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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui i els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, jo en substitució del Sr. Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Sílvia Cano?

LA SRA. CANO I JUAN:

Silvia Cano.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? Molt bé, moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 5013/15, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a estratègia de salut

sexual i reproductiva i d’IVE.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la

Proposició no de llei RGE núm. 5013/15, per tant, ara passarem

al debat d’aquesta proposició no de llei, que pertany al Grup

Parlamentari Socialista, relativa a l’estratègia de salut sexual i

reproductiva i la interrupció voluntària de l’embaràs.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Sílvia

Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sílvia Cano. Moltes gràcies, Sr. President.

Ja han passat vint anys des de la gran fita històrica que va

suposar la IV Conferència Mundial de les Dones, a Beijing,, on

es definiren què eren els drets sexuals i reproductius com un

nou conjunt de drets. Què entenem per aquests drets? El control

respecte de la pròpia sexualitat; a decidir lliurement i

responsablement sense cap tipus de coacció, discriminació i

violència; el dret de totes les parelles i individus a decidir si

tenir fills, quants i espaiar-los, també dret a la informació,

educació i els mitjans per fer això possible. 

La Llei de 3 de març de 2010, de salut sexual i reproductiva

i d’interrupció voluntària de l’embaràs, aprovada pel Govern de

José Luís Rodríguez Zapatero, és el nostre marc jurídic de

referència. Ens ha costat molt mantenir-lo després d’una dura

ofensiva neoconservadora. La gran mobilització ciutadana i

feminista com, per exemple, el tren de la llibertat que va

congregar a milers de persones, ha impedit l’actual derogació

de la Llei de terminis, que no oblidem que continua

recorreguda al Tribunal Constitucional. També va costar la

dimissió d’un ministre, com el ministre Gallardón.

Si bé en termes generals no s’ha tocat aquesta llei de

terminis, lamentam que amb l’esperit d’acontentar els sectors

més conservadors de la societat, el Grup Parlamentari Popular

en el Congrés hagi dut a terme una modificació per la porta de

darrera per evitar que les joves entre 16 i 17 anys en situació,

i això és important perquè era una excepció que marcava la llei,

en situació de perill, violència intrafamiliar, amenaces,

coaccions, maltractes o situació de desemparament puguin

interrompre el seu embaràs sense autorització dels seus

representants legals. I si ho han fet per aquesta via, per la porta

de darrera, ha estat per evitar els informes preceptius del

Consejo de Estado i del Consejo General del Poder Judicial,

perquè probablement haguessin quedat molt malparats.

Aquesta nova exigència cap a les menors en situació de

vulnerabilitat representa un risc que pot augmentar els

avortaments clandestins, això fins i tot ho ha denunciat el

Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. 

La proposta que presentam avui, el Grup Socialista, és per

desenvolupar una estratègia de salut sexual i reproductiva i

d’interrupció voluntària de l’embaràs a la nostra comunitat, una

estratègia que passi per desenvolupar el marc estatal posant

l’èmfasi en l’educació afectivosexual i en la prevenció

d’embarassos no desitjats; planificar i coordinar aquelles

accions i polítiques que millorin el dret a la informació, la

informació, la prevenció i també les malalties de transmissió

sexual, sobretot entre els joves; promocionar els mètodes

anticonceptius perquè siguin assequibles i estiguin a l’abast de

la població; garantir les tècniques de reproducció assistida a les

persones que desitgen tenir un fill; retornar el dret a les dones

sense parella i lesbianes que el Partit Popular, per raons

purament ideològiques, els va negar, com ja tenen, de fet, altres

comunitats autònomes. 

Una estratègia que ens permeti treballar als instituts, a

través de les consultes joves, molt minvades els darrers anys,

cursos de formació permanent dels professionals sanitaris. En

definitiva, abordar l’educació des del punt de vista assistencial.

També estaria bé, en coordinació amb altres conselleries,

com la d’Educació, reintroduir, com s’ha fet a Astúries o a

Andalusia, l’assignatura d’Educació per a la ciutadania, per

abordar dins del currículum aquestes qüestions de salut sexual

i reproductiva i evitar els embarassos no desitjats entre els

adolescents. 

Amb aquesta estratègia volem, ni més ni manco, que

s’acompleixi la legislació de 2010, una llei que l’anterior

govern del Partit Popular, presidit per José Ramón Bauzá, va

boicotejar i convertir en una carrera d’obstacles, ni informació,

ni prevenció, ni determinats medicaments ni mètodes

anticonceptius varen tenir finançament, com oblidar-nos de

l’odissea que varen haver de patir moltíssimes dones per poder

accedir a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs

fent-les avançar el pagament de la prestació, perjudicant

d’aquesta manera les dones més vulnerables i més pobres.

I és que a la passada legislatura vàrem assistir a una cosa

insòlita: veure com la Sra. Carmen Castro, l’anterior consellera,

pactava un protocol en matèries d’IVE amb organitzacions

d’extrema dreta, negacionistes de la llibertat de les dones. I per

posar la guinda a tota aquesta estratègia general neocon,

s’aprovà en el Parlament una llei de protecció de la maternitat

amb la finalitat única de crear un circuit paralAlel als

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505013


SALUT / Núm. 4 / 23 de setembre de 2015 43

 

professionals sanitaris, on determinades entitats, molt més

vinculades a grups fonamentalistes religiosos que no a criteris

científics, eren subvencionades i tenguessin capacitat d’influir

o interferir en una decisió tan íntima de les dones com

continuar o no amb un embaràs.

Aquest ha estat el trist panorama de la nostra comunitat en

matèria de salut sexual i reproductiva. D’aquí la imperiosa

necessitat d’un gir copernicà en polítiques actives de promoció

de la salut, d’informació, d’educació, de prevenció i també en

matèria d’interrupció voluntària de l’embaràs, perquè és

fonamental que les dones que es plantegen si continuar o no un

embaràs puguin accedir a una informació veraç, neutral,

objectiva, rigorosa i sobretot proporcionada per professionals

sanitaris i no per entitats vinculades a l’Opus.

Entram a les propostes. La primera, és que el Parlament

reconegui el dret de les dones a la seva salut sexual i

reproductiva i el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs.

Aquest punt no és res nou, és una constatació del que diu

simplement la llei del 2010, però el que passa és que, després

de quatre anys de veure com el Govern posava pals a les rodes

als drets de les dones, pensam que té un alt component

simbòlic, i el Govern balear ha de ser un aliat dels drets sexuals

i reproductius i no un enemic.

El segon punt, és instar el Govern d’Espanya a derogar la

modificació de la Llei 2/2010, referent a les joves vulnerables.

Com he explicat abans, aquesta nova reforma que s’ha fet

aquest estiu per la porta de darrera posa en risc a les dones

joves, de 16 a 17 anys, en una situació de perill intrafamiliar,

en situació de desarrelament, en situació de coaccions i, per

tant, pensam que aquella excepció que hi existia era la correcta.

El Parlament de les Illes Balears, el tercer punt, insta el

Govern a garantir el compliment de tots els preceptes de la llei

estatal per posar en marxa tot el ventall de mesures, polítiques,

mecanismes per desenvolupar una bona estratègia de salut

sexual i reproductiva.

El quart punt, és instar el Govern per posar en marxa una

estratègia de prevenció d’embarassos no desitjats entre els

joves amb campanyes als instituts, posant també a l’abast dels

joves mètodes anticonceptius gratuïts o molt econòmics i

incrementar els programes d’atenció i consultes sexològiques.

El darrer punt, és instar el Govern a incrementar de manera

progressiva la cobertura des del sistema sanitari públic respecte

del nombre d’intervencions d’interrupcions voluntàries de

l’embaràs que es realitzen als centres públics; això sí, quan la

millora de les llistes d’espera a patologies més complexes ho

permeti, perquè comprenem que la situació a dia d’avui, amb

les llargues llistes d’espera i amb els mesos de retard, pot ser

complicat, però entenem que sí que seria positiu anar d’una

manera gradual a incrementar el nombre d’IVE que es fan a la

xarxa pública en detriment de la privada.

I com he dit al començament, es tracta de posar fil a l’agulla

per informar, formar, prevenir i d’aquesta manera disminuir el

nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs a través de

bones polítiques d’educació sexual.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. En torn de fixació de posicions

intervé, en primer lloc, el Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Sr. Diputat Vicent Serra, per un temps de deu

minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, una

vegada més veim l’interès del PSOE a recórrer a plantejaments

radicals per defensar una postura determinada. Voldria defensar

aquí el treballi i la feina feta per la consellera de Sanitat en

l’anterior legislatura, Carmen Castro, que va haver de treballar

en un context econòmic determinat, molt contrari i que crec que

havent d’aplicar una sèrie de mesures, atesa la situació

econòmica que es va trobar, idò, que no eren específiques del

que vostè ha dit aquí sinó que eren d’un context molt més ampli

i no només referit a la seva conselleria sinó a tot un govern, a

tota una comunitat autònoma.

Al contrari del que vostè diu, pens que l’evolució de la

normativa que regula la interrupció voluntària de l’embaràs a

Espanya ha estat progressiva. La Llei 9/1985 va despenalitzar

la interrupció voluntària de l’embaràs en tres supòsits i va ser

vigent durant anys, amb una acceptació social també

progressiva, durant anys en els quals també hi va haver governs

del Partit Popular o d’Alianza Popular.

La Llei 2/2010, atracant-se a les normatives més comuns

d’Europa, sí, va despenalitzar la interrupció voluntària de

l’embaràs les primeres catorze setmanes de gestació o a les

vint-i-dues setmanes, si hi existia risc de salut de la mare o del

fetus o, fins i tot, a partir de les vint-i-dues setmanes en cas de

malaltia o anomalia fetal greu. 

És una realitat, però, que el nombre d’avortaments ha pujat

progressivament, presentant oscilAlacions importants, a partir de

2004 el nombre d’avortaments està per sobre dels 80.000, sent

el 2010 de 113.000, però el 2011, un any després de la llei que

vostè ha mencionat, la darrera llei, la que està en vigor, la Llei

2/2010, va ser de 118.000, el 2013 varen ser 108.000. Per tant,

hi ha altres factors que influeixen en el nombre d’interrupcions

voluntàries d’embaràs que avui no examinarem, a part que la

llei sigui més o menys restrictiva, amb reforma o sense,

qualificatiu, el fet de ser restrictiva, qualificatiu, com dic, que,

per altra part, també seria objecte d’anàlisi si haguéssim de

comparar-lo amb els altres països europeus, i no anam a

plantejaments com els seus extrems.

La modificació introduïda, que per cert avui ha entrat en

vigor, i ha entrat aquesta modificació, és un punt de tota una

llei, per tant, aquesta modificació introduïda pel Partit Popular,

s’ha fet en forma de proposició de llei per la qual cosa no

requereix cap informe d’òrgans consultius i, per tant, la reforma

és legal. No vagi per aquí perquè pot defensar el seu

plantejament sense sembrar cap tipus de dubtes del

procediment, a no ser que políticament tengui un interès a

radicalitzar aquesta problemàtica.

Efectivament, les xifres d’interrupció voluntària d’embaràs

entre els 16 i 17 anys en el 2014 varen ser d’un 3%, i d’aquest
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3% un 13% estaven dins aquestes situacions descrites per

vostè, situacions que desgraciadament també passen fins i tot

en els 14 anys. Serà, però, l’anàlisi de l’evolució d’aquesta

mesura i de les mesures complementàries a la llei, siguin

socials o siguin judicials, i que es puguin posar per minvar

aquestes situacions, les que emmarcaran el futur d’aquest

condicionant sense que entri en conflicte amb el dret de

protecció i assessorament als fills que té el restant 87% dels

casos. 

Miri, la interrupció voluntària de l’embaràs és un tema

lògicament polititzat, i vostè ho ha intentat una vegada més,

perquè aquí hi conflueixen molts de principis bàsics de l’ésser

humà, per tant, l’evolució normativa ha d’anar mesurada per la

pròpia evolució de la societat, al temps que aquesta assimila els

canvis polítics que es produeixen. 

Ara és el moment de treballar en aquesta llei i en aquesta

reforma, el futur dirà si l’escenari ha de canviar. Per tant, en

base al que vostè planteja, en primer lloc, demanar la votació

per separat, i fixaré ja la postura de vot en el sentit que en el

primer punt, quant al dret de les dones a la seva salut sexual i

reproductiva i el seu dret a la interrupció voluntària de

l’embaràs, he entès i sobreentenc que ho fa dins els termes que

marca la llei i la reforma que ha entrat en vigor, per tant, dins

aquest context li votarem a favor.

En el punt número 2, quant a solAlicitar derogar la

modificació d’aquesta llei o d’aquesta modificació de la llei de

3 de març, de salut sexual i reproductiva de la interrupció

voluntària d’embaràs, ja li dic que no, ha entrat en vigor avui,

serà el futur que decidirà cap on ha d’anar aquesta modificació,

per tant, ja li he explicat, aquest segon punt quedaria com un

no.

El tercer punt fa referència a instar el Govern a garantir el

compliment de tots els preceptes de la llei. Miri, jo si incloem,

inclosa la reforma, supòs que deu ser inclosa la reforma, perquè

no podem votar en contra d’una llei perquè la reforma està

inclosa a la mateixa llei, si incloem, doncs “El Parlament insta

el Govern a garantir el compliment de tots els preceptes de la

llei de 2010, inclosa la reforma aprovada avui”, idò, també li

votarem a favor.

Llavors, quant al punt 4, que és un programa d’estratègia de

prevenció d’embarassos, no tenc cap problema, ni el Partit

Popular tampoc no té cap problema, a introduir aquest tipus de

protocols i actuacions, crec que és una cosa bàsica, la gent, la

societat ha evolucionat, crec que tots som molt més oberts del

que vostè ha volgut pintar aquí, per tant, li votarem que sí d’una

forma clara i rotunda.

I quant al punt número 5, ja ha introduït un altre concepte,

és a dir, ja ha introduït el tema de la medicina pública o

privada, un debat que seria objecte d’una altra proposició o

d’un altre àmbit molt més... en fi, d’un altre àmbit almenys.

Sigui com sigui, vostè vol intentar que aquest increment

d’interrupció voluntària d’embarassos es realitzi dins el sistema

públic. Doncs miri, jo crec que és un tema de gestió, per tant,

crec que el Govern haurà de decidir què vol fer i haurà de

donar llibertat als gestors de la sanitat d’aquesta comunitat

autònoma perquè decideixin si s’ha de fer a través d’un sistema

públic o d’un sistema concertat. Per tant, en aquest sentit

nosaltres ens abstendrem, perquè consideram que és un tema de

gestió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputada Montse Seijas, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Desde el Grupo Podem Illes

Balears suscribimos cada una de las palabras de la PNL

presentada y defendida por la diputada Sílvia Cano.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Bel Busquets, per un

temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Molt bé, moltes gràcies. El Govern espanyol en mans del

PP, que a la vegada se sotmet als desitjos de sectors minoritaris

ultraconservadors i ultracatòlics, va aprovar l’avantprojecte de

Llei Orgànica de protecció al concebut, dia 20 de desembre del

2013, llei que pretenia modificar la Llei 2/2010, de salut sexual

i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs. Aquesta

modificació suposava que la dona, davant un embaràs no

desitjat, no el podria interrompre voluntàriament, de forma

lliure i responsable, fins a les setze setmanes de gestació. 

Aquest avantprojecte pretenia substituir una llei de termini,

que ens equiparava amb els països europeus amb democràcies

més avançades, per una llei de supòsits.

La Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i

d’interrupció voluntària de l’embaràs, respecta la moral que

cada dona té en relació amb la decisió de l’avortament.

L’avantprojecte volia imposar un moral conservadora i catòlica

a totes les dones. La Llei 2/2010 suposa equiparar-nos a

Europa, l’avantprojecte ens allunyava d’Europa i ens

aproximava a països amb escassa tradició democràtica o a

països on l’estat i l’església encara es confonen. 

La interrupció de l’embaràs és una conseqüència dels

embarassos no desitjats i la realitat confirma que el tipus de

normativa no és determinant en el nombre d’avortaments.

L’educació sexual i la política de planificació familiar són

determinants. Les lleis que restringeixen l’accés a l’avortament

no fan que es redueixi, però sí que condueix a les dones a

avortar de manera clandestina amb escasses garanties sanitàries

o a haver d’anar a països veïns. A més, el problema de la

clandestinitat afecta fonamentalment les dones pobres, amb

menys recursos econòmics, ja que les dones amb millor posició

social poden recórrer a viatges a altres països per practicar-hi

l’avortament induït.
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Ara bé, la força de la ciutadania, que va mostrar un gran

rebuig social i polític a un avantprojecte de llei que pretenia

imposar les creences i la moral de grupuscles ultracatòlics i

ultraconservadors, ha aconseguit impedir la derogació de la

Llei 2/2010, tot i que el PP ho ha recorregut al Tribunal

Constitucional. I per acontentar els actors afins ha desenvolupat

una proposició de llei per evitar, des d’avui està aprovada, per

evitar que les joves de 16 i 17 anys en situació de perill, és

important, perill, violència intrafamiliar, amenaces, coaccions,

maltractaments o situació de desemparament puguin

interrompre el seu embaràs.

Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una

obligació, hem d’assegurar que aquelles dones que no vulguin

o no puguin per diversos motius ser mares en un moment de la

seva vida tenguin llibertat de decisió. 

Una modificació de la llei per restringir l’accés de dones de

16 i 17 anys a la interrupció voluntària de l’embaràs fomenta

els avortaments clandestins en condicions precàries, que posen

en risc la salut de les dones i els viatges a països on permetin

l’IVE a terminis, només permès per a aquelles dones que

puguin assumir la despesa econòmica.

Les dones decidim sobre la nostra sexualitat, la nostra

reproducció i el nostre cos, sense límits ni en opcions ni en

edats. Recordem que milers de dones moren al món, 47.000

l’any segons l’Organització Mundial de la Salut per

avortaments clandestins.

Malgrat que els estudis més recents confirmen que les joves

de 16 i 17 anys que avorten són només un 3,6% del total i que

més del 87% d’aquestes joves informen els seus tutors i tutores

legals per voluntat pròpia, el Govern del PP va voler acontentar

els sectors ultraconservadors posant en risc la vida de les joves

que, per diverses qüestions, no poden informar les seves

famílies. Com s’ha demostrat aquestes dones joves viuen

situacions de violència, desestructuració i desemparament, i

així ho acrediten els professionals i les professionals que les

atenen. Per tant, es vol desprotegir un colAlectiu que pateix el

màxim risc de vulnerabilitat social actualment. 

Des de MÉS per Mallorca manifestam el nostre compromís

amb la defensa del dret de les dones a decidir lliurament una

interrupció de l’embaràs segura, gratuïta i pública.

L’administració no pot permetre la intromissió de sectors

religiosos i conservadors a l’hora de regular el dret de les dones

a l’avortament, obstaculitzar aquest dret és un mecanisme de

poder i de control sobre els cossos, l’autonomia, la sexualitat

i les decisions reproductives de les dones. En canvi, des de

MÉS per Mallorca treballam perquè l’administració es

comprometi al desenvolupament de programes d’educació

afectiva i sexual a tots els nivells escolars i al desenvolupament

de programes de salut sexual i reproductiva que també

incloguin el camí cap a la gratuïtat dels mètodes anticonceptius

per tal de prevenir embarassos no desitjats.

Per tot això donam suport i votarem la favor de la

proposició no de llei presentada pel Grup Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats.

L’avortament és per a El Pi un dels temes que afecten l’ètica i

moral de cadascú i habitualment es dóna llibertat de vot

respecte d’això. Entenem que no tots pensam igual, que hi ha

moltes involucracions subjectives segons les experiències

personals a la vida i que cada subjecte ha de poder actuar amb

fidelitat a si mateix.

Ara bé, parlam d’una instància al Govern central per a la

derogació de la modificació de la llei de l’avortament. S’ha de

reconèixer, en primer lloc, que la reforma inicial plantejada pel

Partit Popular era molt més agressiva, restrictiva i que

atemptava contra els drets i llibertats de les persones, és tan així

que va costar la dimissió de qui promovia aquesta llei, el Sr.

Alberto Ruíz Gallardón. Calmats els ànims i canviat el ministre,

suposam que per acontentar una part de l’electorat que els ho

solAlicitava, es va dur endavant la reforma, però molt menys

ambiciosa, la proposta de llei només tocava dos punts sobre la

presència i els coneixements dels pares o tutors legals de

l’afectada.

Mirin, no hem de jugar amb temes delicats i s’han fet

interpretacions polítiques sobre els textos que l’únic que

aconsegueixen és confondre la societat. A El Pi estam a favor

de la Llei 2/2010, de 3 de març, i creiem fermament que els

pares i tutors legals han de conèixer i acompanyar els menors

en aquests procediments, però entenem les excepcions clares de

la llei de 2010.

Votarem la favor de la proposició no de llei, tot i remarcar

en el darrer punt que no només han d’augmentar la cobertura,

sinó que s’haurien d’augmentar els pressupostos de sanitat ja

que en aquesta cartera hi ha també altres preferències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Tenc poca cosa a afegir després del que

han dit les meves companyes, que bàsicament han dit tot el que

jo duia escrit, però igualment afegiré alguna coseta.

MÉS per Menorca votarà favorablement tots els punts

d’aquesta PNL perquè es reclamen drets de i per a les dones,

com a societat hem de ser capaços d’evolucionar i si el que

preocupa és com prenem les decisions el millor antídot és el

coneixement real, no basat en creences religioses. Ho han dit a

l’exposició de motius, els països amb legislació més permissiva
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i amb bona educació sexual són els que tenen un índex més

baix d’interrupcions voluntàries d’embaràs.

La Llei 2/2010 establia un marc jurídic actualitzat. Aquesta

llei diu: “la experiencia ha demostrado que la protección de la

vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de

apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad”. Facilitar

que les menors puguin avortar sense el consentiment dels pares

és molt raonable i si viu en el si d’una família que la maltracta

o si és el pare o el germà qui l’ha deixada embarassada, entenc

que aquesta jove ha de poder decidir per si mateixa el seu futur.

A més, cal remarcar que aquests casos afortunadament són molt

pocs, en alguna de les estadístiques he trobat que suposaven un

0,44% del total.

Crec que d’aquesta manera queda palAlès que no existia cap

motiu per fer aquesta modificació que no fos l’ideològic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president, bones tardes. Crec que és un tema que

s’ha debatut àmpliament i com que subscrit completament els

arguments que ha donat la diputada Sra. Silvia Cano no tenc res

més a afegir, evidentment li donarem suport i esperem que

suposi un canvi en aquest sentit i en les polítiques sobre

l’avortament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula per contradiccions

la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies. En primer lloc vull agrair el suport rebut per

part de l’àmplia majoria dels grups parlamentaris a la

proposició no de llei i respecte d’algunes qüestions i

contradiccions que s’han posat de manifest, i atès que el Partit

Popular, el grup del Partit Popular és l’únic que ha fet

especificacions diferents a cadascun dels diferents punts

m’agradaria manifestar-ne el posicionament.

La proposta d’esmena al punt 3 respecte de la reforma, no

podem acceptar l’esmena perquè evidentment un dels nostres

punts forts d’aquesta PNL és evitar precisament que aquesta

excepcionalitat, que garantia que les dones de disset i setze

anys, vinculades a un entorn que pogués perjudicar la seva

integritat física, moral i que haguessin de patir les represàlies

d’una família que les pot obligar a fer una cosa que no volen,

pensam que era una garantia més que justificada, a més de

jurídicament convenient. Vostè mateix ha donat les dades que

no podem convertir l’excepció en una norma general, per tant,

bé estava i introduïa aquestes cauteles i protecció jurídica cap

a un colAlectiu que és molt vulnerable. 

A més, aquesta mateixa excepció, que pensam que no seria

positiva retirar-la, s’ha posat damunt la taula a través del

Comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides quan ha

examinat els diferents països precisament sobre el compliment

del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i ha dit, ha

posat l’alarma i ha dit que precisament aquesta qüestió és un

risc per a la salut de les joves perquè les abocam a pràctiques

clandestines, i això posa en risc la seva salut i la seva vida. Per

tant, em sap greu, però no podem acceptar l’esmena. 

Agraesc el vot favorable als altres punts. Respecte que la

societat ha avançat molt en les diferents legislacions, això és

ben vera, qui sembla que no s’ha adaptat a les evolucions

socials és el Partit Popular que s’ha quedat ancorat a l’any

1985, i la legislació del 2010 és una legislació que tenen més

o manco la resta de països del nostre entorn europeu,

legislacions com la de Dinamarca, Finlàndia, Reino Unido,

Suecia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,

França, Portugal, no?, on es combinen lleis de terminis amb

supòsits específics.

En el nostre cas, a Espanya, la llei que tenim actualment és

perfectament constitucional, de fet està recorreguda i fins que

no es digui el contrari és una llei que combina i equilibra els

drets de les dones amb la protecció efectiva que ha de fer

l’Estat respecte de la vida embrionària i per tant, nosaltres

defensam que aquesta és una bona llei, equilibrada i que

garanteix els drets de les dones, efectivament en els termes que

la llei al punt 1 reconeix, efectivament estaríem..., és normal

que hi estiguin a favor perquè la llei del 2010 marca, delimita

molt bé què s’entén per interrupció voluntària de l’embaràs i

quins són els condicionants per poder-la fer efectiva.

Respecte d’altres consideracions, com les manifestades pel

grup de PROPOSTA PER LES ILLES, efectivament, és

fonamental, per poder exercir la llibertat individual de les

dones, tenir un marc com el que tenim on la llei dóna la

possibilitat que cadascú en funció de la seva consciència faci el

que trobi que ha de fer, en base a paràmetres científics,

consensuats per la comunitat científica i els professionals i per

tant a través d’una llei equilibrada com la que tenim. I,

efectivament, posar en marxa una estratègia de salut sexual i

reproductiva implica major pressupost en sanitat.

Agrair a tots els grups el suport a aquesta PNL i jo crec que

sense dubtes aquesta legislatura ha de suposar un abans i un

després respecte de tot el que va passar al govern anterior, als

pals a les rodes i al boicot permanent a la legislació estatal per

qüestions purament ideològiques de la mà de grups extremistes,

aquests sí que eren els radicals, i no per l’aplicació d’aquesta

llei estatal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Entenc que accepta que es pugui

fer una votació separada i per aclarir.., si ho he entès bé, el

Partit Popular una vegada aclarit el punt 3, proposaríem tres

votacions, una del punt 1 i el punt 4, una altra del punt 2 i el

punt 3 i la darrera votació seria el punt 5. D’acord? Doncs

passam a votar. 
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Vots a favor del punt 1 i del punt 4?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats el punt 1 i el punt 4.

Ara passam a votar el punt 2 i el punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Queda aprovat per 9 a favor, 4 en contra i 0 abstencions.

Ara passam a votar el punt 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

També queda aprovat el punt 5 per 9 vots a favor i 4

abstencions.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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