
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A UNA SALUT MENSTRUAL
MÉS LLIURE I SEGURA

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 28 de maig va ser el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. Una data per
a recordar que més de la meitat de la població té, tindrà o ha tingut la menstruació, un
procés natural i quotidià per a milers de dones de la nostra ciutat però que tanmateix
està envoltat de molta desinformació i que encara per a la gran majoria de dones és
una causa de vergonya. I aquest desconeixement genera moltíssims problemes a més
a més d’engrandir la desigualtat de gènere al nostre país. 

En aquesta desigualtat hi ha un component important de mancança econòmica, el que
s’ha anomenat pobresa menstrual. I que no és una realitat aliena a nosaltres perquè si
a Espanya 2 de cada 10 dones viuen per sota del llindar de pobresa això significa que
2 de cada 10 viu una menstruació antihigiènica doncs han de triar si comprar menjar o
productes higiènics amb uns recursos econòmics quasi inexistents. A banda del difícil
accés a un bany o a una dutxa. 

A països  com Nova Zelanda,  França  o  Escòcia  han  dut  a  terme iniciatives  per  a
afavorir  l’accés als productes d’higiene menstrual,  bé fent-los gratuïts o bé fent-los
lliures d’impostos. De fet al seu pacte de govern per al govern central entre Unides
Podem i el PSOE es comprometien a reduir l’IVA d’aquests productes, tot i  que de
moment no ho han dut a terme. 

Mentre aquest  acord es convertisca en una mesura real  pensem que l’Ajuntament
d’Alcoi  pot  implementar  diverses accions per  a promoure una salut  menstrual  més
lliure i segura: 



    PRIMER. Proporcionar gratuïtament productes d’higiene menstrual en els edificis
públics com centres educatius, centres de salut o el mateix ajuntament. 

    SEGON. Celebrar el Dia Internacional de la Higiene Menstrual amb l’organització
d’unes  jornades  anuals  al  voltant  d’aquest  dia  internacional  per  a  normalitzar  la
menstruació i oferir informació a la societat en general i més en concret a les joves i
als joves per tal de desmuntar els mites falsos que s’hi relacionen. 

Alcoi, 31 de maig de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


