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sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta. Aina Rado substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, Maria Antònia Vadell per Joana Lluïsa
Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Qualcú més?

1) Proposició no de llei RGE núm. 5366/05, del Grup
Parlamentari Socialista, sobre pla d'actuació de la
Fundació contra la violència de gènere.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix a la Proposició no de llei número 5366/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pla d’actuació de la Fundació
contra la violència de gènere. Per tal de defensar-la intervé
l’Hble. Aina Rado i Ferrando per un temps de 10 minuts. Sra.
Rado, quan vulgui.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, vostès saben que aquesta comunitat autònoma
de les Illes Balears és una de les que té més incidència en
violència de gènere; concretament l’any 2004 va augmentar un
16% i ens temem que aquest any també al cap de l’any ens
trobem amb unes xifres semblants.

No sé si arrel del fet que el Govern tengués en compte
aquestes xifres o si per altres qüestions, es va crear la Fundació
en contra de la violència de gènere. Nosaltres creim que tots
aquests temes havien de ser duits a través de l’Institut de la
Dona, que per això va fer una tasca importantíssima durant un
temps, i crèiem que ho podia continuar fent, però el Govern va
creure convenient crear aquesta fundació i així ho va fer el
novembre del 2004. 

Després d’aquesta data el Grup Socialista ha fet tota una
sèrie de preguntes al Govern sobre la composició, quines eren
les empreses que aportaven els recursos econòmics...; hem de
dir que hem tengut dificultats perquè pràcticament fins a la
meitat del 2005 no vàrem poder tenir unes respostes clares de
quines eren les empreses que havien aportat aquests duros,
aquests recursos. Concretament pel març se’ns va dir que
concretament Sa Nostra, la caixa d’estalvis Sa Nostra, havia
aportat els recursos corresponents i per tant passava a formar
part d’aquesta fundació. Creim que alguna empresa més després
d’aquesta data que jo els esmentava també s’ha adherit a la
fundació. Per tant creim que ja en són unes quantes les que han
donat el suport a la fundació.

Per tant nosaltres, vist que ja hi ha una sèrie d’empreses, una
sèrie de recursos per començar a funcionar, que nosaltres creim
que ja durant tot el 2005 hauria d’haver fet determinades
actuacions que, al nostre mode de veure no ha fet, però bé, a
partir que pareix que també ja s’ha nomenat una gerent
d’aquesta fundació, és per això que nosaltres avui presentam
aquesta proposició.

No hem aclarit exactament quin és el pressupost, però sí que
creim que pot estar al voltant d’uns 200.000 euros. Per tant, com
vostès veuran és una quantitat ja important i que permet dur a
terme tota una sèrie d’actuacions.

En principi, com ja els comentava abans, ens havia dit
primer que durant el 2005 no s’havien fet actuacions, primer
perquè no s’havia reunit el patronat, després perquè no hi havia
un gerent o una persona que ho dugués a terme i tal, però pareix
que, ja solucionades aquestes qüestions, o almanco això és el
que pareix que es dedueix de les informacions que tenim dels
mitjans de comunicació, creim que ha arribat el moment de
prendre’s aquest tema d’una manera seriosa i, per tant, fer una
feina coordinada i posar en marxa unes accions coherents, i per
tant és necessari disposar d’un pla. Però a nosaltres ens
agradaria que aquest pla -i així ho deim a la nostra proposició-
comptàs amb una sèrie de requisits, un pla que contengui
objectius generals, que contempli unes actuacions i que les
concreti, una temporalització, i que estigui prevista,
evidentment, una avaluació de totes aquestes accions. No fa
falta dir que evidentment també seria necessari dotar totes
aquestes accions d’un pressupost.

També pensam, i així ho duim a la proposició, que aquest
pla hauria de tenir un termini almanco de dos anys, que ja, de
determinades accions, en un temps curt no se’n pot veure
l’efectivitat. Creim que dos anys és un temps prudent i vist que
-ho he dit abans-, pel que hem vist als mitjans de comunicació,
hi ha un pressupost per fer-ho, creim que és una proposició
raonable que es pot dur perfectament a terme, i que l’únic que
faltaria en aquest moment seria la voluntat política de dur-lo a
terme, i evidentment esperam que el Govern tengui aquesta
voluntat i que, per això, el grup que dóna suport al Govern
també doni suport a aquesta proposició no de llei que du avui el
Grup Socialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Sr. Miquel
Rosselló del Rosal per un temps també de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
senzillament prenc la paraula per donar suport a aquesta
proposició no de llei del Grup Socialista, que consider raonable
i realista.

La veritat és que nosaltres no vàrem coincidir en el seu
moment i no coincidim encara amb el fet que la tasca de lluita
contra la violència domèstica recaigui en una fundació amb
participació privada, fórmula a la qual sabem que el govern
actual i el partit que el sustenta són absolutament afeccionats;
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acabarem que tots seran o empreses o fundacions, o tal, i
podrem dissoldre el Govern, qualque dia. 

De totes formes, en vistes a ser positiu i a fer propostes en
positiu, nosaltres donaríem suport a aquesta proposició no de
llei, encara que en pura lògica i en pura coherència amb
nosaltres mateixos hauríem de demanar nosaltres que, aquest
pla, el fes S’Institut i que recobràs la iniciativa en aquesta feina
però, repetesc, en vistes que no es digui que sempre estam en
contra de tot i en vistes a ser positius i a veure si donam una
sortida a un tema tan greu, tan sagnant a la nostra societat com
aquest, idò donaríem suport a aquesta proposició no de llei
convençuts que pot tenir el suport de tothom, perquè del que es
tracta és que, bé, ja que s’ha optat pel camí de crear una
fundació d’aquestes característiques, una fundació a la qual es
van incorporant empreses, que supòs que tendrà l’objectiu de
recaptar fons..., l’altre dia vaig veure per la televisió amb cert
estupor que s’hi incorporava el Grup Fer, em pareix, bé, per a
un ciutadà de Marratxí, que sap qui és el Grup Fer, evidentment
molt pot aportar si ha de rentar tot el que ha de rentar; per tant
almenys, “peles”, en pot posar moltes, però bé, no sé molt bé
què pot...; de construir en sap molt, de lluitar contra la violència
domèstica no ho sé.

Bé, en definitiva, en vistes que s’actuï donarem suport a
aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sra. Antònia
Vadell Ferrer, també per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem de dir en primer lloc que des
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, en el moment
que el Partit Popular va decidir fundar aquesta fundació ens hi
vàrem manifestar en contra, i així ho vàrem dir en el si de
l’Institut de la Dona, que és allà on es va presentar. Nosaltres
pensàvem i continuam pensant que aquesta fundació és
innecessària perquè les competències de l’Institut de la Dona,
les que té atribuïdes l’Institut de la Dona, poden fer
perfectament aquesta tasca amb una coordinació i amb una
professionalitat que possiblement aquesta fundació no pugui dur
a terme.

De totes maneres, però, hem de dir que una vegada creada
aquesta fundació, una vegada que ja existeix hem d’exigir
actuacions i hem d’exigir transparència. Hem demanat en
diferents ocasions en el si de l’Institut Balear de la Dona
informació sobre aquesta fundació, sobre les tasques que venia
desenvolupant i sobre tot el que feia referència al
desenvolupament d’aquesta fundació, i lamentablement no se’ns
ha donat aquesta informació que demanàvem. Només hem sabut
pels mitjans de comunicació que efectivament hi ha una sèrie
d’empreses -només en sabem dues: Sa Nostra i el Grup Fer- que
s’hi han adherit, però la veritat és que no sabem res més. Hi ha
hagut una manca total d’informació als grups parlamentaris o,
com a mínim, al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Per tant és lògic que ens sumem a aquesta petició que fa el
Grup Socialista, de lamentar la manca d’un pla d’actuació, ja

que, com que no s’ha fet públic, hem de suposar que no s’ha fet.
Per tant si aquest pla no es coneix molt possiblement no es
puguin dur a terme actuacions perquè és un pla totalment
desconegut, i si és desconegut ja sabem la política
propagandística a què ens té avesats el Partit Popular, i per tant
hem de suposar que si no es coneix és perquè no existeix. I si
existeix que es presenti.

Jo crec que ja que va ser el Govern el que va decidir fundar
o crear aquesta fundació, és el Govern que ha de donar la
informació sobre aquesta fundació, i ara el Govern està obligat
a presentar aquest pla d’actuacions que s’hauria d’haver fet ja
una sèrie de temps perquè aquesta fundació fa més d’un any que
està funcionant. El Govern ha de fer públics els seus objectius,
quins són els seus objectius, ha de fer públic el que té previst
fer, com ho farà, quan ho farà i quin pressupost hi dedicarà. Si
el Govern no fa això, si no presenta aquest pla, això voldrà dir
que la creació d’una fundació contra la violència de gènere
només és un altre acte de propaganda, un altre acte
propagandístic més als quals en té avesats el Govern.

Per tant, amb aquestes breus paraules vull donar suport a la
proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Carme Feliu i Álvarez de
Sotomayor per un temps de 10 minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Popular estam
totalment d’acord amb tots vostès, com no podia ser d’una altra
manera, en qualificar la violència de gènere com una de les
problemàtiques més greus que pateix la nostra societat i, és més,
tal vegada jo podria afegir que és, ara mateix, la problemàtica
més greu que pateix la nostra societat, no una de les més greus,
és la més greu que patim; molt especialment, a més, a la nostra
comunitat, amb un constant -desgraciadament- increment dels
percentatges de denúncies i també de casos de violència.

També tenim clar des del nostre grup que aquest és un
problema que no pot ni ha d’abanderar cap grup polític, perquè
consideram que és un problema de tots, és un problema social
que ens afecta a tots. Amb això no vull dir res més que hauríem
d’intentar arribar sempre a consensos, a unanimitats a l’hora de
tractar qualsevol tema que afecti aquesta lacra social. Com a
mínim aquest seria el nostre desig, perquè, com ja he dit,
realment aquesta és una problemàtica social molt greu i que
desgraciadament es continua manifestant d’una forma cruenta
i d’una forma reiterada.

A ningú no escapa que les agressions contra les dones, tant
físiques com psicològiques, constitueixen un greu atemptat
contra el drets humans i suposen un veritable obstacle per al
desenvolupament d’una societat plena, lliure i democràtica. I
just per això, just per lluitar contra tot això, és pel que es va
crear al Fundació balear contra la violència de gènere l’any
2004, en un intent d’augmentat i d’intensificar els esforços que
fins a aquell moment s’havien fet en aquest àmbit de la nostra
comunitat autònoma. Així, com ja s’ha dit, el novembre del
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2004 comença a rodar la fundació; el 9 de febrer del 2005
s’anomena la gerent i jo crec que vostès han quedat aquí, han
quedat enrocats en aquesta data, perquè no puc entendre com no
sabem que el dia 8 de març de l’any 2005 es presenta davant el
patronat de la fundació el pla d’actuació de l’any 2005. Aquest
pla d’actuació és públic; vostès m’estan dient que no existeix
cap pla d’actuació. Aquest pla d’actuació es va aprovar -per
cert, Sra. Rado, el Sr. Andreu Bosch és membre del patronat i
va manifestar la seva abstenció- i m’estranya molt que no
l’hagin informat que aquest pla d’actuació existia; amb la seva
abstenció es va aprovar aquest pla, amb la qual cosa no entenc
que vostès en el primer punt es lamenten que el Govern de les
Illes Balears no hagi fet cap pla d’actuació. Aquí està fet el pla
d’actuació de l’any 2005.

Llavors..., vull dir que amb tot això, bé, comença a rodar, es
presenta el pla d’actuació, es presenta davant el patronat, i ha
una abstenció, efectivament, del Sr. Bosch i aquest pla
d’actuació s’aprova. Aquest pla d’actuació, el de l’any 2005,
s’està executant, encara, vull dir que no hem acabat el 2005 i
per tant torn a insistir en el fet que no puc entendre la seva
afirmació al punt 1, on lamenten que no s’hagi fet cap pla
d’actuació a la mateixa fundació perquè sí que s’ha fet.

Tal vegada hi ha hagut una confusió i ho vull entendre; és
que, si no, no m’ho puc explicar. I no només és que aquest pla
existeixi, sinó que s’han fet moltes d’activitats que estan
recollides dins aquest pla, moltes, actuacions durant aquest any
2005 que, per cert, torn a insistir que encara no han acabat. Es
varen marcar dins aquest pla d’actuació objectius generals i
també objectius específics, i jo vull tornar insistir en el fet que
aquests objectius, tant generals com específics, s’han complert
sobradament. Per exemple, potenciar la coordinació entre
l’Institut Balear de la Dona i la fundació; ningú no podrà negar
que no s’hagi fet. Subscriure convenis de colAlaboració amb
altres entitats; ara per ara, que jo en tengui coneixement, puc
anar errada, ja s’han firmat convenis amb Sa Nostra; totes
aquestes entitats que estan signant conveni només per entrar a
formar part del patronat han de pagar 30.000 euros, vull dir que
jo crec que és una quantitat prou important per tenir-la en
compte. Hi ha hagut altres entitats, com el Grup Fer, a la qual el
Sr. Rosselló ha criticat, però jo crec que és molt interessant el
fet de les aportacions que està fent el Grup Fer a aquesta
fundació. Però hi ha entrat Sa Nostra, hi ha entrat GESA, hi ha
entrat Arabella Hotels, hi ha entrat el Grup Fer, hi ha entrat La
Caixa, i continuen amb contactes amb multitud d’entitats que sí
que tenen interès, i totes elles hi entren amb un únic objectiu, i
és lluitar contra la violència de gènere en diferents àmbits.

Com a objectiu específic també es va marcar la prevenció i
la sensibilització. S’ha fet una campanya -jo no sé si vostè l’ha
vista o no- s’ha fet una campanya que s’ha repartit per tot de
cartells, els duc aquí perquè els puguin veure, perquè puguin
veure la colAlaboració entre l’Institut Balear de la Dona i la
fundació en l’elaboració de tota aquesta campanya de cartells,
on s’està intentant conscienciar la societat en general de la
problemàtica greu que és aquesta lacra de la violència contra les
dones.

Bé, després també hi ha, entre altres objectius específics...,
perdó... Bé, s’han fet també, dins els objectius específics, també
s’especifica el treball crec que importantíssim, un punt molt
important, que és la part didàctica, la part de formació tant als

professionals com també als més petits, als nins des de les
escoles. Jo no sé si vostès coneixen tot aquest material didàctic
que també els duc perquè puguin el veure, totes aquestes
carpetes que s’ha repartit per totes les escoles per tal que els
nins comencin a treballar en aquest tema crec que tan important.

Amb la qual vull dir que s’ha fet un pla específic, un pla
d’actuació, no només sobre el paper; s’ha fet un pla d’actuació
amb fets concrets, que és al carrer, que vostès, si volen, sortiran
i el veuran, i si no el volen veure es posaran una bena davant els
ulls i no el veuran, però ningú no pot negar que s’estan fent una
quantitat de coses, que és el compromís d’aquest pla d’actuació
de l’any 2005 al qual la fundació es va comprometre i, ja dic,
encara no ha acabat l’any i sobradament ha complert els
objectius.

Amb la qual cosa -també s’ha comentat- s’està treballant
també en l’atenció immediata, en la posada en marxa d’un equip
de professionals que presten ajuda psicològica a les víctimes i,
bé, altres actuacions. Per tant crec realment que s’ha avançat
molt en aquest camp dins aquest any, si bé hem de dir que fins
que realment no s’acabi totalment aquesta lacra no podrem
descansar i som conscients que encara queda molt de camí per
fer i realment jo crec que el que hem de fer entre tots és juntar
els esforços i posar-nos tots a l’alçada de les circumstàncies i no
entrar en batalletes absurdes de si s’ha presentat un pla o no,
sobretot sense estar documentats.

Per tant jo el que els demanaria és que retirassin aquesta
proposició no de llei, ja que no és una proposició fidel a la
realitat. Vull dir que al punt primer vostès lamenten que no
s’hagi elaborat cap pla d’actuació; jo els vull tornar a mostrar el
pla d’actuació. Cap pla, no; l’any 2005 es va presentar un pla
d’actuació, es va aprovar i s’està executant. Després vostès...,
vull dir, amb la qual cosa aquest primer punt jo entenc que si
volen ser seriosos amb el tema el més coherent seria que ho
retirassin perquè està caducat absolutament. Podem veure que
és fals.

En el segon punt insten el Govern a presentar el pla
d’actuació dels anys 2006-2007. En això, per suposat, hi estan
treballant, està previst fer-lo dins el mes de desembre del 2005,
perquè el mes de desembre del 2005 és el termini que marca la
Llei de fundacions per presentar el proper pla d’actuacions, amb
la qual cosa, ja dic, dins aquest darrer trimestre de l’any es
presentarà i, si no, jo els anim que ens presentin una altra
vegada una proposició no de llei per instar a què es presenti,
però ja veuran com dins aquest final de trimestre, dins el mes de
desembre del 2005, es presentarà el pla d’actuació perquè
s’aprovi per a l’any 2006. I dins l’any 2006, com diu la mateixa
llei de fundacions, s’aprovarà aquest pla d’actuació de l’any
2005 que s’ha executat. És a dir, que jo no entenc, a no ser que
sigui una falta grossa, important, i sobretot entenc jo greu des
del punt de vista que hi ha un representant del seu grup dins el
mateix patronat, com és que vostès no tenen coneixement de tot
això.

Llavors res més. Simplement demanar per favor sobretot que
lluitem tots junts per a aquesta problemàtica tan greu, que tots
som ciutadans, que tots patim aquesta lacra i hem de ser
seriosos. Quan les coses s’han fet i s’estan fent... Una altra cosa
és que vostè em digui que aquest cartell no li ha agradat, bé,
però no em digui que no s’ha fet un pla d’actuació i que no s’ha
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fet res perquè s’ha fet i molt; i els doblers que s’estan invertint
en tota aquesta temàtica crec que són prou importants, i esperem
que s’aprovi el pla d’actuació i tot el balanç, tot el pressupost
del que s’ha gastat dins aquest any 2005 i podrem opinar. Però
és que encara no ha acabat l’any i ja estam jutjant i ja estam
exigint que es faci una cosa que s’ha fet, amb la qual cosa jo,
per favor, els demanaria seriositat i que ho retirin, i en cas
contrari per suposat hi votarem en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Rado? Té la paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, vull la paraula. Sí, jo crec que també estam arribant a un
grau..., no sé si dir de cinisme o què, però per descomptat, Sra.
Feliu, dir-nos que tots hem d’anar a la una per aquest greu
problema, que nosaltres hi estam absolutament d’acord, dir-nos-
ho i vostès haver muntat la fundació contra la violència de
gènere sense cap representant de cap grup polític de l’oposició,
sobretot no només sense cap grup, sinó que estam tots i cada un
dels grups que som aquí reunits en contra, em pareix un exercici
de cinisme bastant considerable.

(Remor de veus)

Sra. Feliu... Sra. Presidenta, estic en ús de la paraula en
aquests moments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Una vegada dit això, efectivament, vostè demana consens,
i consens tal com l’han fet amb la fundació..., en fi...

Pla d’actuació; idò estic encantada, Sra. Feliu, però deu ser
un pla absolutament secret, perquè cap dels que estam aquí, cap,
li ho torn repetir, cap de les organitzacions que fa anys i anys
que treballen, organitzacions de dones, que treballen per
eradicar aquest tema i en favor de la dona, cap ni un no el
coneix, ni un, Sra. Diputada. Per tant no ens vengui a dir aquí si
batalles absurdes o no.

El cartell. Evidentment no sé si m’agrada o no m’agrada, no
l’he vist, no el conec, però s’hauria de demanar vostè, crec jo,
si les persones que som aquí que no som del seu grup cap de
nosaltres no l’hem vist ni el coneixem, ni el pla ni el que vostè
ha presentat aquí ni el cartell. Jo crec que això l’hauria de fer
reflexionar una mica. Per ventura és que totes aquestes
actuacions les fan per a vostès, una qüestió interna del Partit
Popular, no ho sé.

Totes aquestes actuacions que vostè em diu. Sra. Feliu,
aquestes actuacions les feia l’Institut de la Dona des del moment
de la seva creació, no ha fet res nou. Si creàvem una fundació,
si organitzàvem tot aquest enrenou per muntar una fundació,

Sra. Feliu, havíem de fer qualque cosa nova. Para este viaje no
hacían falta alforjas, diria qualcú. O sigui que, perdoni.

I, en fi, jo després de la seva exposició evidentment no tenc
res més a dir, però per descomptat estic convençuda que aquí
necessitam un pla, i un pla conegut per tots, assumit per tots i
transparent, cosa que aquest pot ser qualsevol cosa, però per
descomptat transparent no ho ha estat, perquè aquí no el coneix
ningú, li ho torn repetir, i no només aquí, sinó cap de les
associacions que fan feina en temes de dona, els hi puc nomenar
una per una. I una altra cosa, Sra. Feliu, i em sap greu no dur-ho
aquí però crec que tendrem ocasió de dur-ho en un altre
moment: tenc les respostes de la Sra. Consellera a determinades
preguntes, perquè n’hi he fetes durant tot l’any 2005, i aquestes
han estat les contestacions que m’ha fetes; fins i tot crec que a
qualque Diari de Sessions -ho podem mirar si a vostè li
interessa, jo per descomptat ho miraré i miraré la data- que
encara la consellera va tornar a insistir i em va donar la raó en
determinades coses que jo li havia plantejat en una
compareixença seva.

Per tant una altra vegada li dic que evidentment no la retiram
perquè creim absolutament necessari un pla que conegui
tothom, assumit per tothom, per no fer bàndols del tema de la
violència de dona, que això és el que nosaltres no farem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Passarem a votació.

Vots a favor de la proposició no de llei número 5366/05?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
5366/05.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5467/05, del Grup
Parlamentari Socialista, sobre pla sociosanitari.

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la proposició no de llei RGE núm. 5467/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla sociosanitari.
Per tal de defensar-la intervé l’Hble. Sra. Aina Salom per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
presentació d’aquesta proposició no de llei obeeix a les
necessitats que tenim urgents d’una política sociosanitària
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pròpia, d’una política sociosanitària coordinada, i es considera
que és una línia bàsica d’actuació.

Per sintetitzar i no fer-ho massa ampli, diré que aquest gran
ampli marge que tenim dins l’esfera que és allò sociosanitari
comença en el punt concret en què un pacient, un malalt, una
persona necessita més cures que curació, quan aquesta persona
necessita qualque cosa més que solucions als problemes que són
científicament insolubles. Per exemple diguem-ne càncer
terminal, diguem-ne demència senil, diguem-ne Alzheimer. És
aquí on s’ha d’aportar un equilibri entre el que és una acció
directa i, per altra banda, una potenciació de la família, i aquí és
quan ha d’entrar una altra casta de tecnologia que es diu més
blana, més tova, i que posi en primer lloc l’accent en una
comunicació malalt i família, i a més amb els nivells
assistencials que implica més temps i més dedicació dels
professionals qualificats.

Durant aquest període del Partit Popular s’ha caracteritzat
per una manca d’iniciatives en aquest terreny. Podem afirmar
amb dades a la mà que hi ha un hospital sociosanitari encobert
dins els hospitals d’aguts de totes les nostres illes. Mirin,
l’activitat assistencial hospitalària a les Illes Balears és quasi del
22% dels ingressos, tenen aquestes persones més de 65 anys;
realment és un 21,5. Escoltin bé: els malalts oncològics
terminals, amb dades actualitzades de l’ib-salut, suposen 1.700
casos a l’any a la comunitat, i la durada estimada de la fase
terminal és de 92 dies de mitjana. Ho he patit en el si de la meva
família: el meu pare ha estat 54 dies hospitalitzat. Un
percentatge d’aquest assumit dins l’hospital d’aguts correspon
realment, senyores i senyors diputats, a una atenció
sociosanitària que és submergida. 

Hem presentat aquesta proposició no de llei per la manca
d’activitat d’aquest govern en aquest terreny. 

El 99 vàrem trobar ni més ni manco un pla sociosanitari que
havia realitzat la Sra. Estaràs i que eren 9 fulls, 9 fulls amb
gràfics. Quan nosaltres vàrem deixar el Govern l’any 2003 hi
havia un pla, una realització i una execució d’aquest pla que
estava en el 56% del seu desenvolupament, cosa que havia
costat molta feina, cosa que havia costat pressuposts importants
i havíem aconseguit enganxar un seguit d’elements que són els
que jo propòs per a aquest nou Pla sociosanitari que vostè (...),
aquest és el nostre. Aquí tenc tots els avantprojectes i tot fet, tot
això ho varen tirar a la paperera. 

I aleshores la proposta és, com que no tenim..., òbviament jo
crec que aquesta proposició no de llei i una altra interpelAlació
que vaig fer en el Parlament, que tenen data de 15 de juliol,
varen tenir una resposta immediata i va ser que en premsa, a
finals de juliol, dia 29 de juliol, es va presentar un pla pilot d’un
Pla sociosanitari, que he demanat la documentació i realment
estam acabant el setembre i encara no la tenc. I me consta que
els altres partits tampoc la tenen. O sigui que aquest pla pilot
que se va presentar dins un marc meravellós, amb totes les
conselleres, i amb una senyora que era la que l’havia fet, una
senyora que és ATS. No han pogut els grups polítics consensuar
aquest nou Pla sociosanitari perquè no se’ns ha cridat, almanco
el grup que jo represent, no se’ns ha cridat. Després vull que
també consti que associacions importants que haurien de dir
alguna cosa d’aquest Pla sociosanitari, una de les seves queixes
dia 6 juliol d’enguany era que havien elevat a la Sra. Estaràs,

que la Comissió Sociosanitari dia 6 de juliol no s’havia reunit
encara, amb les associacions s’entén. Aleshores associacions
com els malalts d’Huntington, malaltia de la medulAla,
alzheimer, etcètera, en podríem dir molts.

Aleshores per tot això i perquè pensam que l’atenció
sociosanitària ha de ser transdisciplinar. Què vull dir amb això?
Que hi d’haver tots els professionals que fan feina dins la part
social i dins la part sanitària, professionals de ben de veres,
assistents socials, auxiliars, metges, infermers, infermeres,
etcètera. Ha de ser integral, per què? Perquè hi ha d’haver totes
les conselleries i tots els segments d’aquest Govern que hi facin
feina que hi puguin sumar esforços, que aquesta aplicació
d’instruments que pot aportar cada conselleria sigui una suma
d’esforços, no siguin esforços inútils, com ha suposat fins ara
tirar per la borda un projecte sociosanitari que existia.

Implica també, per això se proposa, que aquesta xarxa
sanitària d’aguts tengui una relació íntima entre allò que és
atenció primària i especialitzada. Després no se pot oblidar de
cap de les maneres la implicació que s’ha de tenir amb la
família. La família s’ha de cuidar, la família no s’ha de
convertir en un enemic, ha de ser un aliat dins un pla
sociosanitari, perquè la família dins tots aquests malalts crònics
i terminals, que tenen una llarga durada, que és un pes molt
important que arriba fins i tot a desestructurar famílies,
necessitam sempre tenir la família del nostre costat.

També volem que hi hagi implicat el voluntariat, perquè el
voluntariat també s’ha de mimar. El voluntariat el tenim a
Càritas, a l’Hospital Joan March, a l’Hospital General, a la Creu
Roja, Aspanob (nins malalts de càncer), Alas i també amb molts
altres. I la iniciativa privada l’hem de tenir en compte perquè
aquest dispositiu privat sí que s’ha enlairat, aquests 2 anys i
mig, cap a 3 dins la nostra comunitat autònoma, perquè aquestes
empreses privades complementàries, que haurien de ser, són les
úniques que a hores d’ara han desenvolupat una estructura
diferenciada. Jo crec que aquestes empreses privades les hem de
tenir controlades, en el sentit de què han d’oferir la mateixa
qualitat i han de tenir els mateixos controls que qualsevol altra
institució pública.

Per altra banda tal com he dit, dia 29 de juliol a corre-cuita
es va presentar un pla pilot que i tal com deia un diari
d’aquestes illes: “a bones hores un pla pilot”. El que necessitam
no és un pla pilot, el que necessitam és el desenvolupament
complet d’un pla sociosanitari. Vostès presenten dia 29 de juliol
aquest pla pilot, només tenc retalls de premsa, no m’han enviat
la documentació. Aleshores a dia d’avui tenim quasi 3 anys
perduts, 2 i mig, 2 i 9 mesos. I recursos que s’han tirat per la
borda, que s’han gastat inútilment, recursos humans i diners que
va costar el Pla sociosanitari que se va encarregar a l’anterior
legislatura per part del pacte de progrés.

Dit això, jo me remarc en tots aquests punts de la proposició
no de llei perquè pens que encara hi som a temps, a poder a fer
un Pla sociosanitari que hi siguem tots, associacions, que els
polítics tenguem coneixement de què fan i que no surti un
bunyol com el que jo me vaig trobar, 24 pàgines mal fetes i que
la meitat de les quals eren gràfics.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel
Rosselló i del Rosal per un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
També des del nostre grup donarem suport a aquesta proposició
no de llei i que sense cap dubte té el valor de situar el que hauria
de tenir un pla integral, un esquema clar d’allò que hauria de ser
un pla integral sociosanitari i que té un element clar, encara que
no ho digui la proposició no de llei, però per a nosaltres és obvi,
és un element de denúncia. Supòs que ara se’ns dirà que hi ha
un pla fet des del mes de juliol o des del mes d’agost. Jo estic
acostumat en les meves interpelAlacions a consellers o membres
del Govern que me contestin: ara la setmana que ve se farà,
d’aquí 15 dies se farà, s’acaba de fer, etcètera. 

Bé, jo crec que la tasca a hores d’ara, quan ja ha passat més
de la meitat de legislatura, una de les conclusions a les quals se
pot arribar és l’absolut menyspreu d’aquest Govern per les
tasques de planificació. No se creu en la planificació, la
planificació és una cosa que se fa per necessitat, podríem passar
revista a tot. Ara s’acaba d’aprovar un Pla d’immigració que
havia caducat l’octubre del 2004, l’anterior, per posar un
exemple. Per exemple encara no està fet un Pla d’economia
social, no estan fetes tot un seguit de tasques i afrontar
elaboracions de plans estratègics després de la segona part d’una
legislatura, quan a més ni tan sols enganxaran els pressuposts
del 2006, tothom coneix la mecànica del Govern en aquesta sala
i sap que el Govern té molt avançat l’elaboració d’un pressupost
a l’estiu, quan l’aprova el setembre és que l’aprova, però
evidentment no ha iniciat la discussió en aquest mateix moment,
ho tens en la discussió feta. 

Per tant, jo no conec aquest pla que se va anunciar a finals,
principis d’agost. M’agradaria saber si té o no té finançament i
si no la té ja estam pràcticament en el darrer pressupost vigent
d’aquesta legislatura, perquè el 2007 és un pressupost, tothom
ho sap, de 6 mesos. 

En definitiva, la conclusió que se pot treure és que afrontar
tasca planificadora quasi acabat l’elaboració del darrer
pressupost en vigor, complet de la legislatura, són ganes de
rentar la cara i són ganes de dir que s’ha cobert l’expedient, però
no és afrontar seriosament allò que és una tasca de planificació
des de l’inici que s’ha de fer a la primera etapa de la legislatura.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sra. Maria
Antònia Vadell i Ferrer per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc dir que des del Grup
PSM-Entesa Nacionalista consideram que tenir un Pla
sociosanitari és bàsic i lamentar que no s’utilitzés el pla que hi

havia ja enllestit i a punt d’aplicar de la passada legislatura i
s’hagin perdut 2 anys per poder-ne fer un altre.

Jo no sé si a la Sra. Salom quan toqui intervenir el Grup
Popular li també que retiri aquesta proposta, perquè
curiosament, ella ja ho ha dit, dia 15 de juliol entra aquesta
proposició no de llei en el registre del Parlament i dia 29 en un
comunitat de premsa del Govern surt que s’ha aprovat un Pla
sociosanitari. Jo voldria lamentar que el Govern faci les coses
només per la premsa, pels mitjans de comunicació, o pel Grup
Popular, ja que igualment així com ha passat en l’anterior
proposició no de llei, ens han dit que hi havia un pla contra la
violència domèstica impulsat per la Fundació contra la violència
domèstica i des del nostre grup l’hem demanat reiteradament i
no se’ns ha facilitat. Hem de dir també que pel Pla sociosanitari
ens hem interessat durant aquests dos i busques de legislatura i
hem fet múltiples preguntes i solAlicituds de documentació al
Govern interessant-nos per aquest Pla sociosanitari i no hem
obtingut cap resposta. Des del mes de juliol quan vàrem veure
que hi havia aprovat aquest pla, hem demanat que se’ns
facilités, que se’ns lliurés als grups per poder-lo estudiar i això
no ha estat possible, no ho sé, no s’ha atès aquesta petició de
documentació.

Per tant, jo no sé si ens hem de malpensar, o sospitar, que és
un simple esborrany de 8 fulles, com hi havia fa 2 legislatures
i simplement se va fer un altre acte propagandístic dient que
farien aquest Pla sociosanitari amb 14 centres de nova
construcció, o remodelació, la qual cosa està molt bé i és molt
ambiciós. Però així com ha dit el Sr. Rosselló que m’ha precedit
en l’ús de la paraula, falten menys de 2 anys i amb un sol
pressupost d’execució, creim que és impossible que aquest pla
se pugui executar. 

Hem de dir que maldament tenguem notícies de què s’hagi
aprovat un Pla sociosanitari, nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei perquè entenem que les coses s’han de fer
seriosament i el Partit Popular en aquest cas no ho ha fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan per un
temps 10 minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
defensar la postura del Grup Parlamentari Popular respecte
aquesta proposició presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Entenem necessàriament que hem de fer referència a quines
varen ser les dates de presentació d’aquesta proposició no de llei
i quines varen ser les dates de l’aprovació definitiva d’aquest
pla pilot sociosanitari, per així poc a poc anar construint
l’argumentació i definir quin serà el nostre sentit de vot.

En primer lloc, evidentment està més que clar que aquesta
proposició no de llei es va presentar el 15 de juliol del 2005,
encara no s’havia aprovat el pla. Entenc que la proposant no
pogués conèixer el contingut del pla dia 15 de juliol. En
qualsevol cas reconeixem com a positives les aportacions que
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es fan a la proposició no de llei, amb el fi d’elaborar un pla amb
aquests punts que aquí s’articulen. Però és el dia, com bé diuen,
quan s’aprova definitivament el Pla sociosanitari del Govern de
les Illes Balears, 15 dies precisament després de la presentació
d’aquesta proposició no de llei. I estaran tots els diputats
d’acord que en 15 dies de termini no es pot tramitar una
proposició no de llei i no es pot substanciar tot el seu contingut
i instar el Govern de les Illes Balears a complir l’aprovació
d’una proposició no de llei d’aquestes característiques.

Per tant, per tot això entenem que avui la proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista ha perdut força,
ha perdut raons, ha perdut arguments i avui no es sosté. Però en
qualsevol cas i no obstant això, em permetrà la Sra. Diputada
que li faci un seguit de consideracions mantenint-li tot el
respecte que aquest diputat li té. En primer lloc, diu vostè que
no ha tengut oportunitat, maldament ha insistit vostè en
conèixer el pla, d’efectivament conèixer-lo, més raó em dóna.
Si vostè no ha tengut oportunitat de conèixer el Pla sociosanitari
aprovat pel Govern de les Illes Balears, més raó em dóna a mi
per no mantenir en vigor aquesta proposició no de llei, més raó,
perquè perd absolutament tot el sentit presentar una proposició
no de llei al cel, que és allò que vostè ha fet, gratuïta. Això en
primer lloc.

Però en qualsevol cas permeti’m que li digui, o li destaqui
amb unes breus línies allò que aquest Pla sociosanitari conté i
que fa referència precisament a les seves peticions. En primer
lloc vostè parla d’elaborar un pla, quan ja està elaborat el pla,
vostè ens insta aquí avui que aquest grup insti el Govern a
elaborar un pla, quan el pla ja està elaborat. Però permeti’m que
aquest diputat li digui exactament què conté el pla i s’adonarà
vostè que moltes coincidències hi ha respecte de la seva petició
en aquesta proposició no de llei. Vostè demana que el pla
contengui atenció sociosanitària transdisciplinar, atenció
integral. Doncs bé, el Pla sociosanitari Sra. Salom, defineix un
model d’atenció que té com a base l’atenció integral de la
persona, el que comporta disposar d’equipaments
interdisciplinars, tan pel que fa a l’atenció de les persones amb
malalties cròniques i degeneratives, amb règim d’internament
sociosanitari, com en règim d’atenció ambulatòria i/o
domiciliària. 

En segon lloc també demana vostè la implicació de la xarxa
sociosanitària d’aguts i la implicació de la família. Respecte
aquesta qüestió Sra. Salom li he de dir que precisament aquest
model sociosanitari proposa l’existència d’un seguit de circuits
de derivació dels hospitals d’aguts cap a centres i recursos
sociosanitaris, en base a la idoneïtat dels recursos per a cada
persona, el que requerirà una avaluació personalitzada que
tendrà evidentment en compte, a més de la malaltia o situació de
dependència, les característiques i les circumstàncies de cada
persona en relació al seu entorn familiar, àmbit social, etcètera.
I com no pot ser d’altra manera implicarà la participació
familiar d’una manera, precisament, activa.

I com a tercer punt demana vostè en la seva proposició no de
llei la colAlaboració de la iniciativa privada. Doncs bé,
precisament aquest pla sociosanitari contempla la colAlaboració
de la iniciativa privada, ara bé, estarà regulada mitjançant
normativa específica sociosanitària.

Dit això, Sra. Salom, dubtam que vostè no hagi tengut accés
a aquesta informació. Jo li vull reiterar el mateix que li he
reiterat al principi de la meva intervenció, per coherència, per
un sentit de la responsabilitat que aquest diputat no té cap dubte
que vostè té, li demanam des del Grup Popular que retiri una
proposició no de llei perquè avui aprovat aquest pla no té cap
sentit. I és més, precisament perquè és vostè la que defensa això
i perquè precisament vostè ha estat consellera d’aquesta matèria,
consellera de Sanitat, li reiteram el mateix, retiri aquesta
proposta perquè avui, després de l’aprovació del pla no té sentit.
Conegui vostè primer el pla i després presenti les proposicions
no de llei que siguin necessàries en aquesta cambra. I si el Grup
Parlamentari Popular considera que la seva inclinació de vot ha
de ser afirmativa respecte les seves proposicions no de llei, o les
seves peticions, així ho farà. Però primer, per favor, sigui
responsable en les seves proposicions, retiri-la, o del contrari
ens veure obligats a votar en contra. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Vol fer ús de la paraula? Té la
paraula la Sra. Salom per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em pareix -i ho dic amb un to
totalment pacífic perquè no estic en condicions d’entrar en
disquisicions de falta de respecte- que l’oposició ha de fer un
seguiment al Govern, i aquesta proposició no de llei, Sr. Jerez,
no la retiraré per una senzilla raó: perquè vostès no han
presentat absolutament a ningú aquest pla pilot del Pla
sociosanitari presentat dia 29 de juliol. Vostès han venut durant
tres anys..., perquè això ho saben fer molt bé, Sr. Jerez, vostès
això ho saben fer de manera excelAlent.

Miri -li puc passar totes les fotocòpies-, 3 de novembre del
2003: “El Sr. Rafael Romero, que ha deixar la direcció hotelera
-és la persona més adequada per ser gerent de GESMA,
sociosanitari-, i des de GESMA intentarem dur el tema de gestió
sanitària”. Dia 27 de gener del 2004: “El Govern acorda la
redacció del Pla sociosanitari de les Illes”, això sempre venent
fotos del Sr. Ramis, la Sra. Castillo, la Sra. Puig, la jefa, que és
la Sra. Estaràs..., però quan jo he demanat actes, actes, i les tenc
i les podré traure però no voldria confondre’l, li he de dir que la
Sra. Estaràs em diu que no hi ha actes perquè quan es reuneixen
es reuneixen d’una manera informal, i que quan tots aquests
consellers -els veuen, senyors diputats?- es reuneixen és, no ho
sé, per fer un cafetet, i, clar, per fer un cafetet no hi ha necessitat
d’aixecar cap acta. Això, Sr. Jerez, ho tenc per escrit per a les
seves vergonyes, perquè jo no tenc perquè retirar això. Vostès
s’han de centrar, vostès han de fer feina, que no la fan.

Dia 29 de gener del 2004 a les Illes no hi ha llits per a
ancians amb patologia aguda. El gener del 2004, el Govern...,
això és una altra reunió d’aquestes on prenen el cafetet,
d’aquestes del cafetet i de les quals no hi ha actes, firmat per la
Sra. Estaràs, no hi ha actes, que jo les hi he demanades totes;
res, es continuen reunint i faran el Pla sociosanitari: una altra
foto, i un altre cafè, i mira... Després aquí la Sra. Estaràs surt
esplèndida, formosa, gran i molt bé, completament d’acord..
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(Remor de veus)

...dia 5 del 2004, afavorida ella, per davant, per darrere i pels
costats. Aleshores el 2004 diu que tendrà un pressupost de 500
milions d’euros i que durant aquest 2004 el presentarà. Ho vol?,
l’hi puc fotocopiar. 29 de juliol han presentat un pilot; un pilot
de què?, perquè no vull ser grollera dins aquest parlament. El
que s’havia de presentar no era un pilot, era un pla, perquè
vostès fa tres anys que governen, vostès fa tres anys que
governen i aquest sector de la població és un sector de població
molt feble, Sr. Jerez, és un sector de població que se sent
completament traumatitzat quan tenen un tipus de malalt
d’aquests: quan tenen demències senils, quan tenen càncer
terminal, quan tenen Alzheimer, quan estan a la fase terminal,
que no hi ha res a fer dins un hospital d’aguts, Sr. Jerez, el que
es necessita és la posada en marxa del Pla sociosanitari per part
d’aquest director d’hotel, que en deu saber molt, d’hotels.

Miri, continuarem. El gener, dia dels Reis: “El Pla
sociosanitari del Govern deixarà lliure el 10% dels llits
hospitalaris a les Illes”. Bé!, encara només tenim un pilot, si és
que el tenim, aquest pilot. Jo m’ho deman, si tenim un pilot. O
sigui que els nostres hospitals, tal com li he dit amb dades de
l’ib-salut vostre, que du el Sr. Sergi Bertran, el 22% de persones
que entren, el 22%, 21,5 -seré més científica-, són persones
majors de 65 anys amb malalties agudes que acaben cronificant-
se i que no tenen solució, i que ocupen llits d’aguts dins els
nostres hospitals; mesclats. El meu pare, Sr. Jerez, el meu pare,
persona gran de càncer terminal tenia al seu costat un nin de 14
anys; li agradaria que el seu fill de 14 anys compartís amb un
home de 70 i busques un llit de sociosanitari? Venga, home!

Ara, això sí, dia 29 de juliol, efectivament, dins el carrer de
la Rosa veim la plana major, amb la governant enmig; veim que
sí, que beneficiarà 35.000 persones, i que es faran avaluacions,
una unitat especial avaluarà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Salom, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Acab. En fi, tot fum, fum i fum. I qui són els perjudicats? I
vostès encara tenen el cinisme, i no m’amag, de dir que no
aprovaran cap d’aquests punts, que no ens lliuraran el
document...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Salom, agrairia....

LA SRA. SALOM I SOLER:

...que no ens donaran absolutament res, ni a nosaltres ni a les
associacions. I li he dit les associacions, i li he dit el dia que em
vaig reunir amb elles. No les han cridat per a res, Sr. Jaén.
Vergonya.

Per això -Sra. Presidenta, gràcies pel temps que m’ha donat
de més- acab i continu mantenint aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

A favor, 7; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 5467/05.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5468/05, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
sociosanitària per a persones en situacions de pobresa
extrema.

Finalment passam al tercer i darrer punt de l’ordre del dia,
consistent en la proposició no de llei RGE núm. 5468/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a la xarxa sociosanitària
per a persones en situació de pobresa extrema. Per tal de
defensar-la intervé l’Hble. Sra. Aina Salom Soler per un temps
de 10 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Amb aquesta proposició no de llei tornam anar una
altra vegada dins un colAlectiu de persones, com les altres que
hem tractat a les anteriors proposicions no de llei, tant la meva
com la que ha presentat la Sra. Aina Rado, que són colAlectius
que estan molt oprimits i que es veuen fora de tota la xarxa
social i la xarxa sanitària.

És obvi que les diferències entre persones d’alt nivell de
riquesa i de més petita, cada vegada queda més gran aquest
espai que hi ha enmig d’aquestes persones, i el ColAlegi
d’Infermeria, amb molt bona voluntat, presenta cada any un
seminari per donar solució precisament a aquestes persones que
presenten aquesta situació d’extrema pobresa perquè quan
acudeixen tant a centres sanitaris, a centres hospitalaris o bé a
centres socials, com que aquesta gent, que és un colAlectiu no
tan reduït, perquè amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística
aquestes persones arriben fins al nombre de 10.000 persones,
aquestes persones es troben que no hi ha solució per als seus
mals perquè no tenen cap tipus de capacitat, perquè no tenen ni
casa, més que a vegades cartons o a vegades qualque centre que
els deixa pernoctar; aleshores no tenen cap possibilitat ni una de
poder continuar la posologia que ha posat el metge de primària,
la posologia que ha posat el metge hospitalari perquè quan surt,
aquesta gent es troba al carrer i sense cap tipus de recursos i
també sense cap tipus de suport que els ajudi a millorar aquesta
etapa de la seva vida.

Malauradament a les Illes sempre estam acostumats a
encapçalar les xifres més dolentes: en la violència de gènere
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estam en els primers llocs, i també a l’índex de la pobresa ens
trobam que les Illes presenten -ja ho he dit abans- un 8,32% de
persones afectades amb aquesta situació. 

De què es queixen aquestes infermeres i infermers que
preparen cada any precisament aquests seminaris per donar
solució?,  que no surt, perquè clar, ens hem tirat molt de temps
sense pla sociosanitari, se n’ha rebutjar un que era magnífic, i
aleshores aquestes persones que són les més pobres i les més
abandonades de la societat, a través d’aquestes infermeres que
hi posen molta voluntat, molta professionalitat, però es troben
que no tenen instruments per solucionar; poden dir “prenguin
això”, “facin allò altre”, però aquestes persones no tenen
absolutament res.

Per tant la proposició no de llei -i esper que aquesta tengui
més fortuna perquè, clar, amb aquest tarannà tan poc
antidemocràtic que jo he pogut veure davant la violència de
gènere i davant el Pla sociosanitari, quasi un ni s’atreveix; jo
m’imagín que això també acabarà com allò primer-, o sigui,
nosaltres demanam al Govern de les Illes que estableixi tota una
xarxa de centres sociosanitari a cada una de les quatre illes
perquè es pugui afavorir aquestes persones, aquests homes i
aquestes dones que són extremadament pobres i que no tenen
absolutament res, ja ho he dit, un cartró i tal vegada una flassada
per tapar-se. I aquest colAlectiu, aquesta xarxa sociosanitària que
podria recollir aquestes persones a cada una de les nostres illes,
serien infermers, treballadors socials, metges, metgesses, etc.

Per una altra banda també estaria molt bé, tal i com diu
aquest grup d’infermers i infermeres, estudiar la possibilitat de
contractar personal que parli les llengües d’aquests colAlectius
d’emigrants que, com és de suposar, aquestes persones
d’extremada pobresa són les que més presenten aquesta situació.
Avui per avui és un colAlectiu molt afectat per les
circumstàncies que jo he esmentat en el punt número 1.
Aleshores infermeres, infermers, atenció social i metges es
troben, a més, que a més de totes les dificultats perquè aquestes
persones puguin sortir d’aquesta situació tan dolenta i tan
d’extrema pobresa, a més no s’entenen, no s’entenen perquè no
parlen aquesta llengua, i almenys..., està clar que no es poden
posar en funcionament 24 llengües i 24 traductors, però sí que
seria interessant, perquè jo ho vaig fer -ja que el Sr. Jaén ha dit
que jo vaig gestionar aquesta àrea, efectivament-, jo vaig posar,
en un any i poc que vaig tenir les transferències, traductors als
hospitals, traductors al de Manacor, al de Son Dureta i al de Son
Llàtzer per a persones de parla marroquina. És una petita passa;
després d’aquesta podrien haver continuat venint altres passes,
que és el que es demana aquí; no es demana tot de cop, però sí
que el Govern de les Illes pensi que això és una extrema
necessitat. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Supòs que es devia referir al Sr. Jerez
i no al Sr. Jaén, eh? D’acord, que quedi aclarit. Per part del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula
l’Hble. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Socialista ens posa
damunt la taula un dels problemes greus, seriosos, que té la
nostra societat i jo vull dir complexos i de difícil solució. 

Jo som plenament conscient que dins l’estructuració de
competències de la comunitat autònoma i de l’administració
l’exclusió social, el nivell de pobresa, el primer escaló, sobretot,
el primer escaló, és de competència municipal i dels consells
insulars, però també és plenament obvi que, amb les finances
dels ajuntaments, deixar en les seves mans exclusivament
aquesta qüestió és tant com reconèixer que no es farà res,
perquè és molt difícil assumir els centres que es necessiten per
a aquesta fase. Estam parlant d’un colAlectiu social difícilment
inserible a la vida social i laboral, difícil inserible. Un colAlectiu
social, a més, amb les seves pròpies formes d’entendre la vida,
com és lògic, i que rebutgen en moltes ocasions, l’assistència a
centres, la pertinença a centres. Estam parlant per tant d’un tema
complex i difícil.

Jo crec que la presentació d’aquesta proposició no de llei
també em permet afirmar públicament -i connectant amb els
debats anteriors- que una vegada més el Govern del Partit
Popular sobre els temes socials ha demostrat sense cap dubte
nulAla capacitat planificadora i escassa sensibilitat. Miri, el
govern del pacte de progrés va deixar elaborat un pacte contra...,
perdó, un pla contra l’exclusió social, contra la pobresa extrema,
que també roman als calaixos de qualque banda, que no es va
utilitzar i no va ser substituït per un altre. En aquests moments
encara tenim la signatura pendent d’aquesta comunitat; jo crec
que deu ser de les poques comunitats d’Espanya que no tenen
un pla contra l’exclusió social, que no el tenen fet ni tan sols no
s’ho han plantejat.

Clar, aquí és on s’ha de..., probablement si es fes un pla
d’aquestes característiques, si s’estudiés, es llegís el que ja està
fet, veuríem que la complexitat va..., probablement la solució a
aquest problema va més enllà que el que proposen aquests dos
articles de la llei, lògicament, perquè es tracta de veure com des
del Govern autonòmic es fan arribar fons suficients als consells
insulars que, a la vegada, en colAlaboració amb els ajuntaments
siguin capaços de posar en marxa aquesta xarxa sociosanitària
per a persones en situació de pobresa extrema a les quals fa
referència al proposició no de llei.

Llavors, de totes formes, en fi, allò que és evident és que ens
topam una vegada més amb una manca total de previsió i
planificació en un tema important; aquí es dóna la xifra d’un
8,32% de persones; tothom sap les xifres que dóna l’informe de
Càritas anualment; estam parlant d’una xifra no rebutjable en
una societat on en teoria fermam els cans amb llonganisses, on
aquí tothom és ric i on fins i tot per Espanya pensen que fa falta
ajudar-nos en res perquè ens sobren els doblers. Idò en aquesta
societat tenim un nivell d’un 10% de la població amb un nivell
de pobresa extrema i de situació pràcticament de colAlectius on
ni tan sols els programes d’inserció laboral són útils per a
aquests colAlectius, perquè ja no és pràcticament possible. 

Per tant és una llàstima que aquest govern no hagi utilitzat
el pla que ja existia, que no n’hagi fet cap de nou i, donada
l’absoluta pobresa que hi ha en aquest tema en aquest govern,
idò jo votaré a favor d’aquesta proposició no de llei que com a
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mínim és un incentiu, és un crit perquè és necessari parlar i tenir
en compte aquests temes dins aquesta societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sra. Antònia
Vadell i Ferrer per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem de començar dient que un dels
grans problemes de les societats modernes, de les societats
riques, és l’increment de la diferència entre rics i pobres. Mentre
la societat del benestar avança i augmenta el mínim de persones
que viuen bé, es produeix un fet contradictori: que els pobres,
els que no viuen bé, progressivament estan pitjor. Per tant creim
que és bàsic i necessari que comunitats que es diuen riques com
la nostra atenguin aquests colAlectius que no tenen altres mitjans
que viure al carrer o viure exclosos de la societat.

Hem de dir també que l’única xarxa d’atenció, diríem, entre
cometes, a aquestes persones és la xarxa d’exclusió, o una xarxa
d’albergs de mínims que té el Consell de Mallorca, que és el que
coneixem, a través de S’Institut, però que realment no cobreix
totes les necessitats a les quals fa referència aquesta proposició
no de llei. Aquesta xarxa d’albergs de mínims simplement dóna
atenció a aquelles persones que, tenint la salut més o manco un
poc així com toca, els donen sopar, dormir, berenar, i els donen
la possibilitat de dutxar-se o de tenir un mínim endreç de la seva
persona. Que en tenguem coneixement, i creim que anam
encertats, tan sols l’Hospital de Nit té una unitat sanitària
mínima, i el centre Siloé es dedica a recollir malalts terminals
sense recursos, però no hi ha res, res més que això, i les
necessitats són moltes.

Per tant nosaltres creim que és oportuna aquesta proposició
no de llei, creim que el Govern s’hi ha d’implicar, els consells
insulars tenen competències en aquesta matèria i els
ajuntaments també, però el Govern, així com és capaç de fer
consorcis per fer centres esportius, i botant les competències
dels consells i ajuntaments, o inserint dins aquestes
competències; creim que també per aquests temes podria fer
aquesta xarxa de centres per atendre aquestes persones sense
cap casta de recursos, i evidentment han de ser uns centres
dotats d’un personal preparat, ja que aquest colAlectiu és molt
divers quant a origen, i les llengües que parlen no sempre són el
castellà o el català, sinó que hi ha molta gent de diferents països
que ha vengut, s’ha trobat sense recursos i s’ha vist abocada a
una vida que no és la que tots voldríem per a nosaltres. I
evidentment, a part del personal preparat, hi hauria d’haver la
dotació pressupostària suficient com per poder-los atendre.

Per tant, el nostre grup està d’acord amb aquesta proposició
no de llei, i hi votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Maria Binimelis i Amengual
per un temps de 10 minuts. 

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. És
evident la preocupació que tenim tots els grups pel que respecta
a la sensibilitat envers a les persones més necessitades. Per tant,
de cap manera no puc compartir les afirmacions que ha fet
referents al Grup Popular.

Sra. Diputada, com vostè diu, les diferències entre rics i
pobres potser siguin dins la nostra comunitat autònoma les més
grans de la resta d’Espanya. Supòs que vostè compartirà amb
nosaltres que això és degut al fenomen de la immigració. A les
nostres illes s’han experimentat canvis molt importants.

Respecte de l’exposició de motius al punt número 1 de la
proposició no de llei, d’establir una xarxa de centres
sociosanitaris a cadascuna de les illes per afavorir l’accés a les
persones en situació de pobresa extrema, vostès no han tengut
en compte que en data de 4 d’abril del 2003 -bé, sí que ho ha dit
el Sr. Rosselló, però vostè no- el Consell de Govern aprovà el
pla de lluita contra l’exclusió social, vigent fins l’any 2006; i
l’objectiu principal del qual és establir unes línies d’intervenció
estratègiques per lluitar contra l’exclusió social. Per tant, la
lluita contra l’exclusió social ha de plantejar des d’actuacions
concretes adreçades als immigrants, no mitjançant la
construcció de centres específics per a aquestes persones, sinó
integrant-les en la xarxa sociosanitària general. Nosaltres
pensam que sempre és millor integrar que separar.

Pel que fa referència al segon punt, vull dir-li que en data de
2 de setembre de 2005 el Govern aprovà el Pla de la
immigració, que contempla la figura del mediador entre
l’administració i les entitats de persones immigrants. Pensam
que és molt més eficaç per a la integració dels immigrants, que
és l’objectiu que s’ha d’aconseguir; i si escau també està
prevista la intervenció dels intèrprets.

Per tant, Sra. Diputada, el Grup Parlamentari Popular no pot
votar a favor de la seva proposició no de llei, no pot instar el
Govern, no per manca de sensibilitat cap a aquest colAlectiu,
sinó perquè pensam que les actuacions portades a terme pel
Govern estan més en la línia del que contempla el Pla vigent
fins a l’any 2006, ja que contempla les línies d’intervenció
estratègiques per lluitar contra l’exclusió social, i també el Pla
d’immigració aprovat el dia 9 de setembre del 2005 contempla
la figura del mediador, com també altres objectius i mesures per
la integració com a procés d’incorporació de les persones
immigrants a la societat espanyola, que passa pel concepte de
ciutadania i per la igualtat de condicions, drets i deures de tots.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Binimelis. Té la paraula la Sra. Salom
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu. Em sap molt de
greu, i crec que tots els que estam aquí, a l’oposició, fent al
seguiment al Govern com és el nostre deure, i per la qual cosa
ens estan pagant els ciutadans d’aquestes illes, hem de fer
aquest seguiment constant, i el que em sap molt de greu és que
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vostès no vulguin acceptar cap ni un punt de les tres
proposicions no de llei que avui s’han presentat aquí. És ver,
senyora diputada, que el gener del 2003 es va presentar aquest
pla d’exclusió, tal i com ha anomenat el Sr. Rosselló, i li record
que el gener del 2003 estava governant el pacte de progrés, i li
he de recordar que ara, a les acaballes de l’any 2005 està
governant el Partit Popular. I a les acaballes d’aquest any, del
2005, tal i com ha dit el Sr. Rosselló, aquest pla d’exclusió
social ell diu que resta a un calaix, jo crec que l’han tirat als
fems, honestament. És veritat que el setembre del 2005, a la fi,
han presentat un pla d’immigració, però vostè ha afirmat que
fins ara, o sigui, estam al setembre, dia 29, estan plenes les
actuacions que vostès han desenvolupat quasi en tres anys, dos
anys i mig, i que aquest pla d’immigració contempla un
mediador per a la seva integració, etcètera.

La qüestió és que la immigració aquí, Sra. Diputada, poca
cosa -almenys des dels meus ulls- hem pogut contemplar per la
integració d’aquestes persones. Jo li he posat un exemple molt
concret, que és el segon punt de la meva proposició no de llei,
ajudar a aquestes persones en extremada pobresa perquè puguin
entendre’s. El primer que s’ha de fer quan una d’aquestes
persones acudeix a un centre social, o un centre de salut, o un
centre hospitalari és entendre’s per saber què té, si té mal de
panxa o li fa mal el coll, i pel que vostès veuen, demostren, i els
seus fets així ho posen damunt la taula, el que veim és que
haurem d’esperar, no sabem si fins a final de legislatura, per
poder seguir continuant i fiscalitzant quines són aquestes
actuacions, perquè haurem de veure ara el mediador que fa,
haurem de veure quanta gent s’integra, etcètera. 

Jo, i perquè ja tot el tema és el mateix, el que els
recomanaria és que donassin pressa al seu govern perquè en pla
social vostès no han fet absolutament res. No els preocupa la
qüestió social de la ciutadania. Supòs que això no aporta vots.
Supòs que això no és el Grup Fer, que jo he quedat
vertaderament impressionada que aquest grup aposti per la
violència de gènere; tampoc no m’estranyaria que es creàs una
fundació pel Pla d’exclusió i ens hi trobàssim cadenes de
supermercats.

Senyora diputada, em sap molt de greu que no puguin votar
aquesta darrera proposició no de llei. El que sí li dic és que li
passarà factura, perquè la gent està molt fatigada, la gent està
molt cansada de veure aquests problemes, i que vostès no
n’arreglen cap ni un. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a la votació de la Proposició
no de llei 5461/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
5468/05.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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