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LA SRA. PRESIDENTA:
Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, presidenta, bona tarda, Miquel Ensenyat substitueix
Josep Ferrà.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm. 5423,
7014, 7644 i 11609/21.
1) Proposició no de llei RGE núm. 5423/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a l’efectiva aplicació del Decret de
garantia de demora.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5423/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d'urgència, relativa a la efectiva aplicació del
Decret de garantia de demora.
Per a la defensa, té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps de cinc
minuts.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom. Des de l'inici
d'aquesta legislatura, i vostès ho podran comprovar, el mateix
mes d'octubre, diferents grups parlamentaris vàrem fer una
bateria de preguntes, i dic diferents grups parlamentaris, entre
els quals el Grup Parlamentari Ciutadans, el Grup Parlamentari
El Pi, el Grup Parlamentari del Partit Popular, fins i tot el Grup
Mixt, la Sra. Font, varen fer una sèrie de preguntes preocupats,
parl del 2019, pel nombre de l'augment de la demora i el
nombre de llista d'espera dels pacients en consultes externes i
en activitat quirúrgica no urgent.
Arriba la pandèmia i evidentment aquesta situació, i som
perfectament conscients de la prioritat d’atendre l'atenció
sanitària com a prioritària per a una recuperació social, per als
impactes que fins i tot encara no es coneixien en tota la seva
dimensió, i això va haver d’activar tots els recursos públics i
privats sociosanitaris davant l'autoritat que se li va donar al
Govern, delegada pel Govern central, per dur a terme regular
tota aquesta actuació conjunta del sistema de salut a la nostra
comunitat autònoma.
És evident que les llistes d'espera i la demora va quedar
afectada per aquesta situació...
LA SRA. PRESIDENTA:
Em diuen, Sr. Gómez, si es pot aproximar més al micròfon
que no el senten d’allà darrera.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Sí, perfecte, i, no, no tenc un to de veu..., se sent ara?
Gràcies.
Per tant, va quedar afectada aquesta situació com altres
àmbits i altres drets per part de la ciutadania a diferents serveis
públics.
Nosaltres, i vostès ho saben, el nostre grup parlamentari ha
presentat diferents iniciatives en aquest sentit i preocupats
per..., i per això fins i tot hem fet preguntes a la mateixa
consellera i a les compareixences sobre aquest impacte que té
i de sentit comú per a un diagnòstic precoç, un diagnòstic amb
prou temps i, evidentment, per a l'accessibilitat del seu metge
especialista o la metgessa especialista en l'atenció de la
pluralitat de les malalties que es podien donar i que s’havien
agreujat per una augment de la demora.
Per tant, aquesta proposició no de llei ve pel convenciment
que té el nostre grup parlamentari, i subscrit per un debat fins
i tot de molts grups parlamentaris, de la necessitat d’activar tots
els recursos necessaris per afrontar i minvar l'impacte d'aquesta
pandèmia pel que suposa l’augment de la demora i l'augment de
la llista d'espera en diferents àmbits, molt especial a algunes
zones de salut, com poden ser les d'Eivissa i Formentera.
Aleshores, enteníem que la decisió del Govern de suspendre
l'aplicació del decret, anomenat Decret de garanties dels
pacients, que suposa evidentment és donar un dret reconegut i
a més a més la consellera ho ha esmentat en diferents
intervencions, no només a la presentació el 2018 del decret sinó
a diferents preguntes parlamentàries, a la suspensió d'un decret
que el Govern i que nosaltres subscrivíem, vam trobar com una
mesura encertada i necessària per al dret a l'atenció de
ciutadans i ciutadanes quan l'administració no pot respondre en
termini a una demanda, que és el dret a la salut i a l'atenció de
la seva salut en un termini raonable, termini raonable que
entenem que és el prescrit per un professional sanitari.
Aleshores, vàrem manifestar el nostre rebuig a aquesta
actuació i vàrem presentar aquesta iniciativa el mes de juny,
que s'analitza el mes de febrer. Som conscients també de
l'impacte de la pandèmia, però la varietat i les diferències
d’experiència sobre aquesta pandèmia. Entenem que l'activació
dels recursos i, per tant, també l'activació del dret dels
ciutadans a acollir-se a aquest decret de garanties, a aquest dret
de poder acudir i proposar a l'administració, perquè aleshores
és una resolució de l'administració triar un altre lloc, un altre
centre de salut públic, privat o concertat perquè es pugui donar
resposta al seu dret a l'atenció, després d'un augment d’aquesta
demora, és un dret que s'ha de reconèixer, és un dret -perdó-,
que està reconegut, que s'ha de reintegrar i que, per tant, per
això proposam immediatament l'activació d'aquesta suspensió.
Per altra banda, ens hem adonat, i creiem que és molt
important també, que els portals dels serveis públics, com és el
portal del Servei de Salut i del Govern en aquesta matèria,
donin tota la informació adient i puntual a la ciutadania.
Entenem que això és ciutadania, i entenem que això és una
millora sempre de la participació, de la implicació de la
ciutadania, per tant, de la democràcia. I aleshores entenem que
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aquesta informació i promoció d’aquest dret s'ha de difondre
amb la mateixa cura, interès i projecció que tenen la informació
d'altres drets públics, d'altres drets a la ciutadania, com a dret
públic, també, a la salut. I que, a més a més, s'ha d’avisar -i no
n'és el cas- que ara mateix aquest decret està suspès, l'aplicació
d'aquest dret està suspès i, per tant, el portal del Servei de Salut
no ho diu.

de requerir un procés de vacunació massiva com el que hem
conegut en aquest darrer any.

Per tant, deman -amb la idea de ser propositius, de ser
constructius- el suport d’aquesta comissió i també que es pugui
traslladar al Govern aquesta necessitat.

En qualsevol cas, Sra. Presidenta, vull recordar que aquesta
no ha estat la primera ocasió en què s'ha suspès el Decret de
garantia de demora; ara mateix està suspès com a conseqüència
d'una pandèmia, amb un impacte enorme sobre els sistemes
sanitaris de pràcticament tot el món, però també és cert que, en
el seu moment, entre el 2011 i el 2015, sota el Govern de José
Ramón Bauzá, es va suspendre aquest mateix Decret de
garantia de demora com a conseqüència de les polítiques
d'austeritat, d'acomiadament de sanitaris i de retallades en salut.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
S'ha presentat conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca, l'esmena RGE núm. 807/22. Per
a la seva defensa, té la paraula per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Dalmau, per un temps màxim de cinc minuts.

Podem plantejar-ho de moltes maneres, Sr. Gómez, però
segur que som capaços de trobar algun espai que ens permeti
arribar a un acord de consens envers la redacció d’aquest
primer punt, que és allà on hem presentat l'esmena.

Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. DALMAU I DE MATA:
Molt bé, gràcies, presidenta. Com bé deia el Sr. Gómez,
aquesta PNL es va enregistrar el 4 de juny de 2021, aquell dia
es varen notificar 23 nous casos de COVID-19, 555 casos
actius a Atenció Primària, 16 hospitalitzats, 15 persones a UCI
i una taxa de positivitat del 0,93%.
En aquest sentit, el 12 d'agost del 21, la consellera de Salut
i Consum afirmava que el restabliment del Decret de garanties
de demora anava per llarg davant l'impacte de la cinquena
onada. Aquell dia, el 12 d'agost, hi havia 355 nous casos,
11.335 persones actives a Atenció Primària, 308 hospitalitzats,
91 persones a UCI i una taxa de positivitat del 8,42%.
I avui, que debatem aquesta PNL, s'han notificat 841 nous
casos de COVID-19, hi ha 11.325 persones com a nous casos
actius a Atenció Primària, 343 hospitalitzats, 61 persones a la
UCI i una taxa de positivitat del 18,37%.
Per tant, ateses aquestes xifres, sembla evident que, malgrat
deixam enrere aquesta sisena onada de la pandèmia originada
per la COVID-19, no és el moment de tornar a l'aplicació
immediata del Decret de garantia de demora, tal com demana
el punt primer de la PNL presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans.
Per aquest motiu hem presentat una esmena on es preveu
l'aplicació de nou del Decret de garantia de demora, una vegada
s'hagin superat els efectes de l'actual situació de pandèmia.
I quins són aquests efectes? Per entrar més en detall, per
exemple, haver de deixar de fer front a un virus que és cíclic i
que muta, i que amb les seves mutacions presenta diferents
complicacions en relació amb contagis o amb la seva gravetat,
que també deixi de generar tants de contagis com per saturar
l'Atenció Primària o l'atenció hospitalària, l'atenció en planta
hospitalària o a les UCI, que també deixi de generar tants de
contagis com per haver d'afectar considerablement el nombre
de baixes dels professionals sanitaris, o que, per exemple, hagi

Gràcies. També per a la defensa d'aquesta esmena, té la
paraula per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr.
Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Després d'aquesta
exposició acurada que ha fet el company del Grup Socialista,
poques coses més a afegir. Del que parlam no és del decret, és
de l'aplicació del decret i, especialment, dins un context on es
va provar d'agilitar tota aquesta, diríem, qüestió especialment
en llista d'espera i que hi hagués total i absoluta transparència
en aquest sentit.
I, si hem presentat aquesta esmena és, sobretot, per
possibilitar la seva implantació o agilitar, sobretot, la posada en
marxa, o tornar posar en marxa, però precisament a un moment
on les circumstàncies ho permetin, que entenem que no és
l'actual, on hi ha hagut una causa sobrevinguda que és la
pandèmia i que això, evidentment, dificulta enormement la
posada en marxa, o el retorn a aquesta posada en marxa,
d'aquest decret.
I, per tant, en certa manera, estam totalment d'acord, tant
amb l'exposició que ha fet el Sr. Gómez; entenem que això ha
de ser així, hi ha d'haver total i absoluta transparència en
aquestes qüestions i s’ha de fer un esforç important per agilitar
llistes d'espera. Aquí, un que els parla, la setmana que ve té
hora per anar a fer una revisió d'una intervenció que, de
moment, encara no s'ha produït, per tant, no sé què revisaran,
però, bé, entenc també les circumstàncies com són, i, per tant,
tendrem paciència respecte d’això, tampoc no ens queda gaire
més remei, i esperant que no fos gaire urgent també, que encara
hi siguem a temps.
Res més, gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Ara obrirem un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás, per un
temps màxim de cinc minuts.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Moltes gràcies, presidenta, bona tarda a tots, diputats i
diputades. Bé, en primer lloc, vull dir que estam a favor
d'aquesta PNL que presenta el Grup Ciudadanos, i que és vera
que des del Partit Popular s'han fet moltíssimes preguntes moltíssimes preguntes-, que des del Govern no hem tengut una
adequada resposta, i quan hem tengut una adequada resposta,
ens ha dit que no era possible, en cap cas, fer front a aquesta
llista d'espera que tenim.
Però crec que el més important que ens passa és la falta de
transparència, no sabem de quines xifres parlam ni de quan ni
de com ni de com ho faran. Jo crec que per a la població
d'aquestes illes seria prou important saber de què parlam; avui
dematí, abans de venir ho acab de mirar, i tenim xifres de llista
d'espera que estan a l'octubre de l'any passat. Crec que això és
quasi, quasi, intolerable. No podem consentir no saber de què
parlam. Els professionals sanitaris cada dia s'enfronten més a
protestes i al fet que la gent comença a trobar-se prou nerviosa.
Activar i minvar les llistes d'espera crec que és una prioritat
absoluta que té el Govern, tant llistes d'espera que aquí n’hem
parlat molt, tant de llistes d'espera de salut mental, de consulta
especialitzada, com de llista d'espera quirúrgica, de cada
vegada serà més grossa.
I, sí, és vera que hi ha hagut una pandèmia, és vera que
encara ens trobam en una sisena onada, baixa la sisena onada,
però el que no veiem, i crec que és més important encara, no
veiem que vagi per bon camí. Hi ha aquesta oficina d’admissió
corporativa de què ens han parlat, però jo he demanat diverses
vegades quin pla estratègic té, com ho farà, i encara em diuen
que el pla estratègic és el mateix pla de la conselleria. El Pla de
la conselleria està caducat, que és el Pla estratègic de la
Conselleria de Salut, del 16 al 20, i han posat una oficina quan
ja estava caducat. Crec que això no és admissible.
Per tant, estam a favor totalment d’aquesta esmena. I he fet
una esmena in voce per si es poden publicar les llistes d'espera
quirúrgiques i de consultes externes, amb una freqüència diària.
Moltes gràcies. Ara la hi passaré, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, sí, si ens fa... Continuam amb el debat, correspon
ara al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Martín, per un temps màxim de cinc minuts.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, presidenta. És evident que les llistes d'espera són
una preocupació per a la ciutadania i també ho són per a Unides
Podem. No hem de deixar de banda que ens trobam enmig
d'una pandèmia, que encara no n'acabam de sortir i que hi havia

dèficits estructurals importants a les nostres illes a l'hora de
poder donar resposta a les necessitats sanitàries de la
ciutadania.
A veure, necessitam més especialistes de tots els àmbits i no
ens hauríem de centrar només i regir en les llistes d'espera
quirúrgiques o de primera visita, també hauríem de tenir en
compte les llistes d'espera que tenim per accedir a Atenció
Primària i a tot tipus de servei sanitari de les nostres illes.
En relació amb el Decret de garantia de demora, el nostre
partit no és... la nostra confluència no és partidària d’aquest
decret, perquè hem defensat i seguirem defensant que les llistes
d'espera s'han de assolir, s'han de rebaixar amb mitjans públics,
i és aquesta la lluita que hem de tenir. Des del Govern s'intenta,
s'han reforçat tot tipus de serveis, però hem de tenir en compte
que, evidentment, amb la pandèmia és molt difícil poder arribar
a tot.
Darrere cada persona que espera no només hi ha aquest
pacient, sinó també les persones que l’estimen i que viuen
preocupades aquesta situació.
Defensam, en definitiva, que s’eixuguin les llistes d'espera
amb l’augment dels professionals sanitaris dels serveis públic
i, en aquest sentit, nosaltres avui ens abstindrem en aquesta
iniciativa.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidenta, buenas tardes a todos los asistentes.
Efectivamente, las listas de espera son un gravísimo problema
que tiene nuestro sistema de salud pública, es inasumible, es
inaceptable que, con un presupuesto de miles de millones de
euros, resulta que luego al final, a la hora de la verdad, uno
necesita ir al médico y se tira más de dos meses esperando a ser
atendido, y no digamos ya si necesita ser operado.
Al final ¿de qué sirve tener un sistema de salud que no es
eficiente? No es que no sea eficiente, es que no es ni siquiera
efectivo, porque uno puede morirse esperando a ser operado,
o uno puede tener un diagnóstico tardío y, al final, acabar
teniendo una enfermedad muchísimo más complicada de lo que
podría haber sido por no haber sido atendido cuando tocaba. El
que tenga la suerte de tener un seguro privado, pues a lo mejor
se va a la privada, pero el que no se lo pueda permitir, pues...
está en un agravio comparativo.
Y precisamente por eso este decreto lo que hace es
garantizar una atención en un plazo de tiempo y, precisamente
por eso, cuando la sanidad pública no llega, por los motivos
que sea, pues porque hay una pandemia, porque está saturada,
porque los médicos no vienen, porque les ponen pegas que en
otros sitios no tienen o porque cobran menos que en otros sitios
donde cobran más, por el motivo que sea, pues al final la
sanidad pública tiene que dar una respuesta y esa respuesta
puede pasar perfectamente, y no hay ningún problema ni a
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nadie le va a pasar nada, por ser atendido en un hospital
privado con una plaza concertada, de hecho, sigue siendo con
medios públicos, puesto que el Gobierno balear estará
sufragando esa atención médica.
Por tanto, el argumento este que he escuchado de que,
bueno, que tiene que ser todo con medios públicos sí o sí y, si
no puede ser pues da igual que no se les atienda, cualquier cosa
antes que acudir a un medio privado. ¡Hombre, pues no, me
parece un pelín radical! Yo creo que..., y más cuando hablamos
de salud, esto debería estar ya más que superado.
Además es que no se trata de si el medio en el que me
atienden es público o privado, se trata de que tenga una calidad
y de que al final yo obtenga el servicio por el que estoy
pagando mis impuestos y mi cotización a la Seguridad Social.
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preocupat d’anar a un hospital i el que significa que hi hagi dos
circuïts per a cada línia d'urgències per poder separar els
pacients respiratoris dels no respiratoris? És el que suposa tenir
més personal, és el que suposa tenir més pressupost en una
conselleria de Salut, justament poder tenir més personal per
tenir la mateixa atenció, la mateixa, sense que canviï, per
tenir-ne més fa falta encara un esforç més en el qual els grups
els quals acab d’esmentar no varen estar d'acord amb votar
aquest pressupost.
Després també ens parla, l'esmena in voce que ha fet el
Grup Popular, referent a publicar dades diàries; publicar les
dades diàries suposaria un esforç personal que potser no (...) fer
les esmenes així, hala!, que es publiquin diàriament a una
pàgina web com si només fos pitjar un botó. No és només pitjar
un botó, Sra. Borrás, ja li dic jo que no és només pitjar un
botó...

En fin, yo estoy de acuerdo con esta iniciativa.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
No estoy tan de acuerdo con la enmienda, no sé si al final
la va a aceptar o no el grupo que ha propuesto esta iniciativa.
Con la enmienda in voce, sí, por supuesto, pero con la
enmienda esta de que esto se ponga en marcha cuando acabe la
pandemia, ¡hombre!, pues, o cuando acaben los efectos de la
pandemia..., pues ¿qué quieren que les diga? Yo creo que eso
se tendría que poner en marcha todo el tiempo, haya pandemia
o no haya pandemia, porque al final, una persona que está
enferma, que puede tener un tumor, que puede tener un
problema de lo que sea tiene que ser atendido y no puede ser
que claudiquemos por el hecho de que hay una pandemia, pues
ya está.
No, hombre, llevamos ya dos años de pandemias y yo creo
que ya es el momento de haber puesto los medios suficientes y
de haber puesto todo lo necesario para que la gente pueda ser
atendida en los hospitales o en los centros de salud y que no sea
la excusa de la pandemia siempre en la que se escudan nuestros
gobernantes para justificar que los servicios públicos no están
funcionando correctamente.
Muchas gracias, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
correspondria intervenir la Sra. Pons, però ha excusat
l’assistència per motius de salut. Per tant, passam el torn al
Grup Mixt, intervé el Sr. Sanz, per un temps màxim de cinc
minuts.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tenim ara mateix una esmena
en la qual òbviament queda clar el posicionament de la banda
progressista i de la banda que no és progressista, i justament
també els posicionaments que hi ha.
És curiós que el Grup Popular, que va retirar el Decret de
garantia de demora per un tema merament econòmic, ara
qüestioni que es retiri perquè hi ha una qüestió de pandèmia, o
que VOX parli dels motius que siguin; els motius que siguin,
no sé si saben què és la pandèmia als hospitals, o si s'han

..., és una... és una..., és una bateria informàtica que du darrere
treure unes dades que necessitaria de més personal, per tenir
més personal fan falta més plantilles per les quals hi ha un
pressupost més gros al qual no s'ha volgut tampoc donar suport.
Llavors, és curiós, com no volen donar suport que hi hagi més
pressupost en salut, però després sí que volen que totes les
coses es facin aviat i ja i com si no fos res.
A més, un decret en el qual... l’interès potser sigui derivar
pacients a la privada. Que el pacient necessiti anar a la privada
perquè no poden complir els de la pública? Òbviament, perquè
el primer és el pacient i ha de ser sempre el centre de tota
l'atenció, però estic d'acord amb l'argument que han dit des del
Grup Podem que hauríem de poder aconseguir-ho des de la
sanitat pública, però si no és possible, com que el pacient és el
centre de tot i ha de ser el centre de tot s'ha de fer de la manera
que sigui perquè el pacient tingui aquesta sanitat.
Respecte de les xifres de llista d'espera, no tinc ara mateix
les xifres de la llista d'espera de l'any 2012, en el qual sí que es
va retirar aquest decret de garantia de demora, Sra. Borrás,
però li puc ben dir que no hi havia zero dies de llista d'espera
quirúrgica, ja li puc ben dir que és el que ara mateix hi ha a
Formentera, que és la part de la qual puc parlar directament, i
no hi havia només 130 pacients de llista d'espera de consultes
externes, que a més no han pogut ser atesos abans perquè els
professionals no podien anar en època de pandèmia a passar
consultes, només a algunes especialitats.
Llavors, fer demagògia en salut és molt perillós perquè
després es poden tornar les qüestions.
Respecte de la proposta que ens fa el Sr. Gómez en el tema
d'immediat, justament pels arguments que li he dit no podria
tractar la immediatesa justament per la pandèmia de la COVID,
que no és una excusa, és una realitat, són termes diferents. Una
excusa és quan dius: no puc fer-ho perquè no puc arribar a
temps; una realitat és que tenim una pandèmia que sí que es
troba damunt ara mateix de la taula i que no se n'ha anat. I
tenim la sisena onada i potser en tinguem una setena, una
vuitena, i si mirem l'evolució de la pandèmia les onades han
estat cada vegada més fortes. Sí que és cert que gràcies al vaccí
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estam més protegits i ha estat més àgil, però també és cert que
la pandèmia encara hi és i, per desgràcia, encara no se n'ha
anat.
El segon punt, òbviament que existeixi transparència en les
dades és molt important, immediates, consideram que és
complicat, per això que l’esmena in voce, en cas de ser
acceptada, no l’hi podríem donar suport.
I en el primer punt sí que acceptaríem l'esmena que ha
proposat el Grup Socialista, justament pel que acab d'exposar,
perquè la pandèmia encara és una realitat i que la immediatesa
podria ser més complicada.
Estam d'acord amb el fons, Sr. Gómez, sí que és cert que
consideram que s'ha de reinstaurar aquest decret de garantia de
demora, que es va reinstaurar a l'any 2018 i que hauria de
continuar en marxa justament perquè el pacient sigui el centre
de tot.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Procedeix ara la suspensió de la sessió o vol recomençar la
sessió, Sr. Gómez?
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Jo, presidenta, hagués plantejat un recés d'uns minuts per
dues qüestions: una, perquè s’ha fet una esmena in voce, que jo
no la veig incorporada encara talment, sí?, però crec que la
meva intervenció ara facilitarà també molta més... per
al·lusions que s'han fet a qüestions que jo no he dit, o que el
meu grup parlamentari no esmenta.
Per tant, no demanaré ara mateix el recés, si el puc fer en
tres minuts d'intervenció, fer el recés i exhaurir els dos minuts
per concloure, bé...
(Algunes rialles)
... si no pot ser..., si no pot ser jo proposaré una alternativa
directament a un text i quedarà així, el que la Mesa i el lletrat
diguin...i acordeu.
LA SRA. PRESIDENTA:
No, és que el recés correspondria ara, reglamentàriament,
però si...
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Idò faig el...
LAS SRA. PRESIDENTA:

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Moltes gràcies, presidenta. Vegem, la paraula..., ho dic
perquè és important el que diem en el Diari de Sessions, perquè
llavors hi ha algú que no fa el seguiment i no veu la
gesticulació, en cap moment he parlat d'excusa a una pandèmia,
tot el contrari, el nostre pacte de reactivació la primera
exigència que vàrem demanar era una recuperació
sociosanitària i (...) i ho hem suportat a moltes iniciatives. Per
cert, qualcú ens ha dit que fèiem de “crossa de”, no, no som
crosses, les crosses són a l’àmbit sanitari i nosaltres a l’àmbit
polític no fem de crosses a ningú, el que sí fem és manifestar
acords i desacords, i hem dit sempre que som conscients, no
frivolitzem més amb el tema de la pandèmia, almanco amb
paraules del nostre grup parlamentari. Això, per una banda.
Li reconeixeré una cosa que a més hem manifestat, mai no
donarem suport a una qüestió en sanitat pública en tema
d'eficiència, sinó en tema d'equitat i en tema d'eficàcia, però
d’eficiència no. Per tant, evidentment rebutjam... l’hagués fet
el Partit Popular per una qüestió de gris o no, perquè parlam de
drets, miri si li dic que parlam de drets, el dret de garantia de
demora és un dret que tenen els ciutadans, com molts d'altres,
és una resposta que ha de donar l'administració que s’excedeix
de determinades situacions i esmenta els dies. És molt
important pensar que vivim en un estat de dret i que aquest
govern garanteix el dret i, sobretot, que tenim més drets que a
la anterior legislatura. Això és la consellera que ho diu, això és
la consellera, per tant, no hi ha excusa de pandèmia, però ni per
llevar-ho, ni per posar-ho, sinó per mantenir-ho.
I som conscients que hi ha un marc molt més global que,
evidentment, activar aquest decret és una mesura més, però és
que el meu grup parlamentari li ha proposat aquí en tema
d'Atenció Primària, en tema de dotar de més recursos, en tema
de fidelització i captació, vostès coneixen, per no exhaurir el
meu temps, les mesures. Per tant, som més que conscients.
I vull reconèixer i deixar claríssim aquí que estam satisfets
i donarem suport a la conselleria, mentre mantengui sempre la
filosofia que ha defensat, almanco el Partit Socialista, que és la
concertació i entendre el Servei de Salut com un dret que ha
d'estar garantit amb tots els recursos possibles, a la xarxa, amb
la col·laboració públicoprivada. I, per tant, som conscients de
la situació que hi ha, no és que siguem conscients que estiguem
només en una pandèmia, que ho som des del primer dia; som
conscients que la conselleria ara mateix, i responent l'esmena
que vostès traslladen, que ara mateix activar això de forma
immediata, la segona ona no és la sisena ona. Però recordem
que en el mes de juny, juliol i agost, les dades eren del 2% de
positivitat, s’hagués pogut tornar posar, perquè no són les
dades que vostè ha esmentat, Sr. Dalmau, de situació
d’hospitalització, ni d’UCI. Per tant, amb aquest mateix
argument, entendran vostès que la reactivació és una qüestió
política i d'estudis, si vostès (...) i li donarem aquest marge.
Entenem que ha de ser aquest marge, però no en el context de
pandèmia.

... si ningú objecte res, faci vostè l'exposició, vinga.
I, per tant, si vostès accepten que sigui enlloc de posar..., no
faré recés, els llegiré el que nosaltres li proposam i, si no, ens
mantendrem amb el criteri de la nostra proposició no de llei, tal
com està redactada; presidenta, em deixi un segon, on diu
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“que”, és a dir, en el primer punt: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que, a la major
brevetat possible, procedeixi a fer efectiva l'aplicació del
decret”. Si vostès estan d'acord amb aquesta redacció, i
entenem la bona fe, la bona intenció i el debat que ens segresta
a tots aquí de les aportacions, perquè entengui el Govern que
a la major brevetat possible es posi a estudiar-ho ja, sense
context de pandèmia i sense context de dades.
Si no és així, mantendrem la redacció.
Quant a l'esmena in voce, sé que em pas de temps
presidenta, l’esmena in voce, miri, Sra. Borràs, vostè sap que
hem donat molt de suport sobre aquest tema i és veritat, no vull
desvirtuar en absolut, no la nostra iniciativa aquí, sinó que no
pugui sortir endavant la segona, la promoció d'aquesta
informació.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, presidenta, i, a més a més, ho passaré per escrit a
la Mesa per si em puc equivocar amb l'esmentada de com
queda el punt, com consider que queda. “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, a la major
brevetat, procedeixi a l'efectiva aplicació del Decret 31/2018,
de 19 d'octubre, de garantia dels terminis màxims de resposta
a l'atenció sanitària especialitzada programada i no urgent al
Servei de Salut de les Illes Balears”.
I entenent que hi ha grups que no accepten l'esmena in voce,
el segon punt quedaria, evidentment, talment com es proposa
aquí.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Si vostè està d'acord que, el segon punt digui “promogui la
informació sobre l’exercici d'aquest dret, i es publiquin les
dades diàries de les llistes d’espera quirúrgica, tal, tal”, com
que no critica, sinó que sigui diària, jo acceptaria en principi
d’aquesta esmena, si hi estan d’acord també la resta de partits.
La intenció no és treure la crítica a aquesta proposició no de
llei, ja l’hem feta en altres àmbits.
El mes d'octubre no estava publicada, no estaven
actualitzats les llistes d'espera i és veritat, i justament ahir, dia
8 de febrer, va sortir -no demanaré recés, Mesa, no demanaré
recés-, el dia 8 de febrer varen sortir unes dades publicades, 8
de febrer, ahir, en el portal, m’ha sorprès, a mi també m'ha
sorprès, li puc assegurar Sra. Borràs, però el 8 de febrer surt
una actualització de dades.

Ningú no s’ha oposat a l'esmena in voce. Ah!, s’hi han..., ho
han dit? Ho han dit, d’acord, perfecte. Perdoni.
Per tant, passam a la votació.
Vots a favor del punt 1, amb l'esmena incorporada,
evidentment.
Vots en contra?
Abstencions?
11 sí i 1 abstenció.
Vots a favor del punt 2? 11 sí.

No sé si m'he explicat prou en el tema, si no li tornaré llegir,
o ho passaria a la Mesa.
LA SRA. PRESIDENTA:
Si us sembla bé, farem un minut de recés, perquè entenc que
ara totes aquestes qüestions que has plantejat, la resta de grups
s'hauran de pronunciar per saber si hi ha acord o no i així la
Mesa també tendrà temps per posar una mica d'ordre a tot això
que has dit.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?
Abstencions? 1 abstenció.
2) Proposició no de llei RGE núm. 7014/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, relativa a restabliment
immediat del servei mèdic a la unitat bàsica de salut de la
Colònia de Sant Pere.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7014/21, en teoria hauríem de passar a aquest debat, però, com
que la Sra. Pons no ha pogut assistir i ha excusat la seva
assistència, passaríem a la Proposició no de llei RGE núm.
7644/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos...

Gràcies

Sí, Sra. Martín?

(Pausa)

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Procedim a recomençar la sessió. Per tant, li diria al Sr.
Gómez que prengués l’ús de la paraula únicament i
exclusivament per dir com quedarien els punts exactament i
perquè el Sr. Lletrat pogués prendre nota i tots sapiguéssim
com queden els punts, i així passàssim a votar.

Sí, voldria fer un prec, m'ha de substituir en aquesta PNL,
i no ho teníem previst, la Sra. Gloria Santiago, demanaria si es
pogués fer la de dieta mediterrània mentre no arriba la
companya per poder-la defensar.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, si tots...
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Si no els sap greu.
LA SRA. PRESIDENTA:

criteris establerts als centres educatius i hospitalaris, però això
no lleva, i a més existeixen diferents veus que així ho
reivindiquen, que es continuï ampliant i aplicant o aplicant i
també ampliant els espais d'aplicació d'aquest decret per
afavorir la seva extensió o per afavorir l'extensió de les mesures
que preveu a altres àmbits, i continuar a altres àmbits més enllà
de centres d'educació primària i secundària i els centres
hospitalaris, i d'aquesta manera també afavorir la promoció i el
foment del patró de la dieta mediterrània a la nostra comunitat
autònoma.

Si, si tots els grups hi estan d'acord, no hi ha inconvenient.
4) Proposició no de llei RGE núm. 11609/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a ampliació dels àmbits
d’aplicació del Decret relatiu a la promoció de la dieta
mediterrània.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11609/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas, Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la implantació
dels àmbits d'aplicació del decret relatiu a la promoció de la
dieta mediterrània.
Per a la defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Dalmau.
EL SR. DALMAU I DE MATA:
Molt bé, gràcies, presidenta. Com han pogut observar,
aquesta iniciativa, que ja fa alguns mesos que està enregistrada,
esmenta el fet que a la legislatura anterior el Govern de les Illes
Balears va aprovar el Decret 39/2019, sobre la promoció de
dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les Illes
Balears. En aquest sentit, és important assenyalar que la dieta
mediterrània, declarada per la UNESCO Patrimoni de la
Humanitat, és coneguda com un dels patrons dietètics més
saludables, tal com ho avala, i així és sabut, l’evidència
científica.
De la mateixa manera, el foment de la dieta mediterrània
comporta altres beneficis com puguin ser una agricultura i una
ramaderia més sostenibles, una menor dependència de l'exterior
pel que fa al producte primari i un impacte també menor sobre
el clima i l'escalfament global del planeta.
Altrament, un altre vessant en relació amb aquesta PNL,
també assenyalam la incidència de l'obesitat infantil a la nostra
comunitat autònoma, on un de cada quatre alumnes de les Illes
Balears presenta excés de pes i on només un 31% per cent
afirma complir amb el patró de la dieta mediterrània. Per això
es requereix de l'aplicació de mesures específiques per
combatre un consum excessiu, per exemple, de sucs envasats,
de productes de pastisseria, llepolies, aperitius o refrescs.
Per això, el decret esmentat anteriorment pretén fomentar
als centres educatius i hospitalaris una dieta saludable i una
millor educació de la ciutadania quant als avantatges de la dieta
mediterrània.
El decret esmentat, el decret que es va aprovar la legislatura
anterior, estableix un termini d'un any per a l'adaptació dels

Per tant, el primer punt d'aquesta iniciativa, d'aquesta
proposició no de llei, demana que el Decret 39/2019 es continuï
aplicant amb l'objectiu d’ampliar els seus àmbits d'aplicació per
continuar afavorint el foment del patró de la dieta mediterrània
a la nostra comunitat autònoma.
I també, com han pogut veure, comprèn un segon punt on
també es demana que intensifiquin els controls i les inspeccions
relatives al compliment d’aquest decret per assegurar el seu
compliment atès que actua en benefici de l'interès general.
Aquesta és l’exposició en relació amb aquesta proposició
no de llei.
He pogut observar com el Grup Parlamentari El Pi ha fet
una esmena a aquesta proposició no de llei, no sé si qualque
grup la farà seva perquè es pugui debatre, però, en qualsevol
cas, no l'acceptaria, atès que no hi són i no ho podem debatre.
I crec que fins i tot El Pi té una iniciativa també lligada a
aquesta mateixa qüestió i crec que serà un bon moment poder
fer el debat també de l'esmena que han presentat en el moment
que es pugui debatre la seva proposició de llei.
Llevat d'això, estaré encantat d'escoltar les seves
intervencions i de poder respondre aquelles qüestions que
considerin oportunes per intentar sumar el màxim suport a
aquesta iniciativa.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
També per a la defensa d'aquesta proposició no de llei té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la
Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, presidenta. Els beneficis de la dieta mediterrània
són absolutament coneguts, estan avalats científicament i,
sobretot, responen als nostres costums i tradicions al llarg
d'anys i anys. És evident que és un dels factors de protecció
davant l'obesitat, i especialment en grups vulnerables com
puguin ser la infància o aquelles persones que tenen un
problema de salut, i és important que hi puguin tenir accés.
En aquest sentit presentam aquesta iniciativa. Ha estat crec
que molt ben explicada pel portaveu que m'ha precedit. Hem de
fer esment i no hem de baixar la guàrdia, a més de fomentar
també el nostre producte local, el producte de proximitat, que
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sabem que és d'alta qualitat i que a més genera molts de llocs
de feina a la nostra terra.
Així que, en definitiva, esperam el suport de la resta de
grups i pensam que el podrem assolir. Quedam a l'espera de les
intervencions. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
També per a la defensa, té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Res més a afegir. Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Obrirem ara un torn de fixació de posicions. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, presidenta. Primer de tot, vull dir que estam a favor
totalment d'aquesta PNL i també present una iniciativa, un altre
punt in voce, que és instar el Govern balear i la Conselleria
d'Educació que impulsi, fomenti i afavoreixi a totes les etapes
educatives l'estil de vida mediterrània en coordinació amb les
famílies. I això és perquè s'ha de considerar que no només
parlam d'una dieta ni d’una forma de menjar sinó que parlam
d'un estil de vida, un estil de vida que afavoreix tant l’activitat
física com la mateixa dieta, però també afavoreix transmetre els
costums. Si aquests costums no els posam als nins des de ben
petits, no arrelaran i no es podran conservar.
És veritat, com ha dit el portaveu del Grup Socialista, que
l’obesitat en els nins és molt preocupant, un de cada quatre nins
d'aquesta comunitat autònoma se’l pot considerar, el 12% que
tenen obesitat i el 9% que tenen sobrepès. Però això també
passa als seus pares. Per tant, és una dada més que important
per poder afavorir aquest estil de vida mediterrània.
Moltes gràcies. Nosaltres votarem a favor i, si m’accepten
l'esmena, ho agrairia.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, presidenta. No entenc gairebé si, en fi, el Grup
Parlamentari Popular agafa com a esmena d'El Pi o no..., ho dic
perquè nosaltres no ho farem, entre altres coses, perquè jo no
conec tota la... -no, eh?, d’acord.
LA SRA. PRESIDENTA:
La Sra. Borrás ha presentat una esmena in voce seva, com
a Grup Parlamentari Popular, però no ha assumit l'esmena del
Grup Parlamentari El Pi.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Nosaltres no l’assumirem, ho dic perquè s’ha plantejat això,
nosaltres no l’assumirem, és que no havia entès que era una in
voce, nosaltres no l’assumirem, no és que no hi estiguem
d'acord, però no coneixem el debat en profunditat del per què
d’aquesta esmena, que trob que és important que el Grup
Parlamentari El Pi la defensés.
El que sí volem dir és que nosaltres no només és que
estiguem totalment d'acord amb aquesta modificació del decret,
m'agrada que el Govern insti una modificació d'un decret propi
del mateix govern, per a millora, és a dir, no estam en una
situació d’infinitivo-gerundio, un altre pic, la qual cosa
m'agrada molt, i només per això crec que ja diré que sí, però,
a més, és molt bo i necessari.
Sí que és ver, m’he adonat ara, Sr. Dalmau, que el Decret
no parla d'altres àmbits i altres actuacions del Govern de la
promoció de la dieta mediterrània, com són les instal·lacions
d’infantil i juvenil del Govern de les Illes Balears, és la que
gestiona l’IBJove. Per tant, me’n adon perquè li volia fer una
esmena in voce, que és que, a més a més, s'incorpori aquesta a
aquest tipus d'instal·lacions, però crec que no és el context
d'aquesta modificació del Decret.
Per tant, no li faré l'esmena in voce però traslladaré la
reflexió de la iniciativa, que també a totes les activitats que
gestiona el propi Govern, i tant de bo també ho facin els
consells insulars que tenen les competències en matèria de
joventut, d'oci i temps lliure, també incorporin a tots els àmbits
aquesta dieta mediterrània; no tendria sentit que ho fes l'àmbit
educatiu formal i no ho fes l'educació no formal, que promou
també tots aquests hàbits, àmbits i hàbits, de la dieta
mediterrània. Però crec que és important fer aquesta reflexió,
perquè quan es fan activitats de lleure infantil i juvenil, com
són els campaments, albergs, camps de treball, camps d'estiu,
colònies, etc., també és important que aquesta transversalitat i
aquesta coherència hi sigui a tots els indrets.
Ens consta l'esforç que fan, fins i tot la iniciativa que han
tengut abans d’aquest decret, des de la Direcció General de
Joventut, Família i Infància, a través de l'Institut Balear de la
Joventut -perquè ho coneixem-, que ja apliquen molts aquests
temes, però no està d'una manera tan regulada com ho estableix
un decret en aquesta matèria en els centres d'educació i
sanitaris; volia fer aquesta reflexió i dir-los que estam d'acord.
Si vostès accepten l'esmena in voce que els ha plantejat el
Grup Parlamentari Popular, per la nostra part, evidentment, li
donarem també suport.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
té la paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidenta. Por supuesto que nosotros estamos a
favor de que las personas coman lo más sano posible, solo
faltaría, y yo, en particular, les puedo decir que sí, que soy
seguidora de la dieta mediterránea, lo he sido toda mi vida y así
comemos siempre en mi casa y mis abuelos y todo el mundo,
y mis padres y luego yo..., y así, pues, la mayoría de la
población yo creo, porque es que al final uno suele comer lo
que tiene al abasto en los supermercados o en las tiendas. Y,
efectivamente, pues aquí estamos en el Mediterráneo y,
evidentemente, los productos, pues son propios de la dieta
mediterránea.
Ahora bien, de ahí a imponerle a la gente lo que tiene que
comer, hay un paso. Yo soy partidaria de la dieta mediterránea,
creo que hay que fomentar la dieta mediterránea, ahora,
imponer, no, cada uno que coma lo que considere. Eso sí, desde
los poderes públicos, evidentemente, advertir, informar, educar
en nutrición, por supuesto, a los pequeños.
A mí me llama mucho la atención lo de que el fomento de
la dieta mediterránea comporta ventajas como, por ejemplo,
una agricultura y ganadería más sostenibles. Vamos a ver, o
sea, que la agricultura y la ganadería sean sostenibles no tiene
nada que ver con la dieta que luego utilice, emplee, la gente; es
decir, la agricultura y la ganadería pueden ser exactamente
igual de sostenibles en otro tipo de dietas, o sea, no..., la
actividad de agricultura y ganadería, no entiendo muy bien esta
relación a que se refieren, a lo mejor me la pueden explicar en
su turno de réplica.
Y luego, ya lo del impacto más reducido sobre el clima y el
calentamiento global del planeta, eso ya me parece, bueno,
tremendísimo, a ver si me lo explican también, cómo es posible
que vamos a conseguir que se caliente menos el planeta
comiendo una dieta mediterránea, no sé, en fin.
Yo estoy a favor, como les decía, de la dieta mediterránea,
pero nunca de su imposición, por tanto, en esta PNL en
concreto me voy a abstener.
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Sanz.

carboni, i només un 7,5% podem dir que desdejuna el que
pertocaria, d'acord amb aquest estil de vida.
Quin problema té no seguir aquest estil de la dieta
mediterrània? El problema que té és que la mortalitat es
multiplica per quatre i, fins i tot, les malalties que no haurien
d'estar en aquestes etapes, sí que els arriben aquestes etapes. És
per això que en aquestes qüestions que es parlen de l'esmena,
sí que estaríem d'acord i la votaríem a favor.
Respecte del per què, jo no soc proposant, però sí que he
llegit, Sra. Ribas, sí que he llegit aquesta esmena, i per què
menjar o tenir una dieta mediterrània afavoreix reduir el canvi
climàtic? Perquè consumim producte de quilòmetre zero, i
llavors no fa falta que ens el duguin d'altres bandes i llavors
reduïm les emissions que, justament, és un dels causants del
canvi climàtic.
Sabem que no creu en el canvi climàtic i en totes les
mesures que hi hagi hi estaran en contra, però sí que és cert que
seria una de les passes que poden fer-se.
També en la producció d’aquests productes, que no són de
la dieta mediterrània, són productes industrialitzats, que també
afavoreixen el canvi climàtic. I és per això que els productes
que tenen una dieta mediterrània o més sostenible, tant
l'agricultura com la ramaderia disminuirien la petjada de
carboni i, per tant, disminuirien...
(Se sent de fons la Sra. Ribas i Marino de manera
inintel·ligible)
... -bé, sí, sí, ens podem...
LA SRA. PRESIDENTA:
No entrem en debats, Sra. Ribas.
EL SR. SANZ I IGUAL:
... La veritat és que, al final, des del nostre grup i jo,
personalment, crec que la suma de moltes petites accions pot
fer molts de canvis, i açò són petites passes, també consumir
productes de quilòmetre zero i productes locals, que sí que
podran afavorir tant la salut personal, la salut infantil, com la
salut del nostre planeta.
És per això que estarem d'acord amb la proposta que es
presenta. Gràcies.

EL SR. SANZ I IGUAL:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és una PNL en la qual el que
al final es potencia és un estil de vida, com hem dit en la
qüestió d’aquesta esmena que parlam des del PP, realment,
l'esperit de la PNL justament és un estil de vida que és el de la
dieta mediterrània.
Hem de parlar que l’obesitat infantil és un problema que de
cada vegada afecta més a la nostra societat; els nins, per qüestió
d’aquest estil de vida ràpid que podem dur els pares, la majoria
d'ells, només un 20% dels nins només es dejuna un got de llet,
(...) amb la dieta mediterrània també el 56%, amb un hidrat de

Procedeix ara la suspensió de la sessió, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol fer el recés ara.
EL SR. DALMAU I DE MATA:
Sí, sí, per favor, el podem fer ara.
LA SRA. PRESIDENTA:
Entesos.
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aliments processats o ultra processats els quals, entre d'altres,
augmenten el risc de càncer colorectal.

EL SR. DALMAU I DE MATA:
Sí, presidenta, si no hi ha inconvenient, podríem continuar
la sessió.

Per tant, crec que és una iniciativa interessant, que
segurament en podrem seguir parlant i acabar de perfilar en tots
aquells àmbits als quals s'hauria d'ampliar aquesta qüestió. I en
aquest sentit, continuarem fent feina des del nostre grup.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, presidenta, i a la resta de grups pel seu suport.
Entesos. Idò reprenem la sessió. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Dalmau.
EL SR. DALMAU I DE MATA:
Molt bé. Gràcies novament, Sra. Presidenta Bé, en primer
lloc, intervendríem per confirmar que acceptam l'esmena que
ha plantejat el Grup Parlamentari Popular, però la modificaríem
i la redacció final seria la que passaré a llegir ara mateix: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que impulsi, fomenti i afavoreixi a totes les etapes
educatives l'estil de vida mediterrani, en coordinació amb les
famílies i els professionals”. D’acord?
La podem passar per escrit, cap problema, s’incorporaria
com a un nou punt a la PNL, si cap grup no s’oposa que es
pugui integrar a la nostra PNL.
I responent de qualque manera les diferents intervencions
que s'han fet. Evidentment, en aquesta PNL crec que a cap
moment no apareix el terme “imposar”, es parla de fomentar un
model, un patró de dieta que es considera saludable, que així
està reconeguda i que, a més de ser una dieta saludable, des del
nostre grup entenem i, evidentment, des dels grups que també
signen aquesta iniciativa, entenem que també té altres beneficis,
i tot allò que sigui dieta mediterrània, amb producte de
proximitat i amb producte de qualitat, afavoreix que tot el que
envolta l'agricultura i la ramaderia es pugui desenvolupar d'una
forma sostenible i evidentment que es consumeixi el producte
de la nostra comunitat autònoma, també afavoreix una menor
dependència de l’exterior, del producte primari que pugui
arribar de l’exterior. I si evitam aquests desplaçaments dels
diferents tipus d'aliments que no formen part de la dieta
mediterrània i que arriben d'altres indrets del món, també
afavorirem reduir l'impacte sobre el clima i sobre l'escalfament
global.
No em demani per què, Sra. Ribas, però ja m’imaginava que
posaria qualque emperò a aquesta part de la proposició no de
llei. He intentat raonar, d'acord amb els meus plantejaments,
entenc que no són els mateixos, però així i tot agraesc que
almanco s'abstingui a la nostra iniciativa.
En qualsevol cas, són molts els beneficis relatius a la dieta
mediterrània. Jo crec que va ser molt interessant també la sessió
de l’anterior setmana amb el president de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer a les Illes Balears, allà on també es
va posar de manifest la importància de mantenir uns hàbits de
vida saludable, per evitar nous casos de càncer; hi ha dades que
afirmen que entre un 30 i un 40% de casos de càncer es podrien
evitar només amb hàbits de vida saludable, per exemple si
eliminessin el tabac o diferents tipus d'aliments, sobretot

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspon el torn ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, presidenta. Vegem, la dieta mediterrània no té a
veure només amb què es compra, sinó amb com es cuina i quins
percentatges tenen de cada cosa, perquè, per exemple, a Estats
Units, la tomàtiga de la pizza s'utilitza dins el còmput setmanal
com a ració de verdura, ració completa de verdura, i està dins
una pizza, que ja sabem que no és un aliment saludable,
malgrat la Sra. Ayuso ho va trobar oportú per donar als nins en
pandèmia.
Llavors, a veure, òbviament aquest tipus de dieta prevé
malalties, millora la salut de la població, amb molts de motius
s’ha parlat del càncer colorectal, per exemple. Ja sabem que un
augment, o un consum molt elevat de carn setmanal és un factor
de risc per a aquesta qüestió, s'han de menjar més llegums, s’ha
de menjar més fruita i verdura i remarcar que no tothom, no
totes les famílies tenen accés a aquest tipus de productes. Més
important és que des de les administracions públiques la
fomentem i l’afavorim en tots aquells espais i àmbits on tenim
competències.
I sobre el canvi climàtic, evidentment, si hem de dur
productes de fora amb un consum energètic elevat, que generen
més CO2 i tots els gasos que afavoreixen el canvi climàtic, no
només no ajudam la nostra salut, sinó que també empitjoram la
del planeta.
En definitiva, vull agrair el suport dels grups que així ho
han manifestat. L'esmena ve a complementar la iniciativa que
hem presentat, així que la trobam positiva i de bell nou agrair
el suport.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. A continuació, passam a votar la proposició no de
llei...
(Remor de veus)
..., -no, no, m'ha manifestat que no volia intervenir-, per tant, a
continuació, passam a votar la PNL amb la modificació
plantejada pel grup proposant.
Vots a favor?
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Vots en contra?
Abstencions?
11 vots a favor, 1 abstenció.
En conseqüència quedaria aprovada.
3) Proposició no de llei RGE núm. 7644/21, presentada
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a la
promoció de la investigació dels anticonceptius masculins.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7644/2021, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a la promoció de la investigació dels anticonceptius
masculins.
Per a la defensa de la proposició no de llei té la paraula, per
part del Grup Parlamentari d'Unidas Podemos, la Sra. Santiago,
per un temps màxim de cinc minuts
LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:
Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, yo en esta comisión ahora
mismo sustituyo a Antonia Martín. No sé si...
Vale, bueno. En España se legaliza la píldora
anticonceptiva en 1978, posteriormente, un año más tarde,
nuestro país ratificaba una Convención de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, en la Resolución 34180, en su artículo 12, que
no voy a leer ahora mismo, pero que se refiere a esa
eliminación de todas las formas de discriminación.
El artículo 14 también de la Constitución, proclama el
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de
sexo. Asimismo, en la Constitución también, en el artículo 9.2,
se determina que los poderes públicos deben promover las
condiciones necesarias para que la igualdad sea una cuestión
alcanzable de forma real y efectiva.
Hace un par de años, en 2019, el Congreso de los Diputados
aprueba el último plan operativo sobre salud sexual y
reproductiva en España, donde se consideran prioritarias ocho
medidas a realizar durante el periodo 2019-2020, entre las que
destacaba promover el acceso equitativo a los anticonceptivos
de última generación, que desarrollaba además una serie de
actuaciones que estaban volcadas en la necesidad de analizar
los anticonceptivos actualmente incluidos en la cartera de
servicios y incluir otros nuevos.

Esta desigualdad en el enfoque del ámbito sexual y
reproductivo, discrimina claramente a la mujer, que la sitúa
como responsable de todo proceso reproductivo, desde la
planificación familiar, hasta las posteriores labores de
cuidados. Está clarísimo que si no tenemos un método
anticonceptivo masculino en el 2022, no es por un tema
científico, sino por una cuestión de género. Frente a la
reticencia de las farmacéuticas a destinar recursos a estas
investigaciones, por considerarlas poco rentables, las políticas
sobre salud sexual y reproductiva tienen que dejar de enfocar
la responsabilidad femenina como única narrativa. La
conversación cultural, por lo tanto, debe empezar a moverse
hacia la corresponsabilidad en la concepción.
Es cierto que los hombres están mostrando cada vez más
disposición a tomar métodos anticonceptivos, pero tienen que
estar igual de dispuestos que nosotras a adoptar un método que
afecte a su propio organismo, y consideramos que si se invierte
en investigación y las farmacéuticas empiezan a darse cuenta de
que estamos ya en el año 2022, es posible que tengamos cuanto
antes un método también anticonceptivo masculino, igual de
fiable que los nuestros, comercializado, más pronto que tarde.
Por eso tenemos que seguir avanzando en esta línea, porque
de esta forma en la que llevamos actualmente se sigue
perpetuando la desigualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, principalmente en el acceso a los resultados de...
bueno, en los resultados de su desarrollo profesional y personal
y se fomenta así una consecuente brecha de género.
Por lo tanto, por todo ello al Parlament... pedimos dos
cosas: primero, pedir al Estado que se incentive
económicamente la investigación en el ámbito de la
anticoncepción masculina y, en el caso en el que finalmente se
lleve a cabo y tengamos una buena noticia de que tengamos un
anticonceptivo masculino, que se proceda a su financiación por
parte del Sistema Nacional de Salud. Y, por otro, que se
incluyan en la próxima Ley de salud sexual y reproductiva que
está llevando a cabo el Ministerio de Igualdad medidas de
corresponsabilidad en todo el proceso reproductivo, también
actualizar esa estrategia de salud sexual y reproductiva a que he
hecho referencia antes, del 2019, para incorporar perspectiva
de género en el acceso a la salud, también en los procesos
reproductivos y también en la planificación familiar.
Esperamos que cuantos más grupos voten a favor de la
igualdad entre hombres y mujeres, pues mejor.
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:

La realidad nos enfrenta a una verdad bastante injusta,
porque culturalmente se ha asumido que somos las mujeres las
únicas responsables de la concepción y, por tanto, las únicas
destinatarias de los métodos anticonceptivos; métodos que
tienen efectos secundarios habituales, que pasan desde cambios
en el estado de ánimo, hasta cambios en el humor, depresión,
hasta quistes de ovarios, infartos y accidentes
cerebrovasculares. También se ha observado un ligero aumento
en los casos de cáncer uterino y de mama en las mujeres que
usan la píldora.

Gràcies. Correspon ara obrir un torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Borrás.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, sí que he
repassat a veure com està l'estat de la situació i l'estat de la
situació ara, en aquests moments falten encara deu anys per
desenvolupar un anticonceptiu hormonal masculí.
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Jo crec que en aquest moment el que sí està clar és que els
anticonceptius són segurs, les píndoles anticonceptives de les
dones són segures. És veritat que des del 1978 estan
comercialitzades i s’ha fet un estudi molt gros, amb moltíssimes
malaltes, de seguiment durant molts d'anys i són segures. És
veritat que qualque vegada tenen qualque efecte secundari, però
moltes vegades els efectes... la resta d’efectes serien pitjors.
Amb això vull dir que crec que estan un poc enfora i
m'estranya un poc, i la veritat és que no vull entrar en polèmica,
però, m’estranya un poc que haguem d’incentivar la
investigació quan el Grup Unidas Podemos sempre està en
contra de les farmacèutiques, i som aquí en el primer punt
incentivant les farmacèutiques que investiguin sobre aquest
punt, perquè en aquest país la investigació no competitiva està
molt endarrerida i en el camp de la urologia encara un poquet
més.
I una altra cosa que vull dir sobre el primer punt és que,
com que no es tracta d'un dispositiu, es tractaria d'una pastilla,
d'una química, l'Agència Espanyola d'Avaluació de
Tecnologies no figura per res en els medicaments, qui figura i
qui és competent en aquesta matèria és l'Agència Espanyola del
Medicament.
Respecte al segon punt i del tercer punt, totalment d'acord,
els homes han d'entrar en el procés de corresponsabilitat igual
que les dones, però una altra cosa que vull puntualitzar és que
d'aquí que hi hagi píndoles s’ha d’incentivar sobretot
l’educació sexual en els nins i intentar que, a més de píndoles
anticonceptives, el que hem de intentar és que no hi hagi
infeccions de transmissió sexual, que en aquests moments
pugen sobretot a les Illes Balears.
Moltes gràcies.
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puguin afectar la salut o funcions per la banda dels homes en
aquest sentit.
Per tant, això també és una bona notícia perquè sembla que
avançarà per a una altra. El Congrés va aportar o va aprovar
una proposició no de llei en aquesta línia de donar suport a la
investigació, i entenem que això també és un compliment i que
es posarà en marxa perquè és una proposició no de llei, en no
instar el Govern d'Espanya, sinó..., -vull dir, no instar el
Govern d’Espanya-, no hem d’instar nosaltres, sinó que el
Govern d'Espanya mateix ha quedat instat a dur-ho a terme amb
aquest suport a la investigació i la implementació, a la cartera
de serveis de salut d'aquest fàrmac anticonceptiu en els homes.
Per tant, reiteram que el nostre grup parlamentari donarà
suport als termes amb els quals està plantejada aquesta
proposició no de llei.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, moltes gràcies, presidenta. Totalment d'acord, votarem
a favor.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, presidenta. Miri, nosaltres quan parlam d’igualtat
d'oportunitats i de drets i també en aquesta qüestió de
responsabilitat, quan es parla per qüestions de prevenció, per
qüestió, perdó, de prevenció, per qüestió de planificació o de...,
sí, de planificació familiar, evidentment és una qüestió de
responsabilitat compartida i, per tant, des del nostre
posicionament liberal i progressista no pot ser d'una altra
manera que donar suport a plantejaments que vagin en aquesta
línia en tots els àmbits.
Per una altra banda, sí que és veritat i complementant un
poc la informació que han comentat la Sra. Martín i la Sra.
Borrás, hi ha recents notícies on la píndola anticonceptiva
masculina diuen que ha passat les proves de seguretat, he vist
que són laboratoris d'investigació nord-americans,
estatunidencs, i, per tant, sembla que això avança, vull dir que
han tengut proves amb resultats efectius durant aquests 28 dies
que no afecta... no té d'anys, no té qüestions col·laterals que

Gracias, presidenta. Bueno, vamos, yo creo que a estas
alturas de la película las parejas que no quieren tener
descendencia o que no quieren tener más descendencia saben
perfectamente cuáles son los medios que tienen a su alcance y
qué es lo que pueden o no pueden hacer. En cualquier caso, lo
importante es evitar transmisiones de enfermedades y, desde
luego, los métodos anticonceptivos que ustedes proponen aquí
no están contribuyendo a ello, sino todo lo contrario.
Además, luego también desde Unidas Podemos siempre hay
una extraña fijación por querer reducirlo todo a una especie de
complot mundial del ser humano contra las mujeres, pero lo
cierto es que los seres humanos nos reproducimos como nos
reproducimos, no ponemos huevos, las mujeres nos quedamos
embarazadas. Entonces, evidentemente, si una mujer no se
quiere quedar embarazada, pues tendrá que poner medidas para
no quedarse embarazada.
¿Por eso resulta que los hombres están presionando a las
mujeres? No, es que son las mujeres las que se quedan
embarazadas y no los hombres, y esto no lo han decidido los
seres humanos, esto es algo de la naturaleza. Por tanto, yo creo
que se está siempre intentando incidir en este tema de una
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forma muy, muy forzada, es que todo lo reducen a lo mismo
ustedes, no sé...
Yo en esta iniciativa creo que voy a votar en contra porque
no creo que sea el momento, ni creo que sea apropiada. Creo
que hay otros temas en la agenda parlamentaria que son mucho
más importantes y que ustedes están obviando. Creo que
rellenan la agenda de este parlamento con este tipo de
iniciativas que no van a contribuir en nada efectivo para los
ciudadanos de Baleares en estos momentos en los que estamos
saliendo de una pandemia, en los que las necesidades son muy
diferentes y que no aporta nada.
Por tanto, mi voto será en contra.
Gracias.

les farmacèutiques, però sí que és cert que la iniciativa de la
investigació de temes que ara mateix poden no ser econòmics
sempre ve de l'àmbit públic, i després l'àmbit privat és qui ho
desenvolupa ja en temes possiblement terapèutics o que ja
puguin tenir tal vegada un rendiment econòmic. És important
també tenir-ho en compte, per això també una futura llei de la
ciència, que ja vàrem parlar a aquest parlament justament, en
la qual es garantirà un finançament, podria ser important per a
iniciatives com aquesta i com d’altres, que existeixi
finançament perquè els investigadors puguin desenvolupar
píndoles com aquesta o com d'altres.
En aquest cas, sí que estarem d'acord amb aquesta proposta,
justament perquè és necessari que també aquests tipus de
tractaments siguin a l'abast de tota la població, perquè la
corresponsabilitat sigui una realitat també en la salut sexual i
reproductiva.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
Gràcies. Pel Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Sanz.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, començaré pel final,
òbviament el discurs masclista no podia deixar de banda... el
Grup VOX no podia deixar de dir alguna qüestió masclista.

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Fernández.
LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Crec que la Sra. Santiago del que ha parlat és de la
corresponsabilitat entre homes i dones, justament crec que és
l'esperit d'aquesta proposta, tal vegada és que la
corresponsabilitat el seu grup no hi creu i creu que la
responsabilitat -com bé ha dit- és que les dones quedin
embarassades i els homes només són els que posen una part
d’aquest treball. La corresponsabilitat vol dir que les dues parts
tenen la mateixa responsabilitat i aquest és un dels eixos de la
igualtat i el no-masclisme, és la diferència, justament, i crec que
és exactament el que hauria de quedar palès.

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, senyores diputades.
Des del Partit Socialista, com no pot ser d'altra forma, donarem
suport a aquesta iniciativa d’Unidas Podemos perquè creiem
necessari seguir ampliant el debat sobre la importància
d'incloure la perspectiva de gènere en tots els aspectes que ens
afecten com a ciutadanes.

També ha parlat de les malalties de transmissió sexual, que
hauria de ser... Sí, és cert, però crec que som una passa més
endavant, és cert que en una relació sexual el primer que s'ha de
tenir en compte és que no hi hagi transmissió de malalties de
transmissió sexual, òbviament; també existeixen mètodes de
barrera que existeixen també per a les relacions sexuals. I ara
mateix del que es parla és que aquest exemple és que existeixi
una igualtat també en els tractaments, com existeixen en altres
qüestions, en les malalties de transmissió sexual no sé si sabran
que existeix un tractament predisposició per evitar la
transmissió, per exemple, de la SIDA, que justament és una
pastilla que abans de tenir la relació sexual evita que hi hagi
una transmissió, i són dos homes, potser tampoc no..., ja vam
parlar l’altre dia del tema LGTBI, potser que no estiguin
d'acord tampoc amb això, però sí que és cert que és una pastilla
que evita una transmissió.

Durant tota la història de la humanitat el pes reproductiu i
el de la salut sexual de la nostra societat ha caigut sobre les
dones, la por a un embaràs no desitjat ens acompanya des de
ben joves, des que començam a mantenir relacions sexuals, fins
i tot condicionant quan es produeix aquest primer moment.
Totes sentim històries, coneixem companyes que han vist el seu
projecte de vida paralitzat per un embaràs a l'adolescència, a la
joventut o, fins i tot, a la maduresa.

Ja posats en matèria del que parlam, al final potenciar la
investigació és una de les necessitats que tenim per poder
fer-ho.

Amb el temps les dones hem après que aquest alliberament
suposa una medicalització contínua dels nostres cicles vitals i
que això comporta l'assumpció d’un nous tipus de pes. Podem
dir que les dones passam bona part de la nostra joventut
hormonant-nos per evitar un embaràs, que quan volem ser
mares passam a hormonar-nos per aconseguir l'embaràs i que
en arribar la menopausa tornam a hormonar-nos una altra

Hi ha una qüestió, Sra. Borrás que sí que hauríem de
matisar respecte..., -no sé si ho ha dit la Sra. Ribas-, respecte de
què no estan Podem... jo no sé si Podem està d'acord o no amb

No sabem ben bé si és una conspiració, però sí que és un
fet, és una realitat, que nàixer amb el sexe femení condiciona
tota la nostra vida, des del naixement fins a la mort.

Els mètodes anticonceptius van ser una revolució per al
feminisme dels anys seixanta i setanta, a Espanya va arribar de
formar oficial a l'octubre del 78 i va significar un avanç
importantíssim per a la planificació familiar del nostre país. A
la fi el control del nostre cos, de la nostra sexualitat va alliberar
moltes dones del pes d’una por al plaer que havia estat
transmesa de generació a generació.
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vegada per contrarestar els símptomes. És tot un cicle de
l’hormonació continua des que arribem a l'adolescència.
Aquesta medicalització no és gratuïta, malgrat que durant
aquestes dècades hi ha hagut diferents generacions
d’anticonceptius femenins, la famosa píndola, que ara s’ha
diversificat i es pot trobar en forma d’anell vaginal o d'implant
al braç, segueix tenint uns efectes secundaris que no es
tolerarien en nous fàrmacs: augment de pes, pèrdua de l’apetit
sexual, canvis d’humor, maldecaps, augment de fluxes són
només els més habituals i es produeixen en un nombre molt
important de dones que prenen aquesta medicació.
La companya del Partit Popular deia que l'alternativa era
pitjor. Sí, està clar que quedar-se embarassada sense voler és
pitjor que tenir un maldecap, però tenir un maldecap continu
durant tots els teus dies del cicle menstrual per evitar l'embaràs
tampoc no sembla una solució adequada. A més a més, quan
aquesta medicació es dóna a adolescents per evitar trastorns
com l’acne.
A més a més, aquesta medicalització no s'estudia per part de
les farmacèutiques perquè els assajos clínics es fan
principalment a homes que no prenen la píndola, ni tenen cicles
menstruals, i provoca que les dones pateixin molts més efectes
secundaris quan prenen una nova medicació, sigui la que sigui.
En definitiva, el que demanem les dones és que no ens
conformem amb el que ja tenim i cerquem alternatives que
fomentin la corresponsabilitat. Estam segures que una
comunitat científica que ha aconseguit la vacuna per a la
COVID-19 en un temps rècord és capaç de trobar un mètode
anticonceptiu masculí, però, és clar, per a això ha d’haver-hi
interès i sobretot perspectiva de gènere.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Ara en torn de contradiccions intervé el grup
proposant, té la paraula la Sra. Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:
Muchas gracias. Por supuesto que las píldoras son seguras,
son seguras en un 99% para no quedarse embarazada, pero
realmente para la salud de las mujeres no son nada seguras, y
ya lo ha comentado la compañera del Partido Socialista, pero
solamente leyendo el prospecto de las píldoras se observan
efectos secundarios habituales como cambios en el estado de
ánimo, -es que los voy a volver a decir, porque es que me
parece justo volver a decir las cuestiones a las que las mujeres
estamos sometidas 24 horas al día todos los días del mes y, sin
embargo, los hombres ni siquiera un día-, bueno, digo: cambios
en el estado de ánimo, cambios en el estado de humor,
depresión, infecciones fúngicas, cistitis, pérdida de cabello,
niveles de presión arterial altos o bajos, calambres, dolor de
espalda, quistes de ovarios, cambios en la vista para quienes
usan lentillas, náuseas, migrañas, dolor de cabeza, infarto,
accidentes cerebro-vasculares, también aumento en casos de
cáncer uterino y de mama. Hombre, algunos efectos
secundarios no son.
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Yo creo que es bastante justo no que los hombres sufran
esto, sino que se hagan métodos anticonceptivos para que ni las
mujeres tengamos que sufrir todos estos efectos secundarios,
pero también para que los hombres puedan tener opción a una
píldora que, sin producir estos efectos secundarios, pues,
puedan compartir con nosotras la carga reproductiva. ¿Por qué?
Por una cuestión también biológica, nosotras somos mucho
menos días fértiles que ellos, ellos son fértiles 24 horas al día
todos los días del mes, sin embargo no tienen ningún método
anticonceptivo poco agresivo, digamos, o que ellos consideren
poco agresivo, como podría ser una píldora.
Entonces, ¿es justo que solamente tengamos nosotras la
carga de la anticoncepción? No, no es justo, no es nada justo,
y los datos son así.
Respecto a las farmacéuticas, pues claro, en algunas
ocasiones nosotras no podemos estar de acuerdo con las
farmacéuticas, en el 2016 hicieron un estudio, que fue
patrocinado por las Naciones Unidas, y se inyectó a algunos
hombres testosterona y progesterona y las farmacéuticas
dijeron que esos métodos anticonceptivos eran poco rentables
porque a los hombres se les empezó a..., bueno, a provocar
acné, trastornos en el estado de ánimo y aumento de la libido;
entonces las farmacéuticas paralizaron todos los estudios y
dijeron, esto no es rentable, no lo hacemos, que sigan las
mujeres cargando con la carga reproductiva.
¿Nos parece justo? No nos parece justo, es que esto no es
justo. Y no es justo precisamente no porque nosotras queramos
poner en contra a nadie contra nadie, precisamente porque el
sistema económico del sistema cultural sobre el que estamos
viviendo siempre ha favorecido a los chicos, a los hombres, y
eso es que es insoslayable, eso es algo que no se puede casi ni
debatir; es fundamentalmente cierto que los hombres se han
visto siempre beneficiados en todos los ámbitos públicos y
privados de la vida, sin ir más lejos, la Sra. Ribas está aquí
sentada no porque un hombre se lo haya permitido, sino por la
lucha de las mujeres por el derecho al voto, por entrar en la
política.
Eso han sido las luchas de las mujeres a las que usted pues
evidentemente hoy está votando para que sigamos perpetuando
esta igualdad. Pero no se preocupe que nosotras vamos a seguir
trabajando y vamos a seguir presentando iniciativas de todo
tipo, iniciativas no por no por rellenar espacio, es que nosotras
presentamos iniciativas que van a favor de la mujer, ustedes
van a votar en contra. También presentamos iniciativas en
educación, por ejemplo, para quitar todas las religiones de las
escuelas, y ustedes también van a votar en contra, pero es que
también ustedes votan en contra, por ejemplo, de la educación
sexual, que es bastante importante en los colegios precisamente
para prevenir las enfermedades a las que usted se ha referido.
No se preocupe, las mujeres seguimos trabajando para que
el sistema nos atienda, nos cuide un poquito más y seamos
iguales verdaderamente con las mismas cargas porque, como
dice la compañera del Partido Socialista, nosotras no nos
conformamos. Pero, bueno, yo tengo claro que los señores de
su partido deben estar realmente muy cómodos y muy
contentos porque usted realmente no está cuestionando nada en
absoluto.
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Así que muchas gracias a los grupos parlamentarios que
votan a favor, creo que estamos cada vez más cerca de una
igualdad más plena y las mujeres, nos voten o no, estarán muy
agradecidas de que también los hombres puedan compartir esta
carga reproductiva.
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Acabat el debat, passam a votació?
Vots a favor? 11 vots a favor.
Vots en contra? 1 vot en contra.
Cap abstenció.
En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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