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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Marga Prohens.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Marta Maicas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye a Xelo Huertas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, moltes gràcies. Passam a l’únic punt de
l’ordre del dia, que consisteix en el debat de les proposicions
no de llei RGE núm. 11693 i 13693/18.

1) Proposi ci ó no de llei RGE núm. 11693/18,
presentada pels Grups Parlamentari s Socialista, Mixt,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes
Balears, relativa a anuncis de prostitució.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11693/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Mixt, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes
Balears, relativa a anuncis de prostitució.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Silvia Cano, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No és la primera vegada
que debatem en aquesta comissió sobre prostitució i
explotació sexual, i ja són algunes les iniciatives que hem
presentat i consensuat. Vull destacar que el 27 d’abril de 2017
vàrem aprovar instar el Govern d’Espanya a modificar la Llei
general de publicitat per tal de prohibir i sancionar els anuncis
de contactes, també incloent la versió digital; i que el 21 de
setembre d’aquest 2017 també vàrem aprovar aquí una PNL
per impulsar la redacció d’un pla autonòmic contra el tràfic i
desincentivar la demanda de prostitució, estudiant com han fet
altres països la penalització de la compra de sexe. Des de
llavors vull destacar que el Govern de les Illes Balears ja té
pràcticament tancat el pla autonòmic i que des del Govern
d’Espanya es fa feina en una futura llei de tràfic i contra
l’explotació sexual.

Avui, tant el Grup Socialista com els grups signants de la
proposició no de llei, volem tornar a incidir en la necessitat de
la modificació normativa amb rang de llei d’àmbit estatal per
prohibir la publicitat de prostitució, però hem volgut

incorporar noves propostes que afecten el que sí que podem
fer des de l’àmbit del Govern de les Illes Balears. Vull agrair
a la Sra. Seijas que retiràs la seva iniciativa i se sumàs a
aquesta PNL, que s’ajusta molt més al marc normatiu i legal
que tenim, i es limita al que podem fer, amb la llei a la mà, per
complir aquest objectiu que és compartit pel Grup Socialista,
que és evitar la mercantilització dels cossos de les dones i, bé,
qualsevol tipus de pràctiques com són els anuncis.

No entraré gaire a l’exposició de motius perquè hem parlat
molt; simplement donaré quatre dades il·lustratives que em
semblen oportunes. Ja el 1950 el Conveni per a la reparació
del tràfic de persones i de l’explotació de la prostitució aliena
expressava que la prostitució i el mal que l’acompanya, que és
el tràfic de persones, són incompatibles amb la dignitat i el
valor de la persona. Amb els processos de globalització tot
això s’ha agreujat; a dia d’avui el tràfic de persones i el
comerç sexual és un problema molt greu. El 2007 la comissió
parlamentària que va estudiar aquest fenomen va calcular
llavors que es movien a Espanya uns 18.000 milions d’euros
cada any, i que en concepte de publicitat més o manco es
movien 40 milions d’euros anuals. Això el 2007, o sigui que
imaginin-se ara. UNICEF, a més, alerta que Espanya no només
és un país de trànsit sinó d’origen per a les víctimes de tràfic,
moltes d’aquestes menors d’edat. 

La veritat és que l’autoregulació no ha funcionat i ens hem
de plantejar noves estratègies. Per fer aquesta PNL hem seguit
la pauta del Consell d’Estat a l’informe aprovat per unanimitat,
i que diu per una banda que s’ha d’apostar per prohibir, i l’únic
que pot prohibir en aquest cas és el Govern d’Espanya des de
l’Estat fent una modificació normativa; o després apostar per
restriccions o condicionaments, que sí que és el que podem
fer des de l’àmbit de les Illes Balears.

Alguns mitjans de comunicació del conjunt de l’Estat i
també aquí a les nostres illes han optat ja per suprimir els
anuncis de contactes amb un compromís editorial amb la
responsabilitat social. Són moltes les comunitats , com
Andalusia, País Basc, Aragó, Navarra, La Rioja o Múrcia que
ja han fet passes per comprar exclusivament espais de difusió
de publicitat institucional en aquells mitjans que no es lucren
dels anuncis de prostitució i contactes i que han fet una passa
envers la igualtat entre dones i homes.

La nostra llei d’igualtat, a l’article 62, prohibeix la
realització, l’emissió i l’exhibició d’anuncis publicitaris que
presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat
humana en funció del seu sexe, orientació sexual o identitat
sexual, o com a simples objectes sexuals, així com els que
justifiquin o banalitzin la violència sexual o hi incitin. A pesar
d’això no prohibeix explícitament la publicitat d’anuncis de
prostitució, i si no ho fa la Llei d’igualtat, ni molt manco hi fa
referència la Llei de publicitat institucional. Jo tenia dubtes
sobre si es podia estirar aquest article 62 i fer una inferència
per incloure els anuncis de prostitució, però jurídicament
aquesta inferència que jo veia tan clara no és possible i xoca,
a més, amb la Llei de publicitat institucional.
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Per tot això, i perquè és un fet que l’autoregulació dels
mitjans no ha funcionat i necessitam donar una passa més,
presentam una sèrie de propostes d’acord. La primera és
tornar a instar el Govern d’Espanya a aprovar una disposició
amb rang de llei per prohibir la publicitat de prostitució en els
mitjans de premsa escrita i d’altres formats; aquí recuperam
de manera més genèrica la idea que cal que l’Estat prohibeixi
aquests anuncis i així tot el problema quedaria resolt; així tots
els mitjans de comunicació de tot el país competirien en les
mateixes condicions. 

Les següents propostes ja són d’àmbit autonòmic. La
segona és instar el Govern de les Illes Balears a combatre la
publicitat de prostitució i de comerç sexual en qualsevol dels
mitjans informatius. Directament relacionada amb el punt
anterior, instam el Govern a promoure bones pràctiques als
mitjans de comunicació social, i aquí posam que podrien ser
la no-inserció d’espais de publicitat institucional en aquells
mitjans que mantenen anuncis de prostitució i que atempten
contra la dignitat de les persones, com ja fan altres comunitats
autònomes; aquí hi ha una errata, perquè hauria d’acabar la
frase després d’“explotació sexual”, punt, perquè després
continua “amb bones pràctiques”, i això ha de desaparèixer,
això és una errata.

El punt 4 és instar el Govern de les Illes Balears a avançar
en la normativa que ens permeti acabar amb aquests anuncis de
prostitució que reprodueixin continguts vexatoris relacionats
amb la imatge de les dones i per tant atemptin contra la seva
dignitat. I el darrer és instar a la creació d’una taula específica
de mitjans de comunicació, digitals i impresos, amb la finalitat
d’eliminar aquests anuncis, i d’una manera més proactiva
treballar en aquesta fórmula que tots els mitjans puguin ser
partícips d’aquest objectiu que és garantir la igualtat i evitar
aquest tipus d’anuncis, que són denigrants i sobretot amaguen
en molts de casos les vinculacions entre prostitució i màfies,
i acabar amb aquest problema. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Montse Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Sus
señorías, como pueden imaginar estoy profundamente
contenta con esta PNL, de la que de algún modo me siento
impulsora, y he de agradecer a la diputada Silvia Cano que
recogiera la propuesta de la primera PNL que registré y que se
ha ampliado la construcción jurídica y el alcance de la misma.

Si bien el texto es menos directo que el inicial, estamos
ante una PNL que sienta las bases para que podamos
deshacernos de estos trasnochados, misóginos y criminales
anuncios que campan a sus anchas por los periódicos, creo que
desde siempre, en una concepción decimonónica de hombres
de smoking y puro que leen el periódico en una habitación a
parte y donde encuentran todo lo necesario para un hombre.

Estos anuncios cierran el ciclo de la trata como necesarios
conseguidores.

Vine a hacer política con un concepto que se escapa al
viejo orden de partidos. Sí, sus señorías, yo me creí esto de la
nueva política, que lo importante eran los contenidos, no las
estructuras de los partidos, el corporativismo, la guerra
continua..., que veníamos aquí a entendernos y a trabajar por la
gente. De este modo he entregado la idea de impulsar esta
proposición no de ley al PSIB para que lograra extenderla al
resto de los grupos del pacto, cosa que agradezco, no por mi,
sino por la gent. Creo en la política del diálogo, del
entendimiento, del ceder tu posición con tolerancia en favor
de consensos que nos permitan avanzar.

¿Cómo me surge la idea de poner esta propuesta sobre la
mesa? Había leído que en otras comunidades pretendían o
habían realizado iniciativas en esta linea, pero realmente era
el hecho de encontrarme con estos anuncios que campan con
total impunidad, dando unos mensajes aberrantes, que incluso
se auto-inculpan de delitos de trata y que vivimos ante ellos,
mirando para otro lado, ignorándolos, mientras decidimos
legislar contra la violencia machista hacía las mujeres.

Periódicos que para mayor inri contratamos propaganda
desde las instituciones, a modo de una suerte de financiación
de estos medios, que luego actúan sin ninguna ética cobrando
a la par estos anuncios del proxenetismo, la trata y un
patriarcado indiferente ante la suerte de la mitad de la
población, nosotras, las mujeres. 

Con su permiso, les leo un anuncio que evidencia el
círculo de la trata, Diario de Mallorca, página 14, sección
masajes, título “japonesas guapas nuevas, bonitas. Servicios
completos Inca, Manacor”. En este caso las mujeres son
nuevas porque en el caso de ser antiguas ya las habrían
retirado, ya sea por renovar la oferta a los consumidores, o ya
sea para impedirles arraigarse en una zona y, por tanto, dejar
rastro y vínculos sociales de su existencia.

Esta frivolidad con la que nos tratan al género femenino,
como si estuviéramos en la era del esclavismo, un negocio de
mercancía humana, de carne de mujer, donde usan la rotación
como estrategia tanto para el mercado de los puteros, como
para tenerlas bien secuestradas y retenidas y evitar que
escapen o sean detectadas.

¿Bajo qué hipocresía vivimos, sus señorías, bajo qué ética
y moral estos anuncios pueden compartir las páginas de
información general, a la que acude todo tipo de público?
Hemos de explicar a nuestros hijos que está mal reducir a las
mujeres a cosas, a objetos sexuales y luego explicarles que la
ley permite que se publiquen estos anuncios, mientras los
decorosos y dignos medios de comunicación cobran por ello,
por facilitar todo el dramático ciclo de la trata.

Espero que esta PNL maque un antes y un después ara que
podamos erradicar esta hipocresía de nuestra sociedad.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble.
Sra. Agustina Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. El primer de
tot agrair a Sílvia Cano i a Montse Seijas que hagin dut això
endavant, perquè realment és una vergonya de la nostra
societat que es pugui fer publicitat del cos de la dona, quan
tots som persones i està relacionat evidentment amb la
prostitució, amb la tracta de blanques i amb la tracta de dones
en general. 

Considerar el cos de la dona com a una mercaderia em
sembla inhumà, injust, indigne, convertir-lo en una cosa i aquí
crec que hauríem de lluitar per la dignitat i  pel valor de la
persona, ja hem parlat d’esclavitud, de desigualtat, és una
qüestió torn repetir de justícia i d’educació . És a dir, si
aquests anuncies no es veuen als diaris, els nins no ho veuen
tampoc ja com una cosa normal. Per tant, ha de fugir de l’espai
públic.

Per tant, aquesta societat masclista i patriarcal només
canviarà si fem aquestes passes cap a la normalització
d’igualtat i de dignitat.

Per tant, votarem a favor perquè ens sembla un tema molt
important.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Josep
Castells, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo després de
l’exposició que ha fet la Sra. Sílvia Cano, tant analítica dels
diferents punts en els quals se sustenta la proposició no de llei
i a més a més completat també amb els arguments que ha
donat la Sra. Seijas, doncs es fa difícil aportar res de nou.

Jo només voldria potser incidir en un aspecte que és el del
darrer punt, on es parla potenciar cossos de formació pels
redactors dels mitjans de comunicació. Jo la veritat és que
quan la Sra. Cano em va invitar a participar en aquesta
proposició no de llei, cosa que li agraesc, igual que li agraesc
la feina que ha fet en aquesta línia durant tota la legislatura, li
he de dir que des de la meva ignorància em va estranyar una
mica. Avui mateix, precisament, he llegit un titular d’un diari
de Mallorca, en el que realment he pensat que el redactor
hauria de fer aquests cursos, perquè el titular concretament...,
he hagut d’anar a cercar la versió en paper, perquè a internet ja
l’han canviat, però el titular era: “Detenido el dueño de un

burdel de Palma por explotar a las prostitutas”. És a dir, és
clar, una redundància absoluta, és que un bordell per definició
consisteix en explotar les prostitutes. Per tant, semblava que
aquí el fet en si de tenir un bordell no era explotació, era
una..., a més a més les sotmetia a un tracta degradant, en unes
condicions infrahumanes. Com els deia, el titular a internet ha
canviat i ha passat a “Desmantelan un prostíbulo de Pere
Garau, que movía 175.000 euros al mes”.

Amb això he volgut posar aquest exemple per veure com
realment, de forma inconscient i de forma implícita, moltes
vegades en el llenguatge periodístic , doncs es dóna per
normal, en aquest cas el titular inicial donava per normal el fet
de la prostitució. Per tant, hi ha molt camp per córrer i jo crec
que la proposta que presentem aquí és intentar trobar tots els
interstic is  que la llei ens permeti per lluitar contra aquesta
xacra.

I per tant, en aquest sentit li donam tot el suport. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sra.
Laura Camargo, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres evidentment també, com
no podia ser d’una altra manera, estam totalment d’acord amb
el contingut i amb la intencionalitat de fons d’aquesta
iniciativa, que el que fa és recollir una demanda
importantíssima i tractar de fer realitat també en els mitjans
de comunicació el fet que en el segle XXI encara no estiguin
a l’alçada de tot el que s’ha avançat en altres aspectes de la
societat, gràcies a la lluita incansable del moviment feminista
i de les dones que tractam de no ser cosificades i de no ser
tractades com a objectes.

Nosaltres pensam que encara no s’ha fet un balanç del que
han significat aquests canvis que s’han produït en els darrers
30 anys i hi ha situacions com és aquesta, a les quals es
reprodueix el mateix esquema del passat. I és cert que els
mitjans no fan visibles amb tota la seva profunditat els canvis
profunds que s’han produït. Com deia abans, les dones seguim
sent tractades com a objectes, enlloc de com a subjectes. I els
mitjans de comunicació, especialment també els digitals,
perquè també ens hem adonat quan hem tractat de mirar que
més enllà de la premsa escrita, hi ha moltíssim moviment en
els mitjans digitals i en les pàgines web, i això també és una
qüestió important més complicada de controlar, aquestes
qüestions, deia, que frenen l’avanç cap a la igualtat i cap a la
qüestió i cap a l’evidència de què no som objectes, sinó com
deia, som subjectes.

Es continuen reproduint estereotips masclistes que ja
estan superats en altres àmbits de la societat i es contribueix
d’aquesta manera al manteniment d’aquest esquema patriarcal
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que encara domina i que ens agradaria que qualque dia es
pogués superar. 

També, com ja han explicat les meves companyes que
m’han precedit, aquests anuncis clarament serveixen perquè
les màfies puguin seguir traficant amb les dones i perquè es
justifiqui el sexe de pagament. Llavors és com una situació de
cercle viciós que no es trenca, en el qual les pitjors parades
sempre són finalment aquestes dones.

Els ingressos publicitaris a més a més pensam que no són
una justificació i cal superar aquesta contradicció de
denunciar en unes pàgines l’explotació sexual de les dones i
en les següents anunciar les tarifes d’aquesta explotació.
Aquesta notícia a la qual es referia ara el Sr. Castells, venia en
un mitjà de comunicació, que unes pàgines després contenia
aquests anuncis. Llavors aquesta contradicció es produeix a
hores d’ara, el dia d’avui.

L’Estat espanyol és l’únic país del seu entorn, en el qual
diaris de tirada estatal, de tirada nacional, d’informació
general, fan negoci amb anuncis sobre prostitució, malgrat que
el Pla contra el tràfic inclou una petició, que no una exigència,
perquè els eliminin.

I també cal recordar que l’abril de l’any 2017 es va
presentar en aquesta mateixa comissió una iniciativa respecte
d’això, la va presentar MÉS per Mallorca, amb el títol
Prohibició dels anuncis de contactes en premsa, en la qual
s’instava el Govern espanyol i el Congrés dels Diputats a
modificar una llei, una Llei general de publicitat que pugui
sancionar la publicació d’anuncis de contactes. I aquesta
iniciativa va tenir ja en el seu dia ressò i es va eliminar en
alguns diaris, almenys als diaris d’Eivissa, aquest tipus de
publicitat i volem clarament reconèixer i agrair enormement
la col·laboració dels diaris que assumeixen com a seva aquesta
responsabilitat.

Per tot això, presentam aquesta iniciativa conjunta i
esperem que tengui el suport de la resta de grups
parlamentaris i també per molts més mitjans de comunicació
escrita a aquestes illes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Creo que todos los grupos
parlamentarios aquí presentes hemos tenido oportunidad de
debatir ya en algunas ocasiones y estamos todos de acuerdo
que la prostitución es una de las formas de ejercer violencia
hacia la mujer. Es cierto que el que se pueda dar publicidad a
cualquier forma de prostitución en medios de comunicación

y especialmente en los medios generalistas solamente
contribuye a normalizar esta situación.

Como ya han comentado algunas de las portavoces que me
han precedido, ya los últimos informes del Consejo de Estado
avanzaban hacia la necesaria prohibición de los anuncios de
prostitución en medios de comunicación, el último informe
ya avala completamente esta prohibición; el Defensor del
Pueblo también recogió el informe del Consejo de Estado y
respalda la petición de que se puedan prohibir los anuncios de
prostitución, sin embargo, ni el Pacto de Estado contra la
violencia de género hizo finalmente especial referencia
expresa a esta cuestión ni otros dictámenes de ponencias,
tanto en el Congreso como en el Senado, han recogido una
petición clara de prohibición; sí que han hecho una solicitud
genérica a los medios de comunicación para que se planteen
renunciar a la publicidad. Pero, como ya digo, no se ha
solicitado ni en el Congreso ni en el Senado a través de estas
ponencias la prohibición expresa.

En este Parlament ya hemos debatido en varias ocasiones
la posible prohibición o eliminación de los anuncios de
prostitución y desde nuestro grupo parlamentario siempre
habíamos apostado por la sensibilización respecto a los
medios de comunicación para que fuesen éstos mismos pues
los que, por voluntad propia, pudiesen retirar y pudiesen
eliminar los anuncios de prostitución en sus respectivos
medios. Y es cierto que algunos medios de comunicación han
dado este paso, medios de comunicación de nuestra
comunidad autónoma y también a nivel nacional, pero la
realidad es que los anuncios de prostitución siguen
apareciendo en muchos medios de comunicación y medios
generalistas y, como ya hemos dicho, evidentemente esto
solamente contribuye a normalizar una situación que creemos
que no debe ser normal.

En este sentido hoy en día, y viendo que no se ha avanzado
como nos gustaría, creemos que hay que dar un paso más y
apoyaremos la propuesta que se ha presentado, pero sí que nos
gustaría hacer dos enmiendas in voce respecto al redactado de
dos puntos, que creemos que no varían el resultado final, pero
sí que dan más coherencia. En el punto número 1 queríamos
enmendar cuando se “insta al Gobierno de España a aprobar
una disposición”, creemos que es más coherente con el resto
de los puntos que se pueda decir “avanzar en la elaboración de
una disposición con rango de ley”, y el resto exactamente
igual, en consonancia con el punto número 4, que es cuando
“se insta al Govern de les Illes Balears”, creemos que se
debería utilizar la misma forma para instar al Gobierno de
España como al Gobierno de las Islas Baleares y también
porque es más coherente con el resto de puntos que hablan
también de trabajar conjuntamente con los medios de
comunicación para intentar que sean ellos mismos los que
eliminen los anuncios. 

También al punto número 2 nos gustaría sustituir la palabra
“combatir”, que creemos que además tampoco tiene mucho
sentido en la frase, por “trabajar para la eliminación”; creemos
que combatir especialmente respecto al Govern pues no es lo
correcto y sí que lo debe hacer el Govern en este caso es
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trabajar para la eliminación de la publicidad de prostitución y
comercio sexual, como dice el punto número 2. 

Nos gustaría que se nos pudiesen aceptar estas enmiendas
que creemos que mejoran el texto, pero por nuestra parte pues
daríamos apoyo a todos los puntos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part d’El Pi no hi ha ningú. Per tant,
tenen la paraula ara per contradiccions els grups proposants.
Pel Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts,
Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Bé, en primer lloc el que vull fer és agrair el
suport de tots els grups a aquesta PNL i particularment al
Partit Popular perquè es pugui també sumar a aquesta
iniciativa; són moltes les que han presentat a aquesta
comissió, sempre les hem intentat acordar al màxim, i per la
nostra part no hi haurà cap inconvenient a substituir el redactat
pel que ha fet la Sra. Fernández, tant al punt 1 com al punt 2,
als efectes que puguem tenir la unanimitat que pensam que
aquesta iniciativa ha de tenir perquè, des del Govern de les
Illes Balears, es puguin emprendre tots els avanços que són
necessaris precisament per treballar contra els anuncis de
prostitució als mitjans des de diferents maneres.

Al final crec que tothom coincidim en un fet, no?, i és que
l’autoregulació no ha funcionat i, per tant, hem d’intentar anar
més enllà, hi ha dues vies: que l’Estat ho faci a través d’una
modificació o de la Llei de publicitat institucional o, fins i tot,
una altra opció seria amb la futura llei de tracta, que també es
podria fer per aquesta via, però nosaltres posam una
consideració més general, que ho facin com trobin; i una altra
és des del Govern per desincentivar. Aquesta desincentivació
necessita d’avanços legislatius, reformes legislatives, sense
lloc a dubtes, o bé de la pròpia llei d’igualtat o de publicitat
institucional, en la línia d’altres comunitats autònomes que ho
han fet, i el que han fet és retirar les subvencions a mitjans que
tenen a dia d’avui aquests anuncis o retirar directament la
publicitat institucional, però per poder donar aquesta passa
s’ha de fer una modificació normativa que empari aquesta
actuació.

Després, altres comunitats, per exemple Andalusia, ha
optat per una mesa específica d’impuls de bones pràctiques on
els diferents mitjans s’han vist compromesos. Jo crec que
aquí, a Balears, també tenim un aliat important que és el
Sindicat de Periodistes, que fins i tot han fet manifestacions
en el sentit que s’han de suprimir aquest tipus d’anuncis de
prostitució i es pot fer una feina interessant maldament aquí
la darrera paraula són els que tenen els guanys a través dels
mitjans de comunicació, aquests ingressos, no?, tan suculents. 

Jo avui matí també estava mirant els anuncis de contacte
que encara romanen a alguns mitjans i són aberrants, la veritat

és que la realitat ens supera perquè avui donam una passa
important, però són els mitjans escrits o digitals, és ver que
tenen encara publicitat d’anuncis de prostitució, però és que
a dia d’avui ja hi ha altres tipus d’anuncis, hi ha aplicacions,
consumidors de pornografia reben anuncis personalitzats que
els indiquen on poden anar a realitzar en vivo y en directo
aquestes pràctiques que veiem; això, per exemple, surt a
l’informe presentat fa poc pels estudis de prostitució sobre
els hàbits de prostitució i el consum de pornografia. Aquí
també hem parlat altres vegades d’aquestes qüestions i de la
importància que té l’educació, l’educació afectivosexual entre
els joves per evitar que puguin accedir a aquest tipus de
pràctiques que mercantilitzen els cossos de les dones. Crec
que en el tema de la coeducació i des de l’educació a les
escoles, instituts amb els joves hi ha moltíssima feina a fer.

En qualsevol cas, crec que avui és un bon dia, que aquest
Parlament fa una passa valenta i aquesta comissió, una vegada
més, se situa al costat dels drets de les dones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, Sra. Seijas, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Creo que no hay nada más que
añadir a las palabras de la Sra. Cano, y nada, dar las gracias
también al Partido Popular y al resto de los grupos por haber
suscrito esta proposición.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula..., no.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Només reafirmar que la prostitució és una forma de
violència i que no s’ha de normalitzar de cap de les maneres,
és com si anunciàssim violència, i això no ho podem fer, no
ho podem fer perquè volem una societat millor i crec que ens
hauríem d’estimar tots, no? Acceptaríem les esmenes
proposades per la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula per cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, no tenc res més a afegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears?
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, només reiterar l’agraïment perquè hi hagi consens en
una qüestió fonamental com és aquesta i cap problema tampoc
a acceptar les esmenes plantejades pel Partit Popular. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, entenc que podem considerar aprovada per
assentiment aquesta PNL amb les esmenes que s’han fet in
voce, d’acord? Queda aprovada, idò.

Sí, Sra. Camargo, té la paraula.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, demanaria, per favor, una alteració de l’ordre del dia per
tal de poder arribar a un consens major a la proposició no de
llei que havíem presentat i tractar de tornar-la registrar amb la
possibilitat que hi hagués en un futur un consens major; la
retiram en aquesta ocasió. 

(Se sent una veu de fons que diu: “no, retirar no,
ajornar-la”)

(Se sent de fons el Sr. Lletrat que diu: “Sí, demana
l’alteració de l’ordre del dia perquè s’ajorni, (...))

Sí, sí, justament això, sí val. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 13693/18,
presentada pel Grup Parlamentaris Podem Illes Balears,
relativa a recuperació de l'Observatori Social de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, doncs, entenc que queda..., bé, d’acord amb
l’article 73.2 del Reglament, deman als membres d’aquesta
comissió si estan d’acord a alterar l’ordre del dia d’avui en el
sentit d’ajornar el debat i votació de la PNL RGE núm. 13693
per a una propera sessió.

Algun grup vol intervenir? Es pot aprovar, es pot entendre
aprovat? Doncs, queda ajornada aquesta PNL.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813693
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