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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats, començarem la sessió d’avui, idò, i en primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions. No hi ha cap
substitució.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 321 i
1121/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 321/18, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a bases per a un
pla autonòmic de les Illes Balears sobre l’envelliment de la
població. 

I començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
321/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a bases per a un pla autonòmic a les Illes Balears sobre
l’envelliment de la població. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Jaume
Garau, per un temps de deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Moltes gràcies, presidenta. Tots els que som a la comissió
ja n’havíem parlat alguna altra vegada, el tema de l’envelliment
de la població balear i evidentment espanyola i europea és un
tema que sempre està damunt la taula, que se’n parla moltíssim,
que tots som conscients dels reptes que això implica; al mateix
temps som conscients també que l’envelliment de la població
és una cosa que ens omple de satisfacció pel que significa de
viure una vida més llarga i si és possible amb més salut, però la
qüestió és que l’envelliment de la població no és un tema que
es pugui sectoritzar o que es pugui identificar amb una única
administració pública o amb un únic sector social, sinó que és
un tema completament transversal, que afecta tothom, i no
únicament afecta una generació, que és la generació que
envelleix, sinó que afecta totes les generacions. Per tant és un
problema número u de la nostra societat i que hem d’intentar
convertir-lo en una oportunitat, en un avantatge, en un motiu
d’alegria.

Per tant, evidentment, tractar això des d’una institució com
el Govern o des d’una institució com el consell, etc., que són
els que tenen més competències en persones majors, pensam
que no és adequat en aquest cas perquè el que intentam veure
i analitzar és el fenomen global de l’envelliment, que té
elements sanitaris, té elements socials, té elements d’ocupació,
de pensions, econòmics, etc., de tot tipus. Per tant la idea és
crear una comissió tècnica i política que abordi quina és la
situació del procés d’envelliment de la població balear en
aquests moments, quins són els punts febles i els punts forts de
tots els tipus de serveis que se’ls està donant i de prestacions,
i començar a elaborar el que serien els principis i els trets
fonamentals d’un futur pla autonòmic respecte del fenomen de
l’envelliment.

Els he enviat..., la majoria, crec que tots els membres de la
comissió han rebut una proposta, bé, un principi de document
per començar a fer feina, i bé, es tracta d’això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra
Fernández, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario
dará apoyo a esta propuesta. Como bien decía el portavoz del
Partido Socialista en alguna ocasión hemos tenido oportunidad
de debatir sobre esta cuestión, sobre la necesidad de plantear
los retos que supone i que va a suponer el envejecimiento de la
población. 

Yo discrepo un tanto respecto al Sr. Garau, que decía que
somos conscientes de lo que supone el envejecimiento de la
población; yo creo que realmente no somos conscientes de lo
que puede suponer, de los retos y de las consecuencias que
puede tener, por un lado muy positivas pero evidentemente eso
va a significar que tengamos que cambiar muchísimas cosas en
la sociedad, y no solamente en la sociedad balear, española,
sino especialmente en la europea. Creo que puede ser positivo
que tratemos este tema aquí en Baleares, pero evidentemente
los cambios estructurales tiene que venir de mucho más arriba,
a nivel europeo especialmente, pero también a nivel nacional.
En este sentido creo que la última... o hace un año en la
Conferencia de Presidentes ya se habló de este tema, se acordó
crear un grupo que trabajase a nivel estatal el envejecimiento
de la población, y en este sentido creo que también podríamos
tener contacto, si constituimos la ponencia, contacto con este
grupo a nivel estatal para a lo mejor poder ir coordinados. Y
después también, evidentemente, con las especificidades que
tiene nuestra población aquí en Baleares, pues poderle sacar el
máximo provecho.

Dicho esto, yo creo que hay que poner en valor el trabajo de
esta comisión de Servicios Sociales, que no solamente se limita
a traer propuestas de resolución o PNL aquí, preguntas orales,
comparecencias, sino que creo que estamos haciendo un trabajo
entre todos los grupos parlamentarios que transciende más allá,
con diferentes organizaciones de jornadas; recientemente
hemos acabado la ponencia de una ley que hemos entre todos,
y evidentemente pues, bueno, supongo que el Sr. Garau ha
considerado que no podemos estar inactivos y nos propone esta
ponencia para empezar a tratar un tema tan fundamental, así
que le daremos apoyo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Bé, atès que no hi ha ningú
del Grup Podem, passam al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula l’Hble. Diputat David Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Evidentment des del nostre
grup parlamentari també hi donarem suport. Tot el que es faci
és poc en matèria de millora de la qualitat i les condicions de
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vida de la gent gran, a la qual les societats que avui en dia
consideram moltes vegades primitives de vegades li tenen més
respecte, a la gent gran, que moltes vegada el que li tenim a les
societats occidentals avançades, on moltes vegades acabam
optant per aparcar els vells. Els vells afortunadament, la gent
gran, no es deixen aparcar, i també ens ho varen demostrar fa
pocs dies sortint al carrer, perquè estic d’acord que s’han de fer
coses en tots els àmbits, a l’àmbit europeu, a l’àmbit estatal, i
a l’àmbit estatal es podria fer qualque cosa més que apujar un
0,25% les pensions, que crec que un bon grapat de persones, de
gent gran activa, va sortir al carrer a dir que això no era digne.

En qualsevol cas estam davant d’una qüestió complexa en
termes generals, per a tot Europa, a qualsevol societat
occidental, i més encara en el nostre cas, on ja partim d’una
situació preocupant pel que fa a aquestes condicions de vida de
la gent que d’entrada té la sort d’arribar a jubilar-se, però en un
univers on tenim les pensions més baixes de l’Estat, justament
fruit d’un model productiu que sembla que no té traces de
canviar, i aquesta precarietat, lligada a l’economia dels serveis
i del turisme en tant que monocultiu, fa que encara aquestes
perspectives d’envelliment de la població compliquin encara
més les possibilitats d’intervenció necessària per part dels
poders públics.

Li donarem suport per això, perquè pensam que a més
qualsevol política pública seriosa i a mig i a llarg termini, com
planteja també la proposició no de llei, que s’ha de fer en forma
d’un pla autonòmic, pensam que és aquesta la manera en què
s’ha de fer i no en base, a vegades, a ocurrències que de tant en
tant tenim els polítics, creant un marc de debat on només hi
siguem els representants electes, que també sigui un espai de
diàleg o de generació de propostes de cara al Govern, tant el
d’aquí com d’altres institucions i a altres nivells, i on
evidentment també hi participin experts, i afegiria, no sé si com
a esmena in voce o si ho podem donar per fet, dins la mateixa
categoria d’experts els representants també d’aquest secor de
la societat de tercera edat i demés, que afortunadament són un
dels sector socials més actius que tenim a la societat, sobretot,
per exemple, si ho comparam amb els joves, la qual cosa
sempre és un consol.

I res més a afegir. A més tenim el precedent de la Llei del
tercer sector i el consens que ha generat. Tanta sort que aquest
pla o aquesta proposta de comissió pugui anar en el mateix
nivell de consens. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Maria Antònia
Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, jo em sum
a les paraules que han dit tots els portaveus que m’han precedit.
Sí que segons un informe d’Adecco de 2017 es conclou que
estam en màxims històrics a les Illes Balears de 96 persones
majors de 64 anys envers 100 joves menors de 16 anys, i això

és una realitat i és un increment que s’ha fet de quasi el doble
dels anys noranta. Per tant, crec que és un tema en què ens hem
de posar tots d’acord, és un tema que s’ha de veure amb
perspectiva, a llarg termini, i és un tema, com s’ha dit també, en
què ens hem de posar a fer feina ja.

Tenim els anuaris d’envelliment que es fan des de la UIB,
i en aquest de 2017, per exemple, també veim que hi ha un
diagnòstic molt interessant sobre la situació i com el risc
d’exclusió social o les malalties en l’actualitat; és una realitat
que hi ha molt palpable en les persones majors. Per tant pensam
que és un repte i que es necessiten mesures i que s’han de
plantejar a través d’experts, i també pensam que és important
que hi hagi la UIB aquí a les Illes implicada.

Nosaltres, com s’han dit, n’hem parlat qualque vegada. No
sé si el format ha de ser... perquè aquí posa una comissió, si ha
de ser una comissió o ha de ser una ponència; si ha de ser una
comissió d’estudi per ventura abans d’aprovar-ho ho
consensuam. No sé quin és el millor format per dur-ho
endavant, però en tot cas creiem que és una proposta molt bona
i que servirà per a la futura població de gent major que tenim
a les nostres illes. Per tant nosaltres també hi donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula l’Hble. Diputat Josep Castells, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que el diputat Garau
ho ha explicat molt bé, l’envelliment o els canvis que sofreix
l’envelliment com a fenomen social, doncs experimenta uns
canvis respecte dels segles anteriors d’un calat amplíssim, i
aquests canvis en les circumstàncies de l’envelliment són un
repte molt gran i que obre moltes oportunitats a la societat.

Aquests canvis en l’envelliment són un fenomen que té
moltes facetes, és un fenomen polièdric, en aquest sentit, i que
té moltes implicacions en molts d’àmbits de la vida, de la
societat, de la política, també ho ha explicat molt bé en Jaume,
no? Jo crec que totes aquestes circumstàncies obliguen a un
canvi de paradigma, és a dir, que tots l’intuïm però que
encara..., tots l’intuïm però encara no li estem donant la
resposta adequada. Jo crec que l’expressió seria aquesta, canvi
de paradigma total, i per tant em sembla molt oportú que
generem un espai de debat per analitzar i per reflexionar sobre
aquest nou envelliment, i per tant donarem suport a la
proposició no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt no
ha assistit cap diputat. Per tant, té la paraula per contradiccions
el grup proposant, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. GARAU I SALAS:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tots. Jo crec
que és veritat el que diu la Sra. Fernández, que és vera que
potser no som conscients del tot del fenomen..., dels impactes
que tendrà el fenomen de l’envelliment en els propers decennis,
però crec que sí que som conscients ara que ens hi hem de
posar, hem de començar a crear tota una cultura de reflexió
sobre les persones majors, una cultura evidentment científica;
per això la idea que sigui mixta, amb tècnics que jo vos
proposaria que començàssiu a pensar en tècnics, gent que sigui
referent en el món de la sanitat, en el món de les pensions, en
les món de... de la jubilació, en el món de serveis socials, en fi,
del lleure, de l’esport, en fi, de tot el que sabem que afecta i
interessa les persones major; començàssiu a pensar en persones
i a les properes setmanes poguéssim pactar un grup de
persones, que tampoc no importa que siguem 20 a la comissió,
però sí 6 o 7 persones que tenguin una experiència en la
reflexió del fenomen, i que es poguessin incloure dins la
comissió.

Jo havia pensat que la comissió es reunís una vegada cada
mes. Això no vol dir que en aquesta comissió, que seria de
persones més estables, no hi vengui més gent; crec que sí que
estaria molt bé fer passar gent que potser no han d’estar tot
l’any treballant amb nosaltres, però sí que poden, per la seva
significació, siguin presidents de federacions, siguin persones
que han fet experiències singulars en la seva vida..., tot tipus de
persones, gent estrangera, per exemple, que hi comença a
haver, com sabeu, una colònia de gent, persones majors
alemanyes, angleses, molt important. O sigui, totes aquestes
persones les podríem fer passar per la comissió, i també la
comissió algun dia podria visitar alguna entitat, algun lloc o
alguna institució que ens interessàs pel que fos. O sigui, deixar
oberta la metodologia per quan ens tornem reunir, començar a
pensar en persones professionals o experts, acadèmics o no,
que puguin aportar coses.

I després, respecte de la qüestió formal de si ha de ser una
comissió d’estudi o una ponència, la veritat és que ho he
demanat un parell de vegades i no m’han sabut dir si havia de
ser una cosa o una altra; a mi m’és completament igual, no sé
si... No, a tu no, a tu no...

(Rialles de l’intervinent)

..., no sé si una ponència va més dirigida a elaborar una llei o
a debatre una proposició de llei i, en canvi, una comissió
d’estudi, que em sembla que no existeix en el reglament actual,
però sí que s’està fent feina a la comissió... -existeix?, d’acord-,
idò una comissió d’estudi té un marge una mica més lliure de
no haver de treballar sobre un text concret. Per tant, potser la
comissió d’estudi seria la fórmula més adient, i bé, la qüestió
és que si ara aprovam això jo a partir de la propera setmana ja
em posaré en contacte amb tots vosaltres per veure quan fem la
primera reunió, i pactar un ordre del dia de com ha de ser
aquesta reunió per iniciar la feina.

Moltes gràcies una altra vegada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Bé, entenc que... Ah, un minut.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Una cosa, si em permeteu, totalment d’acord, una forma o
una altra, però suposo que tots estem d’acord que s’hauria de
reunir el dijous horabaixa, a l’hora d’aquesta comissió.

(Remor de veus)

D’acord, això és fonamental perquè nosaltres hi puguem
assistir, si no... serà impossible... D’acord, ja està.

EL SR. GARAU I SALAS:

Quedaria: “El Parlament de les Illes Balears crearà un grup
de feina per elaborar les bases d’un pla autonòmic sobre
l’envelliment de la població de les Illes Balears. Aquest grup
estarà format per un membre de cadascun dels grups polítics
del Parlament, amb la participació d’experts que els grups
decideixin”.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

On?... Ah, sí, sí, evidentment, la feina començarà el mes de
març, si podem i, si no, abril, o voleu posar abril?..., Març,
març... i ha d’estar acabada al mes de març del dinou.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Idò entenc que així queda aprovat
per assentiment de tots els grups, és així, no? Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1121/18, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a explotació de la
dona dintre de la indústria de la pornografia.

Idò a continuació passam al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 1121/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a explotació de la dona dintre de la indústria
de la pornografia.

Per la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Avui duim a la consideració dels membres, que queden, de la
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans, una qüestió
que, des del meu punt de vista, és una de les situacions que més
degrada la dignitat de les dones, i la fortuna ens ha permès que
aquest debat es pugui produir avui, dia 8 de març, Dia
Internacional de la Dona Treballadora. Avui alguns farem feina
a favor de les dones i a favor de la seva dignitat.
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I em referesc, en aquest tema que dic que crec que és una de
les situacions que més degrada les dones i la seva dignitat, em
referesc a la pornografia, la indústria pornogràfica que, no val
la pena ressaltar-ho, però és així, és una de les més potents i
poderoses indústries que hi ha al món, que maneja mils de
milions, es calcula fins i tot uns 100.000 milions de dòlars
anuals.

I, desgraciadament, la pornografia és una activitat, i el seu
consum, que s’ha normalitzat, s’ha normalitzat per tot arreu,
s’ha trivialitzat. Fins i tot, i perquè vegem fins a quin punt de
trivialització s’ha arribat, alguna diputada d’aquest parlament
ho va comparar, una pel·lícula pornogràfica la va comparar
amb una missa, com si una cosa tingués res a veure amb l’altra.
Però, el cert, en qualsevol cas és que la indústria del porno, de
la pornografia, en aquests moments destrossa la vida de mils de
dones.

Recentment, i amb molt poc temps de diferència, varen
morir en estranyes circumstàncies cinc actrius porno, de fet el
motiu d’aquesta proposició no de llei ve motivat precisament
per aquestes morts tan seguides d’actrius pornogràfiques, que
tot açò ha fet aixecar, idò, l’alarma en molts de sectors, sobretot
a sectors del feminisme, sobretot a Estats Units, però també
arreu del món, idò varen morir cinc actrius pornogràfiques,
dues per sobredosi, una es va suïcidar, i les altres dues en
circumstàncies que estaven pendents d’esclarir, d’investigar.
Açò va fer, ja dic, saltar totes les alarmes i va posar el punt de
mira sobre aquesta indústria, idò... de la premsa i de molts de
sectors de la societat.

I és cert, és a dir, allò que apareix a les pel·lícules
pornogràfiques es contradiu després moltes vegades amb allò
que passa darrere els vestidors.

I a una entrevista que varen fer a una actriu pornogràfica,
porno, deia: “Los usuarios de la pornografía sólo observan un
vídeo bien editado, ellos no ven lo que pasa detrás de las
escenas, las chicas que están llorando y son enviadas para
fuera del estudio de grabación porque no pueden aguantar los
actos sexuales violentos en los que se les pide participar”.

Les joves que entren en aquest món són atretes per un món
aparentment amb glamur, de doblers, de viatges, d’una certa
vida fàcil, de guanyar doblers, en principi, de forma fàcil, però,
és clar, quan ja són dins aquest món, quan ja estan rodant dins
el món de la pornografia s’adonen que aquella vida color de
rosa s’ha tornat en un laberint d’abusos, de vexacions, d’insults
moltes vegades, etc., perquè aquesta indústria és eminentment
masclista.

“Las producciones -deia aquesta mateixa actriu- las
producciones centran desde hace muchos años las escenas en
los placeres del hombre llenando los vídeos de brutalidad y
violencia hacia las mujeres”.

I efectivament, de cada vegada les actrius porno es veuen
obligades a rodar escenes més extremes, de cada vegada les
actrius porno són utilitzades com a un tros de carn perfectament
prescindible, perquè saben perfectament que si una dona no vol
fer determinades escenes, n’hi haurà una altra que la farà i
aquella queda automàticament fora del circuit, quedant fora de

tot açò, i per no quedar fora segueixen dins el circuit de...
d’anar augmentant l’extrem d’aquestes escenes i normalment
moltes d’elles acaben que no aguanten la pressió i per poder
aguantar la pressió acaben dins el món de la droga, moltes
d’elles acaben amb depressions i moltes d’elles acaben amb
alteracions psicològiques greus.

Per tant, crec que avui era important que aquí al Parlament,
no sé si és per primera vegada en la seva història, posar de
manifest aquesta situació, treure a la llum la part fosca de la
indústria pornogràfica, i jo crec que avui hem fet una passa
important, almenys per poder-ho denunciar, que passen coses
molt greus, sobretot les màximes afectades són les dones, dins
el món de la pornografia.

L’escriptora Lucía Etxebarria ho deia molt bé i molt
encertadament, diu: “El porno no defiende la libertad sexual.
La libertad sexual no és la libertad de una persona de
satisfacer todas sus fantasias sexuales a costa del dolor de otra
persona. Los límites de la libertad terminan donde empieza la
libertad del otro y esto es algo que no están aprendiendo los
más de 11 millones de adolescentes que regularmente ven
pornografía en internet.”

I aquesta és l’altra derivada de la pornografia, si, per una
banda, tenim que és una activitat masclista fins a l’extrem i que
degrada especialment la dona, tenim també tots els efectes
perniciosos que suposa sobre els consumidors d’aquesta
pornografia, i el que suposa sobretot normalitzar aquesta
pornografia.

Avui la pornografia està disponible els 365 dies l’any 24
hores cada dia, jo agaf el mòbil, puc anar a una pàgina
pornogràfica i ara mateix podríem veure escenes
pornogràfiques, sense cap tipus de problema, sense cap tipus de
limitació. Cada segon 30.000 persones consumeixen
pornografia. Una de cada cinc imatges pornogràfiques són de
menors d’edat, l’edat mitjana de fillets que s’inicien a veure
pornografia és d’11 anys. El mateix conseller d’Educació a la
nostra comunitat deia que la pornografia és la principal font
d’educació sexual dels nostres fills.

I evidentment açò té unes conseqüències, tot açò té unes
conseqüències i molts d’experts diuen i alerten sobre aquestes
conseqüències, moltes d’elles per a aquells que consumeixen
pornografia és la immaduresa afectiva, conductes violentes,
abusos sexuals.

Deia aquesta actriu porno, també a una entrevista, deia: “Me
di cuenta cuánto mal y falta de relaciones estables crea el
hábito de la pornografía en los hombres que se obsesionan con
este vicio, haciéndolos tan pervertidos que no tienen otra idea
más que enfocarse en el sexo de la forma más desalmada e
inhumana. De este modo me di cuenta de que la pornografía
era otro ataque de la élite contra nosotras”.

Per tant, hem fet aquesta proposició no de llei precisament
amb dos aspectes: per una banda, l’aspecte del que passa dins
la indústria pornogràfica, en l’elaboració de les pel·lícules,
aquesta degradació, aquestes vexacions cap a la dona que es
produeixen en els rodatges d’aquestes pel·lícules, i, per altra
banda, en la qüestió també d’educació sexual.
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I nosaltres hem presentat, per una banda, un punt que diu
que “el Govern inclogui la pornografia dintre de les activitats
que poden suposar explotació sexual de la dona i establir
mecanismes de control de les empreses que es dediquen a la
pornografia, per evitar casos de maltractament, explotació o
denigració de la dona.” Açò per una banda.

I un segon punt, que “el Govern inclogui, dintre dels
programes d’educació sexual a les escoles, adaptats a les edats
dels estudiants, tallers de conscienciació sobre els perjudicis de
consum de pornografia.” Una proposta que m’ha valgut ser
considerat com l’ala “progre” del PP; és a dir, l’altre dia, na
Silvia Cano, justament no hi és, em va qualificar que era de
l’ala “progre”, mai no m’ho havien dit, realment no sé si és un
afalac o no sé què és, però, en qualsevol cas som del Partit
Popular.

(Remor de veus) 

I no hi ha contradicció entre aquesta proposta i la pregunta
que es va fer fa unes setmanes al conseller d’Educació, perquè
nosaltres mai no hem estat en contra de l’educació sexual, és
més, ho consideram important i necessari, però, evidentment no
de qualsevol educació sexual. I a més, aquesta educació sexual
ha de tenir òbviament, almenys en segons quines
circumstàncies, el consentiment de les famílies, perquè què
volen que els digui? Si a una filla meva li han de mostrar com
es fa sexe en grup, m’agradaria almanco saber-ho, com a mínim
saber-ho, després ja veuríem què fem. 

O per exemple, aquí encara no ens hem atrevit a tant, però
hi ha governs que fan tallers de masturbació. Si hem de fer un
taller de masturbació, jo la filla meva m’agradaria saber-ho
abans que el facin. Per tant, no hi ha contradicció, no hi ha
contradicció entre una cosa i l’altra, és a dir, l’educació sexual
ha de tenir unes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps vagi acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... -sí-, ha de tenir unes limitacions i aquestes limitacions han de
ser sobretot el consentiment de les famílies.

I nosaltres estaríem a favor d’incloure aquests tallers de
conscienciació sobre els perjudicis del consum de la
pornografia, que és el que nosaltres proposam aquí, perquè
entenem que la pornografia pot tenir efectes molt perjudicials
en el comportament dels nostres fills.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de fixació de posició té la
paraula pel Grup Parlamentari MÉS el Sr. David Abril, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Sí. A veure, jo, primer de tot, el que volia és fer notar el to
ofensiu que ha emprat el Sr. Camps en el principi de la seva
intervenció en relació a la vaga feminista, que, afortunadament,
no és el to que fan servir les seves mateixes companyes. Crec
que ha quedat retratat en el Diari de Sessions.

Ja que parlam d’Estats Units i abans d’entrar en matèria,
també els convidaria a tots i a totes que pensem per exemple
amb el Mitú, aquesta campanya per dir qualque cosa, que ja
està en marxa ja fa un parell de mesos i que vegem com fins i
tot el gruix del cinema comercial no està exempt de violència
masclista i de violència sexual, fins i tot en pel·lícules que en
la major part de casos ni tan sols tenen escenes sexuals, ni res
a veure amb sexe. Ho dic perquè una cosa és la violència sexual
i l’altra la projecció que es pugui fer de la violència sexual.

Dit això, crec que hauríem de distingir, i la proposició no de
llei ni la intervenció del Sr. Camps no ho fan, entre el porno
majoritari, el porno diguem mainstream, que efectivament pot
ser brou de cultiu i escenari d’aquestes situacions que descriu
la proposició no de llei, que també ho ha fet el Sr. Camps, i
l’altre, altres pornos. Vull dir, una cosa és aquest porno
majoritari, basat en un únic model, si em permeten "hetero-
coito-fal·lus-cèntric", que es considera la mesura de la
normalitat a les relacions heterosexuals, juntament amb..., i
crec que és l’altre problema, i d’alguna manera hi vol entrar des
d’una perspectiva prou modesta la proposició no de llei, una
inexistent educació sobre el desig, les expectatives i els plaers
de les persones, basada en la diversitat, una educació sexual
oberta i completa.

Jo, de fet, em plantejaria algunes preguntes per qüestionar
coses que planteja vostè a la proposició no de llei. Per exemple,
com jutjar, sota el prisma del sexisme, o de tot això que vostè
ha explicat, el porno gai, o el porno fet per dones i adreçat a
dones. Existeix o pot existir un art eròtic? Ha de ser
censurable? Què censurar i què no censurar? Perquè al cap i a
la fi d’alguna manera és el debat de rerafons que també hi ha
envoltant aquesta proposició. Es pot fer realment que no es
pugui accedir a la pornografia? I vostè ha donat moltes dades,
només un terç de tot el que circula per internet és pornografia,
un terç, i això evidentment diu molt també d’allò a què ens
enfrontam, per dir qualque cosa. On és el límit de la llibertat
sexual? Només són algunes preguntes que pos damunt la taula.

Perquè, a part d’aquest porno majoritari, fet per homes,
basat en un únic model de sexualitat, que a més utilitza les
dones com a objecte, que hi ha violència sexual a les escenes i
fins i tot fora de les escenes, també hi ha això que s’anomena
el post-porno, fins i tot un porno feminista. Hi ha fa anys un
Feminist porn awards, que es lliura a Canadà, i que coincideix
crec que més o manco amb aquesta dècada, en què la indústria
del porno ha deixat de ser exclusivament masclista i
exclusivament dels homes, que jo crec que també és un dels
problemes, més enllà que cadascú, que també és una qüestió
personal, li agradi o no li agradi el porno.

Hi ha fins i tot un cinema adult ètic, no sé si n’ha sentit
parlar el Sr. Camps, com el que fan la Sra. Erika Lust i la seva
parella, que fins i tot fa un temps varen posar en marxa un
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projecte educatiu que es diu pornconversation.org, el convit
que visiti la pàgina web, sobre porno i educació sexual,
justament per evitar que l’educació sexual dels joves avui en
dia sigui només el porno, perquè els joves accedeixen a la
sexualitat i formen les seves idees i fins i tot la seva identitat
sexual, a partir del que tenen més a mà, sigui a l’escola perquè
ho veuen en els amics, i és molt difícil, insistesc, posar barreres
a això, i ho pens també com a pare. I aquesta gent, que són
productors de porno, d’un model de porno diferent del que
vostè ha descrit a la proposició no de llei, fins i tot fa una
proposta de com treballar això en família, a partir de converses
amb els al·lots, etc.

És clar, llavors el que em remata és un poc aquesta
hipocresia seva de presentar iniciatives com aquesta, però
després criticar, i ho ha fet, allò del sexe en grup a partir de
determinades propostes o programes d’educació sexual, o això
que va fer el Partit Popular i ho vaig recordar l’altre dia a la
meva intervenció en el debat sobre el Pla d’igualtat en
educació, que el Partit Popular hagi rebutjat fa molt poc en el
Congrés, que es consideri la prostitució com a una forma de
violència, que crec que és una qüestió encara molt més evident
i més clara que aquesta generalització que ha fet en relació amb
la pornografia. 

I insistesc, compartesc bona part del que ha dit, perquè és
cert i és objectiu i passa a una part important de la indústria del
porno en tant que el gruix d’aquesta indústria és masclista i feta
per a homes.

El darrer que volia dir, jo no som de demanar ajuda per
preparar les meves intervencions, però justament per a aquesta,
en particular, com que no volia que la meva mirada d’home fos
la que predominàs sobre el que jo podia pensar, i més o manco
hi vaig coincidir, vaig demanar a la meva companya... a una
companya meva de grup li vaig demanar: “Tu què trobes,
d’aquesta proposició no de llei?” I em va dir: -cit textualment-
“la proposta del Partit Popular ens torna a deixar com a
objectes simplement creades per al consum masculí, i s’oblida
que les dones també són subjecte de consum i tenen desig”. Per
tant, amb això, de qualque manera, condiciona la posició del
nostre grup sobre la proposició, que pensam que... que hi ha
coses que podem compartir perquè són objectives, i n’hi ha
altres que entren dins el terreny d’una moral que no compartim,
a part que queden també qüestions absolutament incompletes.

Per això, perquè tengués el suport del nostre grup, li faria
dues esmenes in voce. La primera, a la que insta el Govern a
incloure la pornografia dintre de les pràctiques que poden
suposar explotació de la dona, li diria incloure determinades
formes de pornografia, no fer una generalització, perquè pens
que el porno, per exemple, fet per dones i adreçat a dones, etc.,
aquest porno nou que sobretot en la darrera dècada s’ha
desenvolupat, no té res a veure amb això que descriu la
proposició no de llei.

I la segona, que..., és clar, quan vostè planteja el tema de
l’educació sexual ho planteja directament com que la...,
conscienciar sobre els perjudicis del consum de la pornografia.
Vull dir, és dolent consumir pornografia? Nosaltres pensam que
no, nosaltres pensam que no; una altra cosa és que, com tot, hi
hagi un consum responsable, i per tant demanaríem una

reformulació d’aquesta frase; se m’ocorren diferents qüestions:
tallers de conscienciació o sobre el consum responsable de
pornografia no masclista..., o una educació sexual que
contempli... les amenaces o els avantatges que pugui tenir la
pornografia... No ho sé, una redacció una mica més oberta que
així com està feta a la proposició no de llei, que directament fa
la mateixa generalització que li comentava.

Perquè nosaltres pensam que justament, com que serà
inevitable que el gruix de l’educació sexual dels al·lots es
produeix a través de la pornografia el que han de fer és
treballar-la bé, no dic que no la mirin, perquè sincerament
pensam que..., i insistesc, li ho dic com a polític i li ho dic com
a pare; a mi no se m’ocorrerà bloquejar els comptes als meus
fills perquè accedeixin a internet perquè cercaran altres vies de
fer-ho, no? Crec que hem de cercar espais d’educació sexual
que ens permetin treballar i abordar aquestes qüestions des
d’una altra perspectiva.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Jo,
sincerament el primer que els diré és que no he interioritzat tant
dins la indústria de la pornografia o del porno, d’estudiar els
tipus que hi ha... La veritat, jo m’he basat en la proposició no
de llei, i el que els puc dir és que desconeixem si a Balears hi
ha empreses dedicades a aquesta activitat; per tant no sabem si
en el punt 1 podria o no establir aquests mecanismes de control
sobre les empreses que es dediquin a aquesta activitat. De fet
ara ho parlàvem, no sé si és el Govern té la potestat de fer-ho
o no, o si és a un altre nivell. El que està clar és que quan la
línia de la llibertat és superada i es passa a coaccions, a
violacions, dins tots els àmbits, el Govern i la societat, en
general, evidentment hi hem d’estar totalment en contra.

Pel que fa referència al punt 2, existeixen aquests
programes d’educació sexual. Jo no sé fins a quin punt no hi
estan inclosos, que dins aquests programes no hi estiguin
inclosos aquests tallers de conscienciació. Crec que també
hauria d’anar segons criteris tècnics, criteris dels especialistes,
i evidentment adaptar-ho, si no hi és. 

Nosaltres, com dic, en el punt 1 ens abstendríem perquè no
sabem exactament... allà on s’hauria... quins mecanismes i com
s’haurien d’incloure aquests mecanismes o, perdonin, no ho he
entès suficientment. I en el punt 2 m’agradaria que es pogués
incloure aquesta esmena in voce de posar que fos segons
criteris tècnics incloure dins aquests programes d’educació,
perquè jo crec que existeixen i, per tant, ja s’hi fa feina. També
pensam que l’educació sexual és imprescindible per a la nostra
societat, sobretot, quan tenim tantes eines a l’abast per als
joves, i per tant l’educació i la responsabilitat de tots han
d’ajudar a superar qualsevol tabú, però creiem que s’han de
tractar tots els temes en mans d’experts per poder de la millor
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manera traslladar-ho als joves en aquest punt 2, que és del que
parl ara mateix.

Per tant, com li dic, en el punt 1 en principi ens abstendrem
i en el 2 m’agradaria que inclogués “segons criteris tècnics”.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Josep Castells, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Abril parlava de
mirada d’home, i quan ha dit això he pensat “ostres!, jo no sé
si he tengut mirada d’home o de dona”, el que sí he tingut és
mirada de jurista. Jo quan vaig llegir la proposició no de llei i
vaig veure que s’instava el Govern a incloure la pornografia
dintre de les pràctiques que poden suposar explotació sexual,
vaig pensar que és que tal vegada el Govern de les Illes Balears
té un catàleg oficial de pràctiques d’explotació sexual, perquè,
és a dir, quan instem a incloure dintre d’un..., és a dir, que té
algun suport, el Govern, per incloure-hi res sobre aquest tema?
I la resposta és clara: no, Sr. Camps. És a dir, l’únic lloc on
estan incloses les pràctiques d’explotació sexual és a una norma
que es diu Codi Penal; hi ha un codi penal que és comú per a
tot l’Estat, com vostè sap, on hi ha un títol vuitè que es dedica
a delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, i allà es parla
de les agressions sexuals, dels abusos sexuals, de l’assetjament
sexual, de l’exhibicionisme i la provocació sexual, de la
prostitució, de l’explotació sexual i de la corrupció de menors;
és a dir, que per incloure-hi... no es preocupi, perquè tot el que
vostè diu aquí, que a mi em sembla tan preocupant com a vostè,
tot això està contemplat en el Codi Penal.

El motlle, és a dir, el que no està inclòs aquí, ho vam
incloure a una llei que vam fer en aquest parlament en aquesta
legislatura que és la Llei d’igualtat d’homes i dones, i allà vam
parlar de moltíssims riscos de discriminació sexual que es
produïen a moltíssims d’àmbits, i vam detectar que la capacitat
d’incidència de la comunitat autònoma en aquest àmbit era
reduïdíssima, per això que li he dit abans, perquè la major part
dels riscos i dels perjudicis per a les seguretats individuals és
al Codi Penal. I vam haver de fer un títol sisè, d’infraccions i
sancions, molt petit, perquè només era l’àmbit d’actuació
administrativa que té la comunitat autònoma en aquest àmbit,
i que no s’atraca a la problemàtica que vostè exposa aquí ni
d’enfora; parlam de temes de publicitat, de temes que en els
llibres de text hi hagi referències sexistes..., això és tot l’àmbit
que vam poder abraçar quan vam fer una llei d’igualtat entre
homes i dones en aquesta comunitat autònoma. 

Per tant, tal vegada jo estic equivocat, Sr. Camps, i llavors
li diré que em corregeixi, però penso que, compartint totalment
amb vostè la problemàtica que exposa, vostè ens proposa un
punt 1 al qual no veig cap sentit; no sé com podem instar la
comunitat autònoma a incloure la pornografia a un instrument
que no li pertany; aquest instrument és el Codi Penal, perquè
allà on convé i on cal que estigui inclòs tot això és al Codi
Penal, perquè es persegueixi amb l’instrument més contundent

i més eficaç que té l’administració o que tenen els poders
públics per perseguir aquestes pràctiques.

Per tant jo, a l’espera de la seva resposta, només li puc dir
que en aquest punt votaré que no o que m’hi abstindré, perquè
tal vegada vostè..., o potser fins i tot votaré que sí, si potser
resulta que existeix aquest catàleg de pràctiques que poden
suposar explotació sexual que depèn de la comunitat autònoma,
i aleshores tal vegada hi votaré que sí, perquè jo no conec altre
instrument que el que els he dit, i em sembla que simplement hi
ha una inadequació, hi ha una no-idoneïtat entre el que vostè
ens proposa i els instruments de què disposem. Això pel que fa
al punt 1.

Pel que fa al punt 2, que de bones a primeres quan fa una
lectura... doncs s’hi pot estar d’acord..., però vostè ja no ha
pogut evitar fer la seva digressió sobre l’educació sexual que es
fa a les escoles. És clar, jo quan vaig llegir aquest punt 2 vaig
pensar, bé, sembla que el Partit Popular des de fa unes
setmanes cap aquí ja ha vist que és molt important que es faci
educació sexual a les escoles.

El conseller Martí March, precisament, quan vostè va...,
vostè diu: “el conseller March va dir que és la principal forma
d’educació”, és clar, va dir-ho lamentant-se’n, va dir: “és que
si no fem res, la principal via d’educació sexual serà la
pornografia”, i ell això ho feia defensant l’educació sexual que
es donava als centres, que en aquella ocasió, em sembla que era
el Sr. Lafuente, que avui és aquí present també, doncs li tirava
en cara que es fes aquesta educació sexual.

Miri, jo li explicaré si vostè... ha dit: “jo si als meus fills els
parlen de la masturbació a l’escola m’agradaria que m’ho
diguessin”; idò, miri, ja li ho dic jo: sí, a l’educació sexual es
parla d’això, perquè sembla que caigui del cavall vostè!, és
clar, si fan educació sexual no voldrà que no parlin de la
masturbació. És que, és clar, vostè de vegades... de vegades a
mi vostè em sorprèn en aquests aspectes. Em sorprèn i
precisament es fa aquesta educació sexual en positiu que és una
manera d’evitar l’educació sexual en negatiu que es fa des de
la pornografia.

Llavors em sobta que vostè avui vingui a posar-nos aquest
punt 2, i després sempre es mostrin tan contraris i tan... reactius
a l’educació sexual que es fa als centres en la qual evidentment
també es parla de pornografia, lògicament. És a dir, això que
vostè ara cau del cavall i tant li preocupa, idò això és el que fa
que de tant en tant membres del seu grup surten a queixar-se
avui per una cosa, demà per una altra de l’educació sexual que
es fa als centres. Doncs, sí, en l’educació sexual es parla de
pornografia perquè és on s’explica com combatre-la i també es
parla de masturbació, ja que vostè ha posat aquest exemple.

Per aquests motius en aquest punt 2 i també a l’espera de les
seves explicacions, si em pot fer els aclariments, també em
decantaré o per abstenir-me o per votar en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Jaume Garau, per un temps de deu
minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Bé, jo crec que el que es produeix en
aquest debat és la sensació que bé, que respectam i estimam
com a interessant el plantejament que fa el Sr. Camps, el que
passa és que després les propostes amb què conclou aquesta
proposició no de llei, idò tenen moltes... moltes ambigüitats i
molta falta de precisió, que fan que sigui molt difícil votar-les
a favor, tot i creient que l’esperit que hi ha darrere de defensar
determinades persones vulnerables d’una... utilització absurda
de la sexualitat, hi estem d’acord.

Ja la mateixa paraula, jo he tengut la curiositat de saber
d’on venia, sembla ser que ve del grec de l’arrel porne, que
porne en grec volia dir prostituta, o sigui que si equiparam
pornografia com a una forma de prostitució, idò aleshores és
molt més fàcil entendre-ho tot. Per tant, evidentment la
pornografia, entesa com a una forma de prostitució, una forma
de vegades sibil·lina i complicada i que es comercialitza de
moltes maneres, idò evidentment, com que tots estem en contra
de la prostitució idò estem en contra de la pornografia.

Ara, sí que ve... quan ja entram a les propostes concretes,
estaria amb el que diu el Sr. Castells, és que encarregam al
Govern una cosa que no sabrà què fer, perquè no, no, no... si és
prostitució, si la pornografia és prostitució és un delicte, si és
un delicte s’ha d’actuar de les moltes formes establertes que hi
ha. No crec que el Govern balear hagi de fer res més respecte
d’això.

I respecte del tema de l’educació sexual i d’introduir tot el
problema de la pornografia dins l’educació sexual, jo també
crec que en aquest sentit..., valgui la redundància, hi ha el
programa aquest d’Amb tots els sentits, que fa el Govern balear,
m’he entretingut a mirar qui fa aquest programa i veus que quii
fa aquest programa, idò són quantitat de gent experta de tot
tipus, professorat, experts en sexualitat, psicòlegs, psiquiatres,
de tot tipus. Per tant, aquí hi ha... jo crec que hi ha més de 25
persones que estan encarregades de fer aquest tipus de
programes d’educació afectiva i sexual a l’adolescència. 

Aleshores, en aquest sentit de dir “incloure dins els
programes d’educació sexual”, jo aquí seria més partidari de dir
que “dins els programes que ja es fan veure si s’ha d’afegir
alguna cosa respecte dels temes de pornografia, entesa com a
prostitució.”

Per tant, el que faria, el que proposaria al Sr. Camps és que,
com ja he dit a la proposta aquesta, cerquem, perquè hi ha bona
voluntat entre tots, un redactat amb el qual ens sentim tots
identificats, que això es pot fer amb una setmana o dues
setmanes, crec que... o ara aquí, no crec que sigui fàcil, però bé
també ho podem intentar aquí, eh?...

(Remor de veus)

... ho podem intentar aquí, cerquem un redactat que ens agradi
a tots i aprovem una cosa per unanimitat perquè realment
aquest tema sí que és un tema que ens preocupa a tots de la
mateixa manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garau. A continuació té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré pel darrer,
és a dir, la voluntat és total, crec que d’aquí hauríem de sortir
amb una aprovació dels dos punts amb les condicions que
acordem entre tots. És a dir, aquí, jo crec que l’important i
aquest era el sentit un poc de la proposició no de llei era
detectar i posar de manifest que hi ha un problema dins la
indústria pornogràfica i que hi ha un problema també amb el
consum abusiu d’aquesta pornografia. Açò eren els dos
objectius que volíem posar avui de manifest.

I és cert el que deia el Sr. Abril, hi ha molt de tipus de
pornografia, és cert. La pornografia independent, per exemple,
fora de les grans indústries, evidentment és molt menys
degradant per a la dona que les grans indústries, i és cert, és
cert, però jo em referia a aquella pornografia que degrada la
dona, la que no la degrada, idò d’aquesta no en parlam.

Per tant, jo estaria disposat a posar a la proposta el que deia
el Sr. Abril, és que no hi ha cap problema, perquè és cert, és a
dir, hi ha pornografia gai que per tant, aquí ni tan sols... no
tendria relació, o hi ha altre tipus de pornografia on
evidentment la dona té un paper menys degradant, està clar.

 I deia també el Sr. Abril que és molt difícil aturar-ho i és
cert, és impossible aturar-ho. És a dir, una volta està dins
internet, una volta... des d’un mòbil ho pots... entrar fàcilment
dins una pàgina web pornogràfica, per tant, és impossible
aturar-ho, però sí que almanco ho podem minimitzar a través de
l’educació i de la conscienciació. Crec que és el segon punt al
qual volíem fer... relació.

Deia el Sr. Castells, parlava que no estaven..., que hi hauria
d’haver un catàleg de pràctiques, dintre de les pràctiques (...)
posar explotació sexual i li diuen catàleg. Bé, hi ha els plans
d’igualtat, en els plans d’igualtat estan incloses les classes de
violència, els abusos sexuals, hi ha inclosos temes de prevenció
per poder prevenir aquests abusos sexuals; aquí mateix es va
aprovar una PNL per anar en contra de la tracta i en contra de
l’explotació sexual per... Escolti, açò existeix, i el Govern té
possibilitats de poder incidir en aquestes qüestions.

I si per acontentar la Sra. Sureda vol que posem “instar el
Govern i el Govern de l’Estat” també, perquè no ens fugi cap
competència de ningú, també hi estam disposats.

És a dir, crec que la màxima... marge de maniobra, crec que
el posam avui damunt la taula perquè puguem arribar a un
acord i poder almenys aquí, des del Parlament, manifestar el

 



570 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 44 / 8 de març de 2018 

nostre rebuig a aquelles pràctiques pornogràfiques que realment
degraden la dona, i que han provocat cinc morts. Escoltin, és
que no ens inventam res, és a dir..., han provocat cinc mort,
unes per sobredosi, altres que no ho sabem, una... suïcidi, hi ha
moltíssims casos de depressions i de situacions psicològiques
greus per a aquestes dones que, que, que... d’aquestes actrius
porno, amb la qual cosa vull dir no estam destapant res que no
sigui real.

Per tant, crec que a partir d’aquí si la presidenta ens deixés
cinc minuts, deu minuts, una setmana que deia el Sr. Garau,
no?, jo crec que en deu minuts ho podem aclarir, i fer un
redactat que ens vengui bé a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò fem un petit recés de cinc minutets.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam, idò? Sí, Sra. Fernández, d’acord.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

El punto 1 quedaría así: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat a
incloure els tipus de pornografia que denigrin les persones...
dintre de les pràctiques que poden suposar l’explotació sexual
de la dona, i a establir mecanismes de control de les empreses
dedicades a aquesta activitat per evitar casos de
maltractament, explotació o denigració de les dones”.

Y el punto 2 quedaría exactamente igual, añadiendo al final:
“...que denigrin les dones”.

Ah, sí, bueno, lo vuelvo a leer, entonces: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure
dintre dels programes d’educació sexual a les escoles, sempre
amb criteris tècnics, tallers de conscienciació sobre els
perjudicis del consum de pornografia que denigrin les
persones”. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, jo només tinc una comentari a fer, si m’ho permet, Sra.
Presidenta, que és que en el primer paràgraf hem canviat en
principi “dones” per “persones”, i després, en canvi, hem
mantingut “dones”, potser hauríem de posar “persones” a tot
arreu.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, dos veces, dues vegades es parla de dones en lloc de
persones, quan hem introduït la primera vegada... hem dit
“...que denigrin les persones”.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Donde pone dones, persones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda clar, idò, així com queda?

Idò passaríem a votació. És per assentiment, entenc? Sí?
Bé, idò queda aprovat per assentiment. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes, aixecam la sessió.
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