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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeix qualque
substitució.

Proposició no de llei RGE núm. 11777/18, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a salut sexual i
reproductiva.

Idò passam al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en el debat de la Proposició  no de llei RGE
núm. 11777/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a salut sexual i reproductiva.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. La
salud sexual y la anticoncepción impactan en el estado de
salud y grado de bienestar de mujeres y hombres, y los
derechos humanos reconocidos por la comunidad
internacional enfatizan que el derecho a una vida sexual y
reproductiva satisfactoria es un derecho básico y universal.

En España, según el Atlas de anticoncepción en Europa,
presentado en mayo de 2017 por el Foro parlamentario
europeo sobre población y desarrollo, basado en el acceso a
suministros de anticonceptivos, asesoramiento en
planificación familiar e información on line, existe una
realidad muy desigual en Europa, y en concreto una posición
negativa para España, ya que se encuentra en peor situación
que Portugal, Turquía o Irlanda en acceso a anticoncepción de
última generación.

Existe una ley orgánica, la 2/2010, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo;
dicha ley de 2010 especifica entre sus artículos los objetivos
y las acciones necesarias en el marco de actuación de los
poderes públicos de formación a los profesionales, de acceso
de información y sensibilización, etc. Igualmente la Estrategia
nacional de salud sexual y reproductiva aprobada en el
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud en
2010, recoge las recomendaciones de la Ley 2/2010. Sin
embargo esta estrategia no se ha desarrollado.

En abril de 2017 el Senado aprobó por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios una moción para la mejora de
la salud sexual y reproductiva que entre sus puntos señaló la
necesidad de impulsar políticas activas de educación y
prevención sobre métodos anticonceptivos. En abril de 2018
el Consejo de los Diputados ha aprobado una proposición no
de ley relativa a la evaluación de la Estrategia nacional de
salud sexual y reproductiva, y en base a los resultados
obtenidos elaborar una nueva estrategia con objetivos y
acciones específicas. 

Según el estudio sobre el uso de métodos anticonceptivos
realizado por la Sociedad Española de Contracepción, en el
año 2016 cabe destacar que el 24,7% de las mujeres en edad
fértil no utiliza ningún método anticonceptivo, y respecto a la
elección del método el preservativo es el más utilizado, un
28,4; la píldora, 21,7; i la vasectomía y ligadura de trompas
representan un 7,8% de las mujeres. En España se están
produciendo más de 93.000 interrupciones voluntarias del
embarazo al año, de las cuales el 63% corresponden a mujeres
entre los 20 y los 34 años de edad, además del porcentaje
anual de repetición de interrupciones voluntarias de embarazo,
que es del 38%. 

En Baleares. En Baleares no se dispone de una normativa
y programas propios que contemplen de forma específica la
atención a la anticoncepción, ni se han regulado, realizado
campañas de sensibilización sobre anticoncepción en los
últimos años. No existen igualmente protocolos específicos
y sólo cuenta con los de anticoncepción de urgencia. El
Gobierno balear anunció en 2017 la puesta en marcha de un
programa de salud afectivo-sexual para estudiantes de
secundaria y formación profesional que se ofrece a los
centros que quieran participar en él; sin embargo no está
incluido de forma reglada por la Conselleria de Educación, e
igualmente no existe una oferta formativa en la
anticoncepción para los profesionales implicados por parte de
la Consejería de Sanidad.

Creo que en el resto de la proposición, de la exposición,
que es bastante detallada, queda remarcado el problema que
intentamos solventar con esta proposición no de ley, por lo
que en los puntos de la misma... instamos al Govern de les
Illes Balears a que la Consejería de Salud de Baleares apoye
en el Consejo interterritorial la revisión de la estrategia
nacional y que dé un paso más convirtiéndose en un pleno
nacional de salud sexual y anticoncepción, para poder dotar de
recursos adecuados a las diferentes medidas que se tengan que
poner en marcha, incluyendo los anticonceptivos de última
generación en la cartera de servicios del Sistema público de
salud, tal como se ha pedido en la moción aprobada en el
Senado. 

En el punto 2 se pide que desarrolle un protocolo de
atención a la mujer en materia de salud sexual y
anticoncepción que no sólo unifique los criterios sino que
además acorte el circuito de acceso de las mujeres a la
atención necesaria, sea cual sea su puerta de acceso al
sistema, y que este protocolo incluya una estrategia clara para
reducir las interrupciones voluntarias de embarazo de
repetición, asegurando que toda mujer que tiene un
interrupción voluntaria de embarazo saldrá con el consejo
anticonceptivo adecuado.

Un punto 3 en el que se solicita que se facilite el acceso
de las mujeres a los métodos anticonceptivos modernos
fomentando un mayor uso de los métodos LARC, que no
requieren cumplimiento por parte de la usuaria, resultando en
una anticoncepción más efectiva y segura, evitando así los
embarazos no deseados y la elevada carga económica que
supone para el sistema sanitario público.
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En el punto 4 pedimos que se facilite la formación
continua acreditada a los profesionales que no tienen
implicación con la salud sexual y la anticoncepción a través de
un programa formativo regional. 

Y en el punto 5, que se establezca y desarrolle un programa
de educación afectivo-sexual donde se abarque la salud sexual,
la igualdad de género y la prevención de violencia y de
embarazos no deseados, que cuente con la garantía de calidad
y consenso por parte de todos los implicados, tanto
educadores, profesionales sanitarios, administraciones
públicas, asociaciones de padres y madres, etc., y que cuente
con campañas informativas dirigidas a la población.

Y por último en el punto 6 se solicita que se establezcan
indicadores de resultados que permitan evaluar la evolución de
las medidas implementadas y determinar la mejora de los
resultados.

Espero que estas peticiones y esta proposición que hoy
traigo aquí a la Comisión de Salud reciban el apoyo de los
diferentes grupos parlamentarios, porque creo que es algo que
es necesario y de interés general.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara correspon, donat que no hi
ha esmenes, correspon iniciar el torn de fixació de posicions
de major a menor, i per tant correspon al Grup Parlamentari
Popular i té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Una PNL presentada ara, quan es
compleixen quaranta anys de la legalització de les píndoles
anticonceptives, que ho varen ser el 78, uns inicis de
prescripció difícils que encara, a pesar de la seva legalització,
les farmàcies, algunes, no volien dispensar per motius
diferents. Sigui com sigui l’anticoncepció va ser iniciada molt
abans perquè les dones demanaven les pastilles fora
d’Espanya. Per tant, una referència a aquests quaranta anys de
millora en els drets sexuals i reproductius de la dona i que han
estat reconeguts per la comunitat internacional com a drets
humans en declaracions, convencions y pactes de les Nacions
Unides. 

El concepte de dret sexual està en constant evolució  i
revisió, i el seu concepte actual és fruit d’un procés que s’ha
anat fent a partir de les reivindicacions dels moviments
socials, com moviments internacionals de les dones o
organitzacions internacionals com Amnistia Internacional,
Human Rights, els grups LGTBI, la Federació internacional de
planificació familiar o l’Associació mundial de Sexologia. 

Per altra part, els drets reproductius abasten no només el
dret a decidir respecte de la reproducció, sinó també la
garantia d’atenció sanitària prenatal i postnatal apropiada,
perquè un dels drets bàsics de les dones en matèria de salut

reproductiva és el dret a la informació i a elegir lliurement, la
qual cosa a la vegada implica oferir alternatives basades en
l’evidència científica perquè puguin prendre decisions
respecte de les cures que volen rebre en el procés d’embaràs,
part i postpart. És imprescindible que les dones lactants
coneguin els seus drets laborals i facilitar-los la possibilitat
de conciliar la vida personal, familiar i laboral, així com la
corresponsabilitat de la parella, i també l’opció de mantenir la
lactància mitjançant el permís de maternitat, assegurant-los
una protecció laboral i social durant aquest temps. És bàsic el
dret de protecció del nounat, proporcionant-li una atenció de
qualitat basada en el contacte amb la pell immediat i sense
interrupcions en el naixement, l’acompanyament de la parella
o de qui la dona decideixi, i el foment de la lactància materna
com a millor opció per proporcionar benestar físic i
emocional.

El marc legal és ampli. A nivell internacional el primer
tractat que reconeix expressament els drets humans de les
dones va ser adoptat per l’Assemblea General de Nacions
Unides el 79, i va ser ratificat per Espanya. A nivell europeu
s’ha de destacar la Resolució 2001/2128 sobre salut sexual i
reproductiva, basada a la vegada en diferents conferències. I a
nivell nacional existeixen diferents lleis, com la Llei 2/2010,
de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de
l’embaràs; o la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,
entre moltes altres.

Dins aquest marc legal, com la mateixa PNL reconeix, es
varen presentar a Madrid unes iniciatives en aquest sentit; el
17 de maig de 2017 es va debatre en comissió al Senat una
moció del Grup Parlamentari Unidos Podemos, En Comú
Podem, En Marea per a la millora de la salut sexual i
reproductiva, que va ser aprovada, després de ser esmenada pel
PSOE i el Partit Popular, i al Congrés es va aprovar l’abril
d’aquest any una PNL presentada el 13 de desembre de 2017
pel Grup Parlamentari Ciutadans per avaluar i dissenyar una
nova estratègia de salut sexual i reproductiva.

Vull dir amb tot això que no serà per falta de marc legal i
d’iniciatives parlamentàries que encara es troba que no s’ha fet
prou en un tema on tots mostram una gran sensibilitat i -com
ja dic- la llei ja marca de forma obligatòria aquests drets.

Per tant, i sense sortir d’aquest context legal, voldria fer
alguna apreciació a les diferents propostes de resolució que
la Sra. Seijas planteja.

A la primera, aquesta revisió de (...) està demanada, tant al
Senat com al Congrés, nosaltres la votaríem a favor en el
sentit de reforçar aquesta petició que com dic ja està feta.

Al punt 2, quant a escurçar el circuit d’accés a les dones,
pens que formaria part de l’estratègia que es demana al punt 2,
el votaríem a favor també en el mateix sentit de reforçar
aquestes peticions.

Al punt 3 hi ha una part del paràgraf que em genera dubtes,
en el sentit que demana que es fomenti un major ús dels
mètodes LARC. Crec que no podem demanar un foment d’un
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determinat tipus d’anticonceptiu, crec que ho hem de deixar
als professionals. Per tant, ho deixaria pendent de veure si
som capaços de trobar una fórmula que a tots ens... agradi
més.

El punt 4, idò sempre estam a favor de la formació
contínua.

El punt 5 estableix un programa d’educació afectiva i
sexual, efectivament no està dins el que és el calendari
educatiu, però sí que existeix un calendari... un programa
d’educació afectiva i sexual en la memòria 2017-2018 que ja
està penjada, i bé, vull comentar-ho perquè realment pens que
la conselleria ha fet aquest programa. I..., però bé, si es
planteja una millora o reforçar aquesta petició, idò podríem
votar-lo a favor també, malgrat que -com dic- hi ha aquest
programa d’educació afectiva i sexual ja fins i tot penjat a la
conselleria. Ja sé que no és el que es demana exactament, però
pens que és una passa important.

I per acabar, idò realment no podem estar en contra
d’establir indicadors i resultats. 

Per tant, quedam a l’espera de veure com es plantegen els
altres grups i nosaltres..., idò en principi seria l’orientació de
vot que he comentat en aquesta darrera intervenció.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Marta
Maicas.

LA SR. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes, diputats,
diputades. La veritat és que m’ha sorprès aquesta iniciativa,
sobretot m’ha sorprès el que ella explicava, no sabia que
teníem una situació tan complicada com la que ha exposat. Per
tant, donarem suport a aquesta iniciativa, considerem que
avançar en aquest tema és un avanç important sobretot per a la
dona i per a l’equitat d’aquesta societat.

El que sí em crida l’atenció en aquesta PNL és que
destaqui en la seva exposició que el Govern balear va anunciar
el 2017 la posada en marxa d’un programa de salut afectiva i
sexual per a estudiants de secundària i FP i que s’ofereix als
centres que vulguin participar-hi, no obstant això, no està
inclòs de forma reglada per la Conselleria d’Educació, això és
el que exposa en aquesta PNL. De fet, fa just una setmana un
miler d’estudiants protestaven per treure el masclisme de les
aules, volien acabar amb les actituds sexistes d’alumnes i de
professors i demanaven una educació sexual inclusiva i
al·legaven que a les classes d’educació sexual es parla des del
punt de vista de l’home i no s’enfoca a les dones i, per
exemple diuen que no expliquen les prevencions que han de
prendre dues lesbianes a l’hora de tenir relacions. 

Llavors, amb què ens trobem? Ens trobem amb campanyes
puntuals des de salut pública, d’una banda, i d’una programació
d’educació sexual que depèn del centre d’incloure o no
incloure aquesta programació anual o de si un professor o
professora ho considera o no ho considera.

Amb tot això vull concloure que no acab d’entendre que en
aquesta PNL sí que recull en la seva exposició la necessitat
que s’inclogui educació, però, per una altra banda, no inclou
com està demanant. 

És a dir, el punt 5 diu “s’estableix i...”, que s’estableixi i
se..., no..., que “s’estableixi i desenvolupi un programa
d’educació afectiva i sexual on...”, perdonau... vaig a llegir-lo
directament... A veure, d’acord, diu exactament: “que se
establezca y desarrolle un programa de educación afectivo-
sexual donde se abarque la salud sexual, la igualdad de
género y la prevención de violencia y de embarazos no
deseados que cuente con la garantía de calidad y consenso
por parte  de todos los implicados: educadores,
profesionales sanitarios, administraciones públicas,
asociaciones de padres y madres, etc., y que cuente con
campañas informativas y dirigidas a la población”.

Bé, en realitat amb això ja ens trobem, ja sabem..., de fet
ja existeix un programa de sexe segur des del 2010 tenc entès.
Aquest programa titulat Amb tots els sentits, va més enllà. El
programa de sexe segur i responsable ha arribat a més de
10.000 alumnes entre 2011 i 2017; també es fa formació en
educació sexual i afectiva, no ara, sinó ja des de fa sis cursos,
i  el material didàctic és molt ampli i a més inclou unitats
específiques sobre les malalties de transmissió sexual, i dins
el guió, per exemple, podem trobar unitats de diferents
materials, que diu: “Els canvis en l’adolescència”; un altre: “La
sexualitat”; o “La sexualitat i les xarxes socials”; “Els afectes
sexuals”; “Sexualitat i autoestima”; “Les relacions sexuals”;
“Risc en les relacions sexuals, l’embaràs”; “Risc en les
relacions sexuals, les infeccions de transmissió sexual”; “El
flirteig i la relació de parella”; “La violència en la relació de
parella”.

Perfecte, m’encanten tots aquests punts, però, què passa?
Que continua essent un programa, i és clar, si al punt 5 el que
reclama és un programa i ja es fa, jo és que aniria més enllà,
jo considera que fins i tot el que hauríem de demanar és que
estigués inclòs en el currículum d’educació... de l’educació
obligatòria.

Per tant, l’única cosa que puc dir és que bé, podríem fer
una... se m’acudeix fer una esmena in voce perquè hi hagi un
punt en què s’insti el Govern de les Illes Balears a incloure al
currículum d’educació obligatòria educació afectiva i sexual,
tal i com demanen i reivindiquen els estudiants fa just una
setmana.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bones tardes, Sr. President, i resta de diputats. Des del
Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca estam d’acord que
s’ha de revisar o més ben dit avaluar l’estratègia de salut
sexual i reproductiva del ministeri. També volem recordar que
va ser el Partit Popular qui va fer desaparèixer la part de salut
sexual d’aquesta estratègia.

També estam d’acord que és necessària la formació de
professionals sanitaris en temes com l’anticoncepció i...,
precisament divendres dia 9 de novembre hi va haver una
jornada formativa sobre aquest tema a l’Hospital de Son
Espases dirigida a professionals d’Atenció Primària. Ara bé,
estam d’acord que es necessita una estratègia més global i més
àmplia encara atès que la quantitat de casos d’interrupció
voluntària d’embaràs i tots els problemes que es detallen en
aquesta PNL necessiten un enfocament potent.

També voldria fer consta que des de la Direcció General
de Salut Pública, en coordinació amb el Servei de Salut, s’ha
comprat una eina de l’Organització Mundial de la Salut per
ajudar els professionals d’Atenció Primària, com metges i
comares també, i escollir l’anticonceptiu més adequat en cada
cas.

També estam d’acord, seguint amb els punts de la PNL, que
s’haurien de revisar els anticonceptius finançats i quin són els
no finançats pel Servei de Salut. En aquest cas, l’implant sots-
dèrmic hormonal ja està cobert, però no el DIU no hormonal
i trobam que sí que també hauria de ser gratuït.

Finalment també, l’avaluació del primer any del programa
d’educació afectiva i sexual en tots els sentits, que ha estat
dirigit a estudiants de secundària és molt positiu i a més s’ha
fet una web per facilitar l’accés als materials del programa i
una altra informació prèviament validada per la conselleria.

En conclusió, la majoria de mesures que recull la PNL ja
es duent a terme o s’hi ha començat a fer feina, i estam
d’acord amb el sentit de tots els punts, atès que no n’hi ha
prou, vists els casos, per exemple, d’interrupcions voluntàries
d’embaràs, que estam per sobre de la mitjana estatal. Per tant,
hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té  la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Bé, jo
crec que sempre és positiu que es puguin fer campanyes
informatives, que es puguin avaluar les tasques o les fites que
es posen i el tema de l’avaluació és un tema que crec que
tenim pendent a moltes accions que es fan perquè el que ha de
fer una avaluació sempre és poder millorar.

Estic d’acord amb el que la majoria de portaveus han dit,
nosaltres també donarem suport a aquesta proposició no de
llei. Sempre, malgrat s’hagi demanat, però que es reforci
aquesta demanda no hi veiem cap problema, sí dir que el tema
de la cartera de serveis del sistema de salut actualment si
necessites, que ara el Sr. Gallardo ho ha dit, amb els mètodes
anticonceptius la recepta ni es dóna, el DIU hormonal, també
si és necessari pel tema..., per a la salut de la dona, els
ginecòlegs el recepten i te’ls posen sense cap tipus de cost.
Per tant, crec que es van fent aquestes coses.

Arribar a la total gratuïtat és un tema que ara parlàvem
abans de començar la comissió que també les dones, amb el
tema menstrual hi ha un debat a poder posar damunt la taula,
que hi ha molts de temes, amb els bolquers dels nins petits, hi
ha molts de temes que es podrien posar damunt la taula. Però
amb aquest en concret crec que s’han fet passes i que quan és
necessari per a la salut de la dona, en aquest cas, sempre el
sistema de salut ja ho contempla.

El fet de posar programes d’educació afectiva i sexual
també, crec que s’ha dit, que s’estableixi, es desenvolupi, crec
que n’hi ha, que existeixen ja programes a les escoles que
evidentment se suposa que segons quines escoles per ventura
hi fan més feina en aquest tema i n’hi ha d’altres que fan feina
en altres, però aquests programes hi són i és a criteri de cada
centre o de cada professor així com ho plantegen.

El tema que fos obligatori a nivell curricular, Sra. Maicas,
crec que en educació, a més a la ponència educativa ho hem
dit, estan carregats els currículums, crec que són els tècnics,
és a dir, els encarregats de veure el currículum a nivell
general, els que han de dir si és o no obligatori que s’hi posi;
en tot cas, crec que hi d’haver programes alternatius perquè hi
ha molta feina a fer en diferents àmbits que s’ha de fer de
manera transversal, i aquesta és una de les que consider. Amb
això no vull dir que no s’hagi de posar, però crec que no som
nosaltres directament els qui ho hem de decidir, és un precisió
puntual.

Com dic, que es facin programes i millorin els programes
d’educació cap problema, ja li dic, nosaltres amb aquesta
proposta hi estam d’acord perquè reforça allò que des del
sistema de salut crec que ja s’ha posat en marxa i es fa.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda. Compartim la proposta
que ens duu la Sra. Seijas perquè la salut sexual i reproductiva
és una qüestió bàsica per aconseguir l’autèntica igualtat. Com
recull el document Salut i drets sexuals i reproductius, la
clau per aconseguir la igualtat de gènere i l’apoderament
de les dones, de la Federació Internacional de Planificació
Familiar, la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i
les filletes no seran possibles fins que no es garanteixin la
salut i els drets sexuals i reproductius. 

Aquesta federació afirma que en dones de 15 a 44 anys els
problemes de salut sexual i reproductiva suposen un terç de
les malalties, la gestació, el part, la quarantena, l’avortament
insegur i les infeccions de transmissió sexual poden produir
discapacitat i mortalitat. Això influeix en la menor
supervivència de les filletes i les dones en edat reproductiva,
especialment a països d’ingressos mitjans i baixos. El
principal risc de mort i morbiditat en aquests casos és el sexe
sense protecció, per la seva relació amb la SIDA i la mortalitat
materna.

L’anticoncepció és un dels aspectes fonamentals en la vida
sexual de les dones. Segons l’Atlas de l’Anticoncepció a
Europa, França ocupa el primer lloc en l’accés a
l’anticoncepció a Europa i també és el país amb la taxa de
natalitat més alta del continent.

Nosaltres pensam que aquest govern sí que fa feina sobre
aquesta qüestió, però és evident que en aquest cas queda molt
camí per fer. I, un exemple, i ja vaig acabant, l’edat en què els
joves comencen a consumir pornografia i com els afecta en
com entenen les relacions sexuals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Vagi per endavant que donarem suport
a aquesta proposició no de llei que ens ha presentat la diputada
Seijas. I també vull agrair la intervenció honesta de tots els
portaveus perquè realment es tracta d’un tema important, d’un
tema de salut i d’un tema que aquest govern jo crec que hi fa
feina i se’l pren realment molt seriosament, tal com pertoca.

L’exposició de motius és extensa i és detallada, dóna unes
dades que realment són importants i a tenir en compte a hora
de decidir planificar aquestes estratègies. Comença fent un

repàs des de l’Atlas europeu passant per la Llei Orgànica
2/2010 i per l’Estratègia Nacional de Salut Sexual i
Reproductiva i, com també ha recordat la proposant, aquesta
moció que es va aprovar per unanimitat el 2017 en el Senat per
desenvolupar aquesta estratègia nacional de salut perquè..., bé,
hi manca encara un desenvolupament important. 

Certament, també compartesc que tenim un problema
important amb les interrupcions, amb la taxa d’interrupció
voluntària dels embarassos. Moltes vegades amb aquest
percentatge tan elevat de repetició que òbviament suposen una
situació greu per a la dona que s’ha d’afrontar a aquestes
situacions i que amb una bona estratègia de salut sexual i
reproductiva es podrien evitar part d’ells.

Crec, per altra banda, però que la portaveu no ha estat del
tot justa quan ha qualificat la feina i l’estratègia que es du a
terme des del Govern perquè, com han dit molts dels
portaveus que m’han precedit, sí que es fa feina i una feina
important i convençuda per part del Govern en relació amb la
sexualitat, cercant una sexualitat saludable, sana, segura,
igualitària i voluntària.

S’ha començat també, o s’ha fet feina, des de l’àmbit que
potser són més receptius i on es pot incidir més que és a
l’àmbit educatiu, començant..., bé, es va començar amb una
experiència pilot que es va dur a terme a Manacor, on es van
extreure unes conclusions prou interessants, fins i tot per als
mateixos joves, propostes com més informació sobre LGTBI,
l’homofòbia, incloure testimonis de persones de diferents
orientacions sexuals, les xarxes socials i la influència, tota la
informació que es rep en relació amb les mateixes, els efectes
sexuals, els efectes sobre l’autoestima, les relacions sexuals
per incorporar diverses dinàmiques, els riscos tant d’embaràs
com de malalties de transmissió sexual, relacions de parella
o relacions tòxiques; fins i tot, entrant també dins un altre
àmbit que pot estar-hi relacionat, que és la violència en la
relació de parella. 

Crec que, bé, això ha estat un èxit i existeixen aquests
programes sobre sexe segur en tots els sentits. Si hem fet
l’esforç, que jo crec que molts de portaveus l’han fet, d’entrar
dins la pàgina del Govern a la plana de salut sexual, veiem que
hi ha realment un ampli ventall d’opcions sobre la sexualitat,
l’erotisme, sexualitat al llarg de la vida, sexualitat i salut
sexual, drets sexuals, diversitat sexual i de gènere, ètica en les
relacions sexuals, sexe segur, programes educatius; ha fet
menció també el portaveu del Grup Popular quant a aquesta
memòria que consta penjada també a aquesta plana web.

O sigui, crec que hi ha prou informació, però òbviament
s’ha de fer més feina i s’han de dur a terme més programes
concrets. S’han fet passes també, i vull posar en valor la
recuperació de drets sexuals i reproductius, que s’han produït
també en aquesta legislatura;  derogam també la Llei de
protecció a la maternitat, que jo crec que és important per a
les dones aquesta derogació i aquest reconeixement dels seus
drets reproductius. I una passa important també per a aquelles
dones lesbianes, o aquelles dones sense parella que tenen
accés a programes de reproducció assistida. Dit açò,
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compartim que existeix un marc legal suficient, que fa falta
ara fer-hi feina. 

I per tant, bé entrant punt per punt als punts d’acord
d’aquesta proposició no de llei, m’agradaria fer una
apreciació, no s’ha presentat cap esmena, però en el punt
segon, on parla d’unitats d’atenció a la dona, les UAM, i
després també parla, com a porta d’accés al sistema d’aquestes
unitats d’atenció, parla de “metges de primària o
especialitzada”. En aquest cas estaríem mesclant estructures,
per una banda, i professionals, per una altra, i creiem que seria
més correcte parlar d’aquestes unitats d’atenció a la dona,
però en tost de parlar de “metges de primària”, seria més
correcte parlar de “centres de salut” i en tost de parlar
d’”especialitzada”, seria més correcte parlar de “consulta
hospitalària”. I així equipararíem aquestes tres potes com a
estructures i no com a professionals.

Quant al punt tercer que ha fet menció el portaveu del Grup
Popular, quant que potser es podria trobar una millor redacció,
i també s’ha posat ja de manifest per intervencions d’altres
portaveus, realment el tema dels nous anticonceptius, el
Govern ens consta que fa realment esforços per personalitzar
aquesta medicina, per dir-ho d’alguna manera, en aquest cas
cap a les dones. I com s’ha explicat, s’ha adquirit una eina que
s’anomena Criterios de elegibilidad, quant a poder
personalitzar el mètode anticonceptiu a cada una de les dones,
segons les seves necessitats, havent ja fet aquesta jornada de
presentació aquest passat divendres, i que suposa la formació
dels metges que atenen aquestes dones per oferir-los el
mètode anticonceptiu que millor s’ajusti a les seves
necessitats.

I en relació als altres punts, jo crec que ja es desenvolupen
per part del Govern, però no sobra recollir-los i aprovar-los
avui en aquesta comissió. 

I quant a l’esmena que ha proposat Podemos, que formi
part aquesta formació del currículum obligatori, doncs
entenem que..., bé ja ho ha explicat també la Sra. Sureda, els
currículum estan encarregats i jo crec que aprovar aquí ara de
forma espontània aquesta esmena, sense valorar realment la
capacitat d’assumir dins els currículums obligatoris aquesta
formació sexual i reproductiva a les escoles, crec és una idea
que s’hauria de madurar molt més. Però en qualsevol cas sí
que hi tenen accés tots e ls centres d’educació que vulguin
accedir a aquests programes que ja es troben en funcionament.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara té la paraula per
contradiccions el grup proposant. I he de dir que crec que el
Grup Parlamentari Popular ha fet consideracions respecte del
punt 3, Podem ha fet consideracions respecte del punt 5 i el
Grup Parlamentari Socialista respecte del punt 2.

Per tant, necessitaríem saber la seva opinió i, si recull
alguna d’aquestes consideracions, saber en quins termes.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, por supuesto que la consideración que ha hecho el
Grupo Socialista, totalmente de acuerdo, la acepto, se lo
pasaremos ahora al letrado para que se pueda recoger sin
errores.

Y en lo que comentaba el Grupo Podemos, pues comparto
la opinión de los portavoces posteriores, creo que es algo que
incluirlo en el currículum escolar de forma obligatoria, que no
compete ahora mismo en esta proposición y que es algo que
requiere más maduración y ver de qué forma influye, aunque
considero que es una buena iniciativa. Pero no acepto esta
enmienda in voce.

Y después el tema que comentaba el Grupo Popular. Sr.
Serra, aquí la cuestión, el trasfondo de toda esta proposición
no de ley es que se está utilizando la interrupción voluntaria
del embarazo como un método anticonceptivo, y esto  me
parece que ya los riesgos de salud que ocasiona, también los
perjuicios económicos para el sistema de salud, esto no es un
método adecuado como método anticonceptivo normal,
utilizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y considero
que es una sugerencia, tampoco no es una imposición, lo que
propongo en el grupo 3, porque, dado que estos métodos que
son más modernos y realmente no se necesita un
cumplimiento por la usuaria que necesite una anticoncepción
más efectiva y segura. 

Entonces un poco ese es el planteamiento y la base porque
lo plantemos aquí, pero por supuesto que eso quedará en
manos de los facultativos, no de una proposición no de ley que
se apruebe en este Parlamento. Simplemente es una
sugerencia de que se pueda fomentar este tipo de
anticoncepción que parece que puede ser más efectiva, porque
el objetivo es que realmente se produzcan menos
interrupciones voluntarias del embarazo.

Nada más. Agradezco el apoyo de todos los grupos y nada
más.

Gracias por todo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Entenc que vostè accepta la
incorporació al punt 2 i no accepta la del punt 3 ni del punt 5.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

En el punto 2 quedaría: “sea cual sea su puerta de acceso
al sistema, unidades de atención a la mujer, centros de salud,
o consulta hospitalaria”. Quedaría de esa forma.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Accepta votació separada?
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, por supuesto.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, si e ls sembla be fem un bloc del primer i
segon, amb la incorporació que accepta la Sra. Seijas, el 4 i el
6 i els altres dos els votaríem per separat.

Idò sotmetem a votació els punts 1, 2, 4 i 6.

Vots a favor? Unanimitat.

El punt número 3 amb la redacció original.

Vots a favor?

I el punt número 5 amb la redacció original.

Molt bé.

Idò d’aquesta manera queda aprovada tota la proposició no
de llei, simplement amb la incorporació al punt número 2. I
per tant, queda aprovada la proposició no de llei RGE núm.
11777.

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