del
tipo del IVA imponible.

Decirles que Toni Roldán, diputado de Ciudadanos, ya en
2016, en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los
Diputados, hizo una propuesta para la rebaja del IVA al 4%,
que considerábamos ya muy necesario hace seis años y que esta
crisis pues no hecho más que agravar este problema, un
problema que comparten pues todas las mujeres por el hecho
natural e insalvable de su menstruación.

Decir que no sólo es una imposición, es una carga, una
importante carga fiscal, pero también una carga de género
respecto a unos artículos que para los mujeres que, como decía
pues somos el 52% de la población, nos son absolutamente
imprescindibles.

Por tanto, estamos a favor de todos los puntos de esta
proposición no de ley y sobre todo de las enmiendas también
que proponen los grupos que han presentado las enmiendas. Sí
que estamos más a favor de esta redacción que le dan también
a estos puntos. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. Per part del 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. Bueno, lo primero de todo, quiero
decir que es que no sé si estamos debatiendo la propuesta
original o la propuesta con las enmiendas porque las enmiendas
desvirtúan completamente el sentido de la propuesta original. 

La propuesta original era una loa, un canto a un tipo
concreto de producto de higiene femenina que es la copa
menstrual, que, además, contiene en su exposición de motivos
un montón de inexactitudes, por ejemplo, cuando afirma la Sra.
Font que reduce el riesgo de padecer el síndrome de shock
tóxico. Pues, bueno, resulta que un estudio de la Sociedad
Americana de Microbiología, junto a la Facultad de Medicina
de Lyon, dice que su uso podría suponer un mayor riesgo de
contraer este shock tóxico que el uso de los tampones, por un
mayor crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus que es
la causa de este shock.

Luego también usted afirma, son ustedes muy dados a las
verdades absolutas, que el alumnado femenino conoce menos
su cuerpo que el alumnado masculino. No sé de dónde se saca
usted esta afirmación y de dónde nos..., -bueno, pues...-,
porque, aunque yo soy un hombre, yo supongo que esto queda
claro, la mujer y su realidad no me es algo desconocido, vivo
con varias. 

Luego, encima ustedes, porque como se meten ustedes
mismos en sus propios jardines, dicen, lo que sería deseable es
que se pudieran juntar alumnas de diferentes cursos para que
hablen entre ellas, comparen sus experiencias, etc. Bueno, ¿qué
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hacemos con los alumnos biológicamente hombres, pero que se
siente mujeres, los apartamos? ¿No los llevamos a estas
charlas, aunque evidentemente nunca van a menstruar? O a la
viceversa, con aquellas niñas que en estas épocas ya pueden
empezar a sentirse atrapadas en un cuerpo de mujer, pero se
sienten hombres y sí van a menstruar ¿no las llevamos o las
obligamos a participar de algo que es contrario a lo que ellas se
sienten o como ellas se quieren manifestar? Lo digo porque en
estos jardines se han metidos ustedes solos, tendrían que
empezar a valorar cuando hacen estas afirmaciones, cuando se
trata sobre todo a cierto tipo de alumnado y a partir de cierta
edad, pues, el tener en consideración todos esos derechos que
ustedes siempre se proclaman a defender.

Y, por último, yo, ustedes, ha dicho además la Sra. Font que
quiere quitarle hierro al asunto y que este tema se pueda tratar
con naturalidad, usted defiende absolutamente aquí, porque ése
es el sentido de su moción, el uso y reparto gratuito de la copa
menstrual. Yo no sé cuántas de ustedes, tampoco me interesa,
utilizan la copa menstrual, pero yo me he preocupado de saber
cómo funciona: hay que doblarla, se puede doblar en C, en V,
en 7, introducirla, para que cree el vacío; luego, para vaciarla,
imagínese una de estas niñas que está en el colegio y que tiene
que vaciar su copa menstrual, se tiene que ir al lavabo del
colegio, introducir los dedos, sacarla pero con cuidado para
romper el vacío, no estirándola porque le podría producir un
daño esa copa menstrual, vaciarla en el inodoro, no sé, supongo
que, dando saltitos, acercarse al lavabo, limpiar la copa
menstrual, lavarse convenientemente las manos y volverla a
introducir. Yo, sinceramente, si fuera mujer no me acaba de
convencer el sistema.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ara no
sé si el Sr. Rodríguez, que sempre conta que ha estudiat
història, ens ha fet una classe d’anatomia, de ginecologia o
simplement una demostració com a comercial d’una empresa
que ven copes menstruals.

Bromes a part, vull dir que aquest grup parlamentari El Pi
donarà absolut suport a aquesta iniciativa que avui ens presenta
el Grup Mixt. Crec, de cor també, que es millora amb les
esmenes que ens han presentat altres grups parlamentaris, com
és el cas de PSIB-PSOE, Unidas Podemos i MÉS, però també
diré que és un greuge comparatiu brutal el que hem viscut i
vivim les dones pel que fa a un fet natural com és el fet de
menstruar. 

És a dir, ja s’ha quantificat aquí per part de la Sra. Guasp el
que costa cada any, ja s’ha quantificat aquí el que suposa la
taxa rosa perquè les maquinetes de depilar o afaitar de les
dones per ser roses o perquè posi dones, així és, són molt més
cares que les d’afaitar dels homes, i per tantes i tantes coses que

fan que a sobre, a sobre de tot el que passam, gràcies o malgrat
la menstruació, ens surti a sobre a pagar en el nostre debe y
haber com a dones.

Per tant, nosaltres li donarem suport, crec que és un tema
del qual no es pot frivolitzar i crec que si la copa menstrual ha
vengut és per qualque cosa i segurament ha vengut per quedar-
se, a banda que entenem que el Sr. Rodríguez no la utilitzarà ni
en sabria en absolut.

Així és que el nostre vot serà favorable, si s’accepten les
esmenes estarem encara més contents i si no també hi votarem
a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts per la qual cosa demanam al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, cinc minuts si us plau.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Continuam, idò. Si la Sra. Font vol explicar com quedaria...
si hi ha un acord amb les esmenes i com quedaria.

Gràcies.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot vull agrair el suport i
sobretot... estic molt contenta de veure que compartim
moltíssim la visió sobre aquest tema, m’han agradat molt les
intervencions que heu fet totes les companyes i me’n vaig molt
satisfeta avui.

Respecte de les esmenes les acceptaré sense cap mena de
dubte, teniu raó, crec que sí que certament milloren la proposta
i, a més a més, serà una manera que tots els grups ens sentim
més còmodes.

Sí que voldria comentar que hem arribat a una petita
transacció amb l’esmena del punt 3 bis, l’esmena 7556, on diu:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a subvencionar dins el programa Centres
ecoambientals”, en lloc d’“una copa menstrual” ho canviaríem
per “productes menstruals sostenibles”, oferir altres
productes..., és a dir, no només la copa menstrual, sinó que es
pugui triar una mica perquè potser hi haurà al·lotes que
s’estimaran emprar un altre producte, “per a les alumnes dels
centres educatius que ho sol·licitin”.

Així..., bé, acceptam les esmenes al punt 1, al punt 2 i
l’esmena d’addicció amb aquesta petita transacció a què hem
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arribat a un acord entre les diferents diputades d’aquesta
comissió.

Bé, i Sr. Rodríguez, li he de dir que... ens acaba de fer el
millor exemple de mansplaining que hem pogut veure, és a dir
que un senyor ens vengui a explicar com es posa la copa
menstrual a les dones i que ens digui si ens coneixem o no ens
coneixem, agraesc la seva intervenció, vull dir..., sí, jo no
negaré cap punt de vista, però li havia de fer el comentari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Si no hi ha cap grup que s’oposi a la modificació
de la tercera esmena... idò acabat de debat...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Perdón, Sr. Presidente, quería solicitar a la Sra. Font si
podríamos votar por separado el punto simplemente el de la
reducción del IVA.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Acceptam votació per separat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Acabat el debat passam a votar la Proposició RGE
núm. 2371/21, faríem votació primer de tota la PNL i després
deixaríem el punt tercer a part.

Passam primer a la votació dels punts 1 i 2, amb les
esmenes incorporades, i el 3 bis.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions, no n’hi ha. Passam ara a la votació del punt 3.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Unanimitat. En conseqüència queda aprovada la Proposició
no de llei RGE núm. 2371/21, relativa a accés just a productes
de menstruació.

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