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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Carmen Castro.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 6803/08, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
0,7 a AOD.

Si no n’hi ha més passam, idò, al primer punt de l’ordre del
dia d’avui, consistent en el debat de la proposició no de llei
RGE núm. 6803/08, presentada pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, sobre 0,7 a la AOD. 

Per defensar la següent proposició no de llei intervé, per part
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds l’Hble.
Sr. Miquel Àngel Llauger per un temps de 10 minuts. Sr.
Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. La primera de les
dues proposicions no de llei que presentam avui tracta sobre la
qüestió d’ajuda al desenvolupament, i jo crec que l’hem de
situar en el moment actual de crisi precisament per dir -jo crec
que aquest és l’argument principal que hauríem de defensar- que
la crisi actual i la situació actual de dificultats per la qual passen
empreses, famílies, treballadors, no ha d’anar en detriment
d’aquells que més ho necessiten.

El famós 0,7 és un compromís molt antic, és un compromís
dels anys setanta, que va adoptar Nacions Unides amb la idea
que això permetés equilibrar una mica l’escletxa brutal que hi
ha entre els països del nord i els països del sud. Jo crec que amb
els anys aquest 0,7 ha esdevengut un emblema, ha esdevengut
una xifra bandera, però de fet si avui en dia haguéssim de parlar
d’un percentatge d’ajuda que permetés reequilibrar la situació
entre països del nord i països del sud hauríem de parlar fins i tot
de més d’un 0,7%. Però bé, com a compromís que els països
varen adoptar formalment l’any 70 i que passats els anys només
un grapat petit de països compleix, jo crec que continua vigent
i per tant la nostra idea era aconseguir que el Parlament de les
Illes Balears es pronunciàs a favor que l’Estat espanyol també
destinàs aquest 0,7, aquest 0,7 que no oblidem que és del PIB.
Una cosa diferent és quan parlam de pressuposts autonòmics o
d’un ajuntament, que parlam del 0,7% del pressupost de
l’administració, de la mateixa administració; en aquest parlam
del producte interior brut, o sigui, del total de la riquesa d’un
país, que nosaltres pensam que l’Administració central, a través
del seu pressupost, hauria de destinar a l’ajuda al
desenvolupament.

Una cosa que sempre deim quan parlam de la qüestió
d’ajuda oficial al desenvolupament és que allò important no és
tant la quantitat com la qualitat. El que demanam en aquesta
proposició és que s’hi destini el 0,7 i també hi ha a l’acord que
es proposa algunes frases que ja indiquen que ens interessa tant
al qualitat de l’ajuda com la quantitat. És a dir, quan deim que
volem ajuda de qualitat volem ajuda que no estigui lligada a
interessos polítics en el mal sentit de la paraula, interessos
comercials; volem ajuda que vagi adreçada a les necessitats
socials bàsiques -massa vegades passen per ajuda coses que en
realitat no van adreçades a les necessitats socials bàsiques, les
necessitats humanes bàsiques per a nosaltres són aigua,
alimentació, educació, salut-, i a més una ajuda de qualitat vol
dir una ajuda compromesa amb valors, no una ajuda
políticament orientada en el sentit partidista però sí compromesa
amb valors, valors com poden ser la democràcia, els drets
humans, la igualtat de gènere de manera molt especial, perquè
som conscients cada vegada més, i no és una pura consigna, que
els països del sud sortiran endavant quan les dones dels països
del sud siguin les propietàries del seu propi destí.

En definitiva, per tant, és això, que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern a destinar aquest 0,7. De fet Espanya
encara està enfora, però en els darrers anys ja augmentat molt,
és a dir, Espanya és un país que tradicionalment se situava -
tradicionalment vol dir els anys vuitanta, noranta- se situava en
el 0,2, 0,3 com a poc, i ara en pocs anys ha passat al 0,4, 0,4
llargs, fins a aquests pressuposts de l’any 2009, que la proposta
se situa al 0,5, a més que hi ha un compromís, com a mínim
polític o verbal, del president del Govern d’arribar al 0,7 en el
termini d’aquesta legislatura. Per cert en certa manera aquesta
proposta va en el sentit de reforçar allò que ja és un compromís
existent i ja és una meta cap a la qual s’avança, reforçant, això
sí, aquesta idea que no és una qüestió només de quantitat, com
deia abans, sinó d’ajuda ben feta.

I això és tot. Jo crec que la proposta és clara i en tot cas en
el següent torn podré comentar el que hagin dit els altres
portaveus. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Passarem ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Suárez per un temps de 10 minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bones tardes. En primer lloc avançar que el nostre vot serà
favorable a aquesta iniciativa del BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, i simplement farem una sèrie de reflexions.

Lògicament estam d’acord amb el plantejament de la
proposició. Pensam que la diferència, l’escletxa entre països del
nord i països del sud en compte d’anar disminuint el que ens
trobam és que va augmentat progressivament, i que fa falta un
reequilibri, un reequilibri que nosaltres voldríem afegir que ha
de ser de justícia, perquè jo crec que no s’hauria de perdre de
vista, o almenys aquesta és la nostra postura, que una bona part
de la nostra riquesa -quan dic nostra em refereixo als països del
nord- té molt a veure amb la pobresa de la resta dels països. Per
això a una part de la proposició en la qual es parla de països rics
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i països pobres, és veritat que després es parla de països
empobrits i nosaltres preferim molt més aquesta segona
accepció, preferim parlar de països rics i països empobrits.

Com que el Sr. Llauger ha fet esment de la situació de crisi
actual nosaltres voldríem afegir que ja ens agradaria que tant de
bo en aquesta conjuntura internacional de crisi econòmica, que
alguns interpreten que com és una crisi del model neoliberal,
entre cometes diríem salvatge, tant de bo que fos o que es
prengués com una oportunitat per fer un replantejament
econòmic a nivell mundial, un replantejament econòmic en què
la justícia redistributiva almenys fos un dels principis que
s’haurien de considerar. Faig aquesta reflexió, aquest comentari,
i a continuació no fa falta que parli del meu absolut
escepticisme que això pugui ocórrer.

I després sí que voldríem aprofundir en una qüestió que està
apuntada, que ara el Sr. Llauger també l’ha comentada un poc
per damunt, la referència en concret a la necessitat que l’ajuda
que es faci des dels països rics sigui una ajuda menys lligada a
interessos comercials o condicionada a plantejaments
geopolítics. Aquí voldríem aportar algunes dades i una opinió
crítica sobre una part de l’ajuda que fa Espanya, i és la referida
als FAD, és a dir, aquests fons d’ajuda al desenvolupament, els
crèdits FAD, que es coneixen així, que va ser diríem el primer
instrument que va fer servir Espanya quan va començar aquesta
ajuda al desenvolupament, estem parlant de l’any 76. Aquests
crèdits FAD, que encara representen un percentatge important
del que es considera ajuda al desenvolupament, no hem
d’oblidar que suposen lligar els crèdits que els països rics donen
als països empobrits a canvi de la compra de béns i serveis per
part dels països empobrits cap al donant, de tal manera que es
dóna això que en alguns estudis està recollit com la paradoxa de
l’enriquiment del donant. En teoria s’està donant una ajuda al
desenvolupament però al final això està revertint en un
enriquiment del país que està donant aquesta ajuda. De fet
també hi ha estudis que parlen de com a mitjà termini aquests
tipus de crèdits el que fan és augmentar el deute extern dels
països que reben aquesta ajuda. 

Només un parell de dades per ilAlustrar aquesta reflexió. Des
de l’any 76, en què comencen aquests crèdits FAD per part
d’Espanya fins al 2002, que és una dada que he trobat, s’han
donat 6.800 milions d’euros en crèdits FAD, i encara dir que
representen..., no tinc la xifra exacta però per damunt del 10%
de l’ajuda que estam prestant. També una altra dada sobre quins
tipus de països són els receptors d’aquests crèdits FAD; en
concret l’any 2004, per exemple, ens trobam que països com
Níger, República del Congo, Malawi i Camerun, que són països
amb uns índexs de pobresa realment importants, figuren entre
aquells que l’ajuda que van rebre per part de l’AECI, de
l’Agència Econòmica de Cooperació, va ser menor dels diners
que van haver de pagar com a reemborsament dels crèdits FAD.

Faig aquesta reflexió simplement per aprofundir un poc en
aquesta idea que efectivament fa falta una contribució important
al desenvolupament. Fa falta que l’Estat espanyol arribi a aquest
0,7%, com és el compromís del govern actual, i fa falta que
aquesta ajuda sigui realment una ajuda de qualitat i una ajuda en
què realment l’objectiu de contribuir al desenvolupament de
l’empobrit sigui una realitat i sigui realment efectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Aquest grup, per solidaritat, per
consciència social i per responsabilitat democràtica evidentment
votarà a favor d’aquesta proposició no de llei. Nosaltres no
contemplam l’opció que qualcun amb aquests tres valors no voti
favorablement aquesta proposició no de llei. 

Com ja s’anuncia a l’exposició de motius d’aquesta
iniciativa, l’ajuda oficial al desenvolupament ha de ser un dels
instruments principals a l’hora de reduir les desigualtats
mundials que, per contra, i com ja hem comentat altres vegades,
estan augmentat. Som conscients que aquest augment no serà
corregit únicament amb l’aportació del 0,7% del PIB dels països
desenvolupats als subdesenvolupats i en vies de
desenvolupament, però en qualsevol cas nosaltres la
contemplam com una mesura bàsica, com aquella primera
mesura a l’hora d’idear noves accions per minvar aquesta
distància. Per tant estam parlant d’una mesura sota el nostre
punt de vista de justícia social.

Fent una mica d’història va ser concretament l’any 1980, a
la 34a Assemblea General de l’ONU, quan es va marcar aquesta
assistència al 0,7% del PIB dels països industrialitzats.
Anteriorment s’havia marcat un percentatge una mica més
elevat i al final va ser el 80 quan es va ajustar al ja famós 0,7%.
Fins a aquest moment només cinc estats han assolit aquesta
participació; quatre són Dinamarca, Finlàndia, Noruega i
Suècia, concretament són països de tradició socialdemòcrata, i
com és conegut avançats a la resta del món en diversos aspectes
del benestar social; i més tard s’hi va afegir Luxemburg. Per
tant crec que estam parlant d’un dels reptes més importants de
la societat desenvolupada per al segle XX. Parlam d’una
redistribució que és necessària i que no ha de revertir en la
pèrdua de competitivitat d’uns a costa dels altres, sinó que ha de
significar (...) d’una sèrie de zones del món amb dificultats
econòmiques i polítiques, i en alguns casos de subsistència.
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És per això que volem posar de manifest la nostra intenció
que aquestes ajudes, canalitzades per sistemes de crèdits de les
Nacions Unides, permetin evolucionar el país receptor i que no
vagin destinades a cobrir únicament el deute extern d’aquest
país. Ja ha fet un comentari la companya portaveu del Grup
Mixt, amb el qual estic totalment d’acord i crec que és
important que tota aquesta contribució no vagi únicament a
cobrir aquest deute extern. En qualsevol cas la llei ens empara;
hi ha una llei reguladora de gestió del deute extern aprovada en
el Congrés dels Diputat dia 23 de novembre del 2006 perquè
l’ajuda oficial al desenvolupament deixi de computar en
operacions de reducció del deute extern. En qualsevol cas no
podem obviar que l’assoliment dels objectius de
desenvolupament del milAlenni depenen en gran mesura de la
capacitat de solidarització del nord amb el sud, entenent sempre
el concepte de solidaritat com la voluntat de fer tan sòlid com
un mateix un altre. 

Per una altra banda ens sentim en total sintonia amb el grup
proposant respecte al gran inconvenient que suposa la crisi
alimentària mundial per al desenvolupament social i econòmic.
De fet nosaltres, el nostre grup parlamentari ja ha registrat una
proposició no de llei en aquest sentit que denuncia una situació
generada, creim, fonamentalment per tres qüestions. La primera
és l’especulació amb grans estocs d’aliments, tota una sèrie de
polítiques subsidiàries que deriven en l’augment de les
desigualtats nord i sud i en tota una sèrie de pràctiques
econòmiques perverses com és el cas del dumping, situacions
que en qualsevol cas l’únic que generen és una pèrdua de
competitivitat del producte dels països subdesenvolupats i en
via de desenvolupament; per tant les exportacions d’aquest
producte es fan molt més complicades. 

Per tant en aquest context, en tot aquest marc creim adequat
que aquest parlament solAliciti l’assoliment d’aquest repte com
a inici de, diria, una nova política mundial de cooperació, per la
justícia social i per la llibertat d’acció dels països del sud. 

Ja per acabar reiterar que consideram adient solAlicitar el
compliment del 0,7% en ajuda oficial de desenvolupament al
Govern d’Espanya ja que creim que és un compromís que ha
estat reiterat en moltes ocasions. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Pastor per un temps de 10 minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
todos los países del mundo la sociedad civil sufre las
consecuencias de las desigualdades sociales, la violencia, los
conflictos étnicos y religiosos y otras situaciones que obligan a
la población a sobrevivir en pobreza y en marginación. De la
posición que tomemos dependerá el tipo de mundo que
ofrezcamos a las generaciones futuras, sin ninguna duda.

El Govern de las Islas Baleares fue la primera comunidad
autónoma de nuestro país en garantizar por ley el 0,7% de los
recursos propios en cooperación al desarrollo. Con la
aprobación de la Ley de cooperación al desarrollo 9/2005 las
ayudas disponen de un marco jurídico ben estructurado para que
las iniciativas solidarias sean más eficaces en nuestra
comunidad. 

La gran mayoría de los conflictos, hambruna i situaciones de
desequilibrio económico del mundo son en parte consecuencia
de la colonización y el abuso de los países occidentales sobre
otras tierras. En contrapartida en sus orígenes el germen de la
cooperación surgió de las mismas misiones evangelizadoras
desde diferentes órdenes religiosas -jesuitas, escolapios,
capuchinos, claretianos, carmelitas, etc.-, y a medida del siglo
XX se impuso el envío de cooperantes religiosos y laicos a
América latina, a África y a la India. En los últimos 20 años la
actividad relacionada con la cooperación internacional se ha
multiplicado y ha aparecido una gran cantidad de entidades que
con toda la voluntad del mundo, la buena voluntad, luchan
contra un gigante como es el desarrollo occidental frente a la
pobreza estructural de los países del sur.

En la actualidad las ONG surgen desde los más diversos
ámbitos de la sociedad. Los ciudadanos están informados y son
conscientes de la desigualdad que existe entre los países pobres
y los países ricos. Hay en España cerca de 2,5 millones de
persones en asociaciones humanitarias. Pertenecen a todos los
sectores de la sociedad y posibilitan la solidaridad de los países
ricos con los países pobres. Para lograr los objetivos del milenio
es necesario que la sociedad tome conciencia, y sin duda la
sociedad la ha tomado. Ahora la responsabilidad está en manos
de los responsables políticos de los gobiernos comprometidos.
Por eso nosotros hoy vamos a dar apoyo a esta proposición no
de ley para que nuestro gobierno llegue a ese 0,7% tan necesario
para llegar a todo esto, ¿no?

En España más del 90% de la población cree que terminar
con la pobreza y mejorar la atención sanitaria en los países
empobrecidos debería ser una prioridad en coordinación sobre
todo con la Unión Europea. Estamos en la hora de la verdad
para exigir la ayuda oficial al desarrollo, entendida como todos
los desembolsos y las donaciones realizados según los criterios
de la Organización para la Cooperación al Desarrollo
Económico, OCDE, esto es en condiciones financieras
favorables y que tengan como objetivo primordial el desarrollo
económico y social del país receptor. 

La ayuda oficial para el desarrollo de la ONU tiene dos
orígenes: por un lado son los subsidios otorgados por los
organismos especializado, como son fondos y programas, y, por
otro, los préstamos de las instituciones de crédito del sistema,
como son el grupo del Banco Mundial, el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola y el Fondo Monetario Internacional. Sin
embargo, con el paso del tiempo ha disminuido la proporción de
las ayudas oficiales para el desarrollo en total de la corriente de
recursos. Esta asistencia fue acordada en la ONU con el 0,7%
del total del producto interior bruto, y a pesar de este acuerdo
sólo cuatro países han alcanzado esa meta: Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia. El resto de los países han
mantenido su ayuda oficial para el desarrollo alrededor del
0,3%. 
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Los objetivos del desarrollo del milenio son irrenunciables
y éstos no serán posibles sin la ayuda oficial al desarrollo.
Hemos sobrepasado la mitad del período establecido para el
logro de los objetivos del milenio, el panorama dista mucho de
responder a las expectativas que se habían creado: eradicar la
pobreza extrema y el hambre, la educación universal, la
desigualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de los
niños, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, la
sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una asociación
mundial es posible porque sabemos cómo evitar que las madres
mueran durante el embarazo, como completar un ciclo de
enseñanza, triplicar las cosechas, suministrar material para que
funcione la sanidad, recuperar las zonas desforestadas e invertir
en políticas eficaces, pero mientras la ayuda real se quede en el
40% de lo que se destina mientras que el resto se pierde en
costes administrativos, intereses comerciales y desccordinación,
mientras esto sea así no será posible.

Mientras no se perdone la deuda externa y se comprometan
realmente los responsables de la Unión Europea a elevar la
ayuda oficial al desarrollo, hasta la consecución de ese 0,7%
antes del 2005, estos objetivos no serán posibles. Por eso
nosotros, hoy, sin ninguna duda, desde el Grupo Parlamentario
Popular vamos a apoyar esta proposición no de ley, con la
esperanza, desde luego, que la crisis, como siempre, no azote a
los más débiles. Por lo tanto, nuestro apoyo a esta proposición.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies president. Gràcies als grups pel suport, és una
satisfacció que per assentiment o per unanimitat avui aquesta
proposició es pugui aprovar.

Només dos comentaris, la Sra. Suárez, efectivament, ha fet
referència a un tema en què jo no havia entrat, que és el tema
dels crèdits FAD; el crèdit FAD crec que és l’exemple més clar
d’allò que deia que l’important no és la quantitat sinó la qualitat
de l’ajuda, els crèdits FAD sintetitzen tot allò de l’ajuda de mala
qualitat, ajuda lligada, és a dir, ajuda que en realitat és més una
subvenció a les empreses espanyoles que no ajuda als països del
sud; ajuda no orientada a les necessitats bàsiques sinó a allò que
pot ser de profit a les empreses concessionàries i actualment
representa encara aproximadament la meitat, crec jo, de l’ajuda
que fa Espanya. I per tant, si bé el Govern actual, en matèria de
quantitat va pel bon camí, en matèria de qualitat no va massa pel
bon camí o encara té molt a avançar.

Sr. Coll, que, efectivament, hi ha una altra qüestió que té a
veure amb la qualitat de l’ajuda que és comptabilitzar o no les
operacions de reducció de deute. Nosaltres pensam que això no
és ajuda oficial al desenvolupament pròpiament dita i és un altre
capítol pendent d’avançar sobre el que és ajuda ben feta. I dir
que estam a l’espera d’aquesta iniciativa que ha anunciat sobre
crisi alimentària.

A la Sra. Pastor dir-li que gràcies pel suport, que en algun
cas també ha fet referència a l’ajuda autonòmica, que és una
cosa de la qual, sense dubte, tendrem temps de parlar-ne i
debatre’n, tot i que avui el tema de la iniciativa era l’ajuda
estatal i la proposta que l’Estat destinàs el seu 0,7.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Aquesta presidència entén, per tant,
que es pot aprovar aquesta proposició no de llei per
assentiment? Sí.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 8233/08, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa al
dret a una mort digna.

Idò, passarem, tot seguit, al debat del segon i darrer punt de
l’ordre del dia, consistent en el debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8233/08, presentada pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, sobre dret a una mort digna.

Per defensar aquesta proposició no de llei intervé, per part
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr.
Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En aquesta
qüestió del que es coneix com a mort digna a l’ordenament legal
autonòmic en aquest moment tenim una llei que, en certa
manera va cap aquí, que és la llei aprovada a la legislatura
anterior, la Llei 1/2006, de voluntats anticipades, que és una llei
que nosaltres entenem positiva, en el sentit que avança, però és
una llei insuficient i sobretot una llei que no ha resultat efectiva;
aquesta llei és la que diu que els ciutadans que vulguin podran
fer o podran redactar o registrar el que es diu una voluntat
anticipada, amb la qual podran donar indicacions sobre tot allò
que té a veure amb el procés de la seva mort i, entre d’altres
coses, també sobre tractaments terapèutics i poden expressar la
seva voluntat de no rebre tractaments terapèutics extraordinaris
en el cas de situació crítica, irreversible respecte de la vida.

El fet és, però, que aquesta és una llei poc desenvolupada.
Pel que nosaltres sabem és un registre poc utilitzat, fins i tot poc
conegut en els estaments mèdics i per tant nosaltres pensam que
fa falta normativa nova que realment refermi aquest dret, que és
el que, en definitiva, demanam a aquesta proposta, que els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears puguin afrontar el
procés de la seva mort amb dignitat.

Vagi per endavant que aquesta proposició no de llei, que és
una proposició no de llei que insta el Govern de les Illes
Balears, el nostre govern autonòmic, a prendre mesures o
emprendre reformes legals, s’adreça a allò que es pot fer des de
l’àmbit autonòmic, i amb allò vull dir que tot allò que es
demana, que els ciutadans puguin optar per no rebre tractaments
terapèutics extraordinaris per poder rebre tractaments palAliatius,
per poder, en definitiva, afrontar amb més dignitat el procés de
la pròpia mort, cau, perquè ens entenguem, dins el que s’entén
com a, com a màxim cau dins allò que s’entén com l’eutanàsia
passiva.
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El tema de l’eutanàsia activa, perquè ens entenguem, el tema
que podia plantejar el famós cas de Ramón Sanpedro, no sé si
dic bé el nom, sí, Ramón Sanpedro, això ja cauria dins un altre
àmbit que entenem nosaltres que no es podria afrontar des de les
institucions autonòmiques, però que pensam que és un debat
necessari. En tot cas, això seria una reforma legal que hauria de
ser d’àmbit estatal, perquè suposam que també hauria d’incloure
reformes fins i tot del Codi Penal, que per tant nosaltres no
afrontam en aquesta proposició no de llei, però creim que és un
debat necessari i creim que avançar en la línia del que nosaltres
proposam també és anar obrint aquest debat i anar fent camí cap
a un debat que nosaltres creim imprescindible.

Com dic, la Llei 1/2006, de voluntats anticipades, és una llei
no desenvolupada, per dir-ho així, o que no ha resultat massa
efectiva. El fet és que amb els avanços actuals de la medicina és
possible allargar la vida en molts casos, això òbviament és un
desenvolupament positiu, però també és possible i cada vegada
més freqüent que això doni situacions en què la vida es
perllonga artificialment, més enllà de quan hi ha esperança
raonable, fins caure, moltes vegades, en allò que alguns han
anomenat, l’acarnissament terapèutic. I aquest acarnissament
terapèutic és un dels objectius davant el qual nosaltres
reivindicam el dret de les persones a exercir la propietat sobre
el seu propi destí, sobre la seva pròpia vida.

Ens inspiram per fer això, crec, en la pròpia Constitució que,
en el seu article 15, parla del dret a la integritat física i moral, i
nosaltres entenem que aquesta possibilitat que les persones
puguin exercir la voluntat sobre el seu propi destí, l’entenem
com a emmarcada en aquest dret de les persones a la seva
pròpia integritat física i moral.

També, i això és un punt de vista més filosòfic i, si voleu,
més singular del nostre grup, l’entenem des d’una concepció
humanista, segons la qual els homes i les dones han de ser
propietaris del seu propi destí i per tant propietaris de poder
decidir sobre el seu propi cos, sobre la seva pròpia vida.

Pensam, a més, d’una altra banda, que aquest és un tema
d’actualitat i per tant si el plantejam aquí és perquè el debat
social entorn d’això és present i és ben palès. Fa un any
aproximadament, o no sé si un any, però fa un temps, hi va
haver un cas que va estar a les primeres planes d’actualitat, que
és el cas d’un hospital de la comunitat autònoma de Madrid, el
cap d’Urgències del qual va ser destituït en relació amb unes
denúncies anònimes que tenien a veure amb la seva manera
d’administrar els tractaments palAliatius. Al nostre entendre
aquesta destitució d’aquest cap d’Urgències d’aquest hospital de
Leganés obeïa més a una persecució política que una altra cosa
i darrera d’aquesta persecució política hi havia una concepció
integrista de la manera d’afrontar l’atenció mèdica al malalt que
en absolut no compartim i en absolut no consideram compatible
amb aquesta concepció humanista i respectuosa amb el dret a la
integritat física i moral. A més pensam que aquesta persecució
política té conseqüències negatives, en la mesura que a partir
d’aquell moment qualsevol metge d’un hospital públic que
volgués aplicar cures palAliatives estava condicionat, qualsevol
metge, per aquell precedent amb les conseqüències que això
pugui tenir sobre el patiment de les persones.

També és d’actualitat aquest cas perquè d’altres comunitats
autònomes comencen a legislar sobre la qüestió. La comunitat
autònoma d’Andalusia, la Junta d’Andalusia prepara ja un
projecte de llei que va en línia, molt semblant al que nosaltres
plantejam avui; no planteja el tema, com dic, d’eutanàsia activa
o el que s’entén per eutanàsia activa, perquè s’entén que cau
fora del que es pot abordar des d’una comunitat autònoma, però
sí pretén establir algunes garanties, que és el que nosaltres en
definitiva avui demanam, respecte de coses com les que deia,
que, en definitiva, se sintetitzen amb aquesta frase de poder
afrontar el procés de la pròpia mort amb dignitat.

Què és el que demana, en definitiva, demanam que el
Parlament insti al nostre govern a escometre les reformes
necessàries perquè els malalts en exercici de la seva pròpia
llibertat i quan les mateixes persones no es puguin expressar per
la seva situació mèdica, que ho facin les famílies, puguin decidir
que l’esforç terapèutic s’ha de limitar quan ja no hi ha
esperances respecte del que és la vida, és a dir, quan ja no hi ha
esperances de salvar la vida, perquè tots ens entenguem, que les
persones puguin limitar, puguin veure limitat l’esforç terapèutic
perquè la vida no es perllongui artificialment en situacions en
què aquest perllongar artificialment ja només du patiment als
mateixos malalts i a les persones; que els malalts puguin
expressar la seva voluntat de rebutjar tractaments, quan ja
tanmateix no serviran per salvar la vida i només serviran per
perllongar la vida de manera artificial i de manera que no tendrà
altra conseqüència que perllongar el patiment. 

I demanam també que les reformes legals ofereixin
garanties, tant als professionals de la medicina com als malalts,
pel que és la recepció de tractaments palAliatius, un tractament
palAliatiu és un tractament orientat a minvar el dolor que, en un
moment determinat, fins i tot, pot tenir els risc d’escurçar la
vida a les persones, però jo crec que amb una concepció
humanista de la persona, quan ja no hi ha esperança per a la
vida, s’han de donar les garanties als professionals de la
medicina i als mateixos malalts que puguin optar per rebre
aquests tractaments palAliatius que, en definitiva, s’orienten a
minvar el dolor de les persones. 

Aquesta és la proposta, els senyors i les senyores diputats la
tenen en els termes literals de la proposició no de llei, i això és
el que sotmetem a la comissió.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
des del nostre grup, des d’Eivissa pel Canvi, votarem a favor
d’aquesta proposició perquè estam d’acord, tot i que hi volem
fer algunes consideracions.

Efectivament, primer un reconeixement a aquesta llei de
voluntats anticipades, que nosaltres entenem que va ser, quan es
va aprovar, el 2006, una passa important per conèixer el dret de
les persones a afrontar amb dignitat el final de la vida. Pensam
que va ser una passa important, però una primera passa i, per
tant, no suficient.

En segon lloc, coincidim amb l’enfocament ètic que ha
plantejat el Sr. Llauger en el sentit que aquestes passes noves
que s’han de donar han de venir presidides per dos principis.
D’una banda, el dret constitucional recollit, i que ja ha esmentat,
a l’article 15 de la Constitució; i després des d’una perspectiva
dels drets humans.

I una tercera consideració. Efectivament, nosaltres pensam
que aquest debat social és viu i molt, ell ha fet referència al cas
de l’Hospital de Leganés, i jo he volgut refrescar un poc aquest
cas, he fet un poc de feina d’hemeroteca per recordar el que
havia passat. Crec que és important fer una referència a aquest
tema una mica més extensa. Parlam d’un hospital públic, el
Severo Ochoa, on tot l’equip d’urgència, encapçalat pel
coordinador, que era el Sr. Montes, va ser acusat d’assassinar -
amb paraules textuals- quatre-cents malalts terminals, en teoria,
per una mala praxi mèdica. Aquesta acusació, que va suposar la
destitució del coordinador, finalment va arribar als tribunals, i
quan va arribar als tribunals, la justícia els va exonerar de tota
responsabilitat i va ser clara la sentència en el sentit que no hi
havia hagut cap tipus de mala praxi. El que passa és que quan se
li demana al Sr. Montes quina valoració fa de tot aquest procés
i del procés dels tribunals, ell contesta, i cito textualment: “Con
la retirada de cualquier referencia a la mala práctica médica,
ganamos la batalla en el tribunal, pero perdimos la guerra,
tanto por el desprestigio de la sanidad pública, como por el
hecho de que ahora se muere peor que antes”.

És a dir, amb aquesta reflexió el que fa el Sr. Montes és dir
que la conseqüència de tot aquest procés ha suposat que la
utilització de tècniques palAliatives en aquest sentit d’eutanàsia
passiva que esmentava el Sr. Llauger, ara està en uns moments
més crítics que abans de passar aquest cas. 

És inevitable la referència a la persecució política, és
inevitable la referència que això va passar a la Comunitat de
Madrid, governada pel PP, i jo diria que per un sector del PP
molt concret, que està representat per la Sra. Aguirre, i crec que
és inevitable també la referència a qui havia estat -diguem- un
poc presentable conseller de Sanitat, el Sr. Lamela. 

Vull dir amb tot això que estam damunt un tema molt
sensible, i tot i així, s’hi han de fer passes. Nosaltres pensam
que la presentació d’aquesta iniciativa per part del BLOC, PSM-
Verds de Menorca, és realment una primera passa, és una
primera passa perquè el que pretén és intentar garantir aquelles
pràctiques que ara mateix estan regulades, però no de manera
suficient, i que han de ser regulades en dos sentits: garanties per
als pacients, però també garanties per als professionals.
Nosaltres pensam que amb aquesta regulació, la voluntat
personal, és a dir, el dret de la persona a decidir sobre el seu cos,
ha de ser la base del dret a una mort digna.

I, en segon lloc, pensam que s’ha d’anar més endavant, és a
dir, s’ha de posar el debat de l’eutanàsia activa damunt la taula.
Ara mateix només l’eutanàsia activa està legalitzada a Holanda
i a Bèlgica; existeix també una figura, que és la del suïcidi
assistit, que existeix en aquests moments a Suïssa i a Oregón; i
aquest debat està obert també a països tan propers com França
i Alemanya. Nosaltres pensam que aquest debat s’ha de posar
damunt la taula, és un debat complicat i, a més, en una societat
com la nostra on, diríem, el pensament catòlic està tan arrelat i
on existeix, a més, un integrisme crec que catòlic representat en
la jerarquia eclesiàstica actual, fa aquest debat molt difícil. Tot
i així, nosaltres pensam que s’ha de posar damunt la taula i s’ha
de discutir.

I ja per acabar i per expressar amb unes paraules tal vegada
més clares que les nostres quina seria l a nostra postura al
respecte, volem tancar aquesta intervenció amb unes paraules
del Sr. Montes, que em semblen molt aclaridores i que diu “una
vida digna y de calidad exige calidad de muerte; la vida es un
derecho natural y un adulto lúcido debe poder decidir sobre
ella, decidir sobre tu vida supone hacerlo también sobre tu
muerte, y es un derecho que no debe ser tutelado”.

Simplement amb això volem recollir un poc quina és la
nostra posició davant aquest tema i, torn a repetir, lògicament
donarem suport a la iniciativa que s’ha presentat.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. I ara té la paraula la Sra. Torres,
representant del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista anunciam el nostre vot a favor de la proposició no de
llei presentada pel BLOC. Compartim íntegrament l’exposició
de motius d’aquesta proposició no de llei. I jo destacaria un
seguit de punts, de qüestions que hem considerat especialment
interessants. Interessant és, per exemple, la perspectiva
humanista que es dóna a aquesta proposició, al tractament
d’aquesta matèria i a la rellevància del fet que per damunt de
qualsevol altra cosa hi ha el respecte al dret a decidir sobre el
propi cos que tenim totes les persones.
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El dret a afrontar la pròpia mort amb dignitat, com es diu a
la proposició no de llei, forma part del dret a la integritat física
i moral. En aquest sentit i amb aquest esperit, com ja s’ha
referenciat per part dels portaveus que m’han precedit en l’ús de
la paraula, hi ha hagut una regulació normativa i ja s’ha fet
referència entre les iniciatives legislatives que s’han fet per
garantir el dret a la mort digna, la Llei 1/2006 de les Illes
Balears de voluntats anticipades, s’ha de reconèixer que aquesta
llei, el contingut d'aquesta llei, el que passa és que és una passa
més, tal i com s’ha dit, entre altres que es poden prendre per
donar un suport més gran a una regulació que s’ha de donar a tot
un seguit de pràctiques que han de tenir garantia total, tant per
al pacient com per als professionals. És bàsic, com també s’ha
dit, respectar la voluntat del pacient. I en el cas que aquest
pacient no pugui expressar per si mateix aquesta voluntat, que
es regulin minuciosament els mecanismes adients perquè
aquesta voluntat pugui ser respectada, encara que no pugui ser
emesa per part del pacient. Evidentment són unes qüestions
prou delicades com per ser objectiu d’una regulació el més
detallada i el més valenta possible.

Fent referència a l’aplicació de la llei i per allò que ens
consta de les passes que està fent també la Conselleria de Salut,
ens consta, perquè així ho hem contrastat, que des de la
conselleria es fa feina per potenciar l’Oficina de les Voluntats
Anticipades. De fet, també ens consta que el maig es va establir
un acord de colAlaboració amb els notaris de les Illes Balears
perquè es puguin transmetre les declaracions de voluntats
anticipades per via telemàtica des de les pròpies notaries al
Registre de voluntats anticipades, adscrit a la Direcció General
d’Avaluació i Acreditació.

Hem pogut accedir a un seguit de dades i podem dir que des
de l’abril del 2007 fins a l’agost del 2008, per illes, se n’han fet
297 a l’illa de Mallorca; 19 a Menorca i 8 a Eivissa i
Formentera. Hem fet una cosa molt senzilla com és accedir a la
pàgina web de la conselleria on hi ha una part específicament
destinada a aquestes gestions i on també es dóna informació en
relació amb aquest registre de voluntats anticipades, l’adreça és
voluntatsanticipades.caib.es, i qualsevol persona pot accedir a
tota la informació necessària, des de la legislació i la
reglamentació aplicable, com la tipologia dels formularis
necessaris i les passes per fer aquesta actuació. També ens
consta que des de la conselleria es fa el disseny d’una estratègia
de cures palAliatives. Es vol implicar i de fet s’hi implica a tots
els professionals que treballen en aquest àmbit. En definitiva,
donam suport a aquesta proposició no de llei perquè compartim
que l’objectiu general és proporcionar als pacients amb una
malaltia en fase avançada i/o terminal i als seus familiars, una
valoració i una atenció integral adaptada a cada situació, en
qualsevol nivell assistencial i durant tot el procés, basada en
criteris d’eficiència, evidència científica, humanístics i de
qualitat.

En definitiva, com he dit, donarem el nostre vot a favor
d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que en aquesta comunitat, afortunadament, com bé s’ha dit, des
de l’any 2006 tenim aquesta Llei de voluntats anticipades, com
vostè, Sr. Llauger, diu en el text de la seva proposició, que
regula la possibilitat que els ciutadans de Balears facin i puguin
registrar la seva voluntat anticipada. Altra cosa és que, com
vostè diu, no sigui del tot coneguda o no hi hagi la resposta que
tots esperàvem que pogués tenir aquesta llei, després tal vegada
entrin un altre tipus de mesura, però aquesta llei existeix i tots
els ciutadans en el cas poden fer referència a les indicacions
sobre els tractaments terapèutics que volen rebre o que fins i tot
volen evitar.

El desig que en un supòsit d’una situació crítica o
irreversible respecte de la vida, es pugui evitar el patiment amb
mesures terapèutiques adequades i que no es prolongui la vida
artificialment i s'endarrereixi el procés natural de la mort
mitjançant tractaments desproporcionats, tot això que vostès han
criticat tant i que han dit d’una forma tan ferma, està recollit en
aquesta llei. A més, s’està aplicant i ens consta precisament que
s’està aplicant per part de tot el quadre mèdic i per part dels
familiars, que són els primers que manifesten els seus desitjos.

Jo crec que no hi ha cap dubte, a més vostès mateixos
reconeixen que aquesta llei ja suposa un avanç, una gran passa
endavant en el reconeixement del dret de les persones a afrontar
amb dignitat el final de la seva vida, jo crec que mitjançant
aquesta proposició no de llei vostès, Sr. Llauger, no són clars,
vostès estan entrant en un cas perillós, ho saben, ho amaguen i
no ho diuen clar. Ho fan emparant-se en un concepte molt
sensible i molt delicat com és la dignitat humana. Vostès volen
dir “garantir el dret dels ciutadans a afrontar la mort amb
dignitat”. Jo em deman qui és que no vol garantir aquest dret?
Qui? Qui es pot dir persona i no garantir aquest dret? Jo crec
que això està fora de qualsevol color polític i amb això hi estam
tots d’acord, tots volem garantir el dret a afrontar la mort amb
dignitat.

Altra cosa és com es pot garantir d’una forma explícita i
d’una forma molt concreta a una llei, a un paper, aquest dret.
Vostès, ja dic, no ho diuen gens clar, vostès donen voltes. Tal
vegada la Sra. Suárez sí que ho ha fet, ha parlat directament
d’una eutanàsia activa. Jo vull tornar insistir que la llei del 2006
ja garanteix el dret a afrontar la pròpia mort amb dignitat.
Aquesta llei garanteix que no se sotmetrà el malalt a tractes
inhumans o degradants. Això ja ho garanteix aquesta llei,
garanteix la voluntat del pacient.
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Pensam que si entenem la dignitat humana com a punt de
partida, llavors aquesta dignitat humana és congènita, és una
dignitat humana que va lligada a la vida des del seu inici,
independentment de les seves condicions concretes. Per tant,
estan vinculades als drets fonamentals i a la igualtat dels éssers
humans. Contràriament, nosaltres pensam que si entenem la
dignitat humana com a punt d’arribada, llavors està lligada a la
qualitat de vida i com a resultant de la mateixa davant situacions
de greu pèrdua d’aquesta qualitat de vida, es pot entendre que
aquesta ja no mereix ser viscuda perquè s’ha perdut aquesta
dignitat i sense ella la vida no té sentit.

Jo crec que això és el quid de la qüestió. És a dir, què és per
a uns i per a uns altres dignitat humana i on se troba la dignitat
humana. Nosaltres pensam que la mort digna, en aquests casos,
únicament pot trobar respostes en el desenvolupament i en la
difusió de les cures palAliatives, intentant eliminar el patiment i
no l’ésser humà que el pateix. Això és molt fàcil, nosaltres
eliminam la persona que pateix, però no eliminam el patiment.
Nosaltres som partidaris d’eliminar el patiment i no la persona
que pateix. Consideram que és molt important tenir en compte
el que diu la Societat Espanyola de Cures PalAliatives i que
adverteix del risc que per als més dèbils podria tenir ampliar la
norma que tenim avui en dia. Afirma aquesta societat que
l’establiment d’una norma pública permissiva podria suposar
traslladar un missatge social als pacients més greus i
incapacitats que es poden veure coaccionats, malgrat sigui
silenciosament i indirectament, a solAlicitar un final més ràpid.

Així, paradoxalment, una llei que s’hauria de defensar per
promoure l’autonomia de les persones, es podria convertir en
una subtil, però eficaç arma de coacció social. A més, podria
generar, i aquest també és un tema molt greu, una desconfiança
del malalt cap al sistema sanitari. Tal vegada convendria
recordar que la medicina no s’oposa al cessament del tractament
quan només serveix per prolongar la mort, ni a l’ús de certes
mesures per tal de minvar el patiment, no s’hi oposa, i jo crec
que darrerament encara menys, malgrat tenguin aquestes
mesures conseqüències en abreujar la vida.

Pareix que en aquest món -tal vegada sigui aquí on podem
fer la reflexió-, pareix que en aquest món allà on les
obligacions, el treball, el poc temps de què disposam per dedicar
a la família ens fa a tots quasi impossible tenir un moribund a ca
nostra i donar-li l’atenció que ha de menester. Mirin, crida molt
l’atenció, els majors esforços per tal d’exigir la legalització de
l’eutanàsia es fan tècnicament als països més desenvolupats,
amb un important i creixent envelliment de la població, on els
majors no troben el seu lloc a la societat i es dóna per a molts
d’ells una mort social que precedeix a la seva mort física. (...)
ho diu ben clar: “la societat moderna ha fet de la mort una
tragèdia perquè no ens sabem comportar davant d’ella”.

Vull tornar a dir el que he dit al principi, ens convendria
parlar clar, què volem davant una situació de mort irrevocable,
una mort amb dignitat o una mort per pietat? Què volem? No és
el mateix, en el cas d’una mort amb dignitat estam cercant que
el moribund conservi fins al darrer moment la serenitat i
l’acceptació del seu final de forma imminent, però no estam
accelerant el seu procés de mort. Mort amb dignitat significa el
dret a les persones a morir-se sense dolor físic, en pau amb un
mateix, en un ambient familiar íntim, i crec que just per això
avui en dia ja s’estan aplicant els tractaments mèdics necessaris

per tal de poder minvar el dolor físic, la qual cosa fa que el
pacient tengui una visió diferent de la vida, que aprengui a viure
el seu present com a qualque cosa valuosa.

No es pot negar que quan un pacient és informat que no hi
ha remei per a la seva malaltia i que la seva mort només serà
qüestió de temps, sorgeix dins el pacient una reacció que va des
d’un xoc emocional, passant per la depressió, la negació i el
silenci. Aquest és un procés que es produeix sempre. Per això,
nosaltres entenem que és molt important poder donar al malalt
l’opció de no sentir dolor, l’opció de mantenir la lucidesa i la
serenitat, que li permeti fer una llista de voluntats, que li
permeti fer un repàs de la seva vida, que li permeti arreglar els
seus comptes, delegar la cura dels seus fills, si és necessari, etc.
És a dir, que li permeti partir en pau. Jo crec que és per a això
que hem de lluitar nosaltres i no per eliminar aquesta persona de
cop i volta perquè ens pugui ser molest a tots.

Ningú no pot negar que quan les persones es troben a
moments crítics, quan tenen vida artificial, és lícit i no s’està
negant, a més s’està aplicant, torn a insistir, és lícit suspendre
totalment aquest tipus d’auxili extraordinari per tal que es pugui
morir en pau i amb dignitat. Això ja es fa i allò que no hem de
fer és arribar a voler avançar la mort de forma legal. Això sense
cap dubte seria un suïcidi assistit. Sempre els metges han
participat en la presa de decisions sobre la fi de la vida, i
actualment és comú suspendre o instaurar tractaments en
determinats casos, malgrat això dugui a la mort del pacient.
Això és plena actualitat, és el que es coneix com limitació de
l’esforç terapèutic i limitació dels tractaments o eutanàsia
passiva. Aquesta es du a terme amb el coneixement i l'anuència
dels familiars i dels cuidadors dels pacients. En medicina, el
respecte a l’autonomia de la persona i als drets dels pacients són
cada vegada més ponderats en la presa de decisions mèdiques,
creguin-me. I a més, després de les darreres notícies que hem
tengut, cada vegada més. Es té molt en compte el respecte a la
pròpia autonomia de la persona i dels seus drets...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Feliu, ha d’acabar.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Acab, un moment i acab. Aquest consentiment informat en
la relació metge-pacient i per a aquestes situacions és realment
útil, com deia abans, la Llei de voluntats anticipades, com a
millor manera de regular les actuacions mèdiques davant
situacions hipotètiques on la persona amb total o parcial
autonomia pot decidir en el moment sobre les actuacions
mèdiques pertinents al seu estat de salut.
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Per tant, ja per acabar, nosaltres votarem en contra d’aquesta
proposició no de llei, ja que consideram que no diu res,
d’amagat tal vegada diu molt, la qual cosa ens fa molta de por,
però clarament no diu res, el que diu ja es fa, ja ho preveu la
Llei de voluntats anticipades, ja ho fa tota la sanitat d’aquesta
comunitat i ja està implícit dins les normes habituals d’aquesta
societat. No veim clarament que es vulgui lluitar per tal de
combatre el dolor, per tal d’avançar en medicina palAliativa, per
tal de garantir una mort amb dignitat per a les persones que
pateixen. La veritat, jo demanaria que hi hagués un aclariment,
però nosaltres davant d’aquesta situació estam ben convençuts
que estam encobrint aquí una eutanàsia activa, i aquí a nosaltres
mai no ens trobaran.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Feliu. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, als grups que han parlat a favor
d’aquesta proposició no de llei, vull expressar-los l’agraïment.
Em referiré a alguna de les coses que han dit i amb això ja
enllaçaré amb la resposta a la Sra. Feliu, que és qui ha parlat en
contra de la iniciativa.

La primera qüestió, Llei 1/2006, Llei de voluntats
anticipades. Jo crec que la Sra. Feliu l’ha defensada una mica
com la llei que ja resol tota aquesta qüestió d’afrontar el procés
de la mort amb dignitat, i jo crec que no és així. Jo ho puc dir,
amb la legitimitat de qui ja en l’exposició de motius reconeix
que aquesta és una llei positiva, és una passa positiva i que és
una llei que introdueix elements positius en aquest sentit. A
més, jo crec que en el mateix sentit s’han expressat tant la Sra.
Suárez com la Sra. Torres. Per tant, el reconeixement a aquesta
Llei 1/2006. Ja està fet i, per tant, no és necessari que la defensi
més. 

Ara bé, que la presenti com la llei que ja dóna resposta a
aquesta necessitat de poder oferir garanties a malalts i a
professionals de la manera com encarar aquest procés, nosaltres
no hi estam d’acord. Aquesta és una llei que simplement diu que
el ciutadà que vulgui pot redactar una voluntat anticipada,
registrar-la i en aquesta voluntat pot expressar el seu desig, per
exemple, que no se li apliquin tractaments mèdics extraordinaris
quan ja no hi ha esperança per la vida. Però és una llei que, per
exemple, per estar expressada en aquests termes, no resol res del
cas d’aquell ciutadà a qui es presenta de manera ràpida una
situació difícil i abans no s’ha preocupat de redactar i de
registrar aquesta voluntat anticipada. 

És una llei que tampoc no ofereix les garanties necessàries
als professionals que cada dia a la seva feina i dia a dia
s’enfronten a la situació de tractaments palAliatius, situacions de
malalts terminals i no els ofereix aquelles garanties que podran
exercir la seva professió amb els seus criteris mèdics, ètics,
sense la coacció de si després podran ser acusats d’haver
atemptat contra la vida de les persones escurçant la vida a les
persones. Per tant, aquesta llei tots hem dit que és positiva, però
en absolut no és una llei que deixi tancades totes aquestes

qüestions. Per tant, reiteram que fan falta més reformes
encaminades a preservar tots aquests drets.

Segona qüestió. El debat d’eutanàsia passiva i eutanàsia
activa. Clar, el que deia la Sra. Feliu és que aquí hi ha alguna
cosa que va mig amagada o que per aquí entram en un camí
perillós. Jo crec que aquí no hi ha res a amagar, a més jo mateix
a l’exposició inicial ho he dit, aquesta llei va encaminada a
resoldre qüestions que cauen dins el camp del que es coneix
amb el nom d'eutanàsia passiva, i no entra a l’eutanàsia activa
perquè entenem que no és allò que es pugui afrontar des de
l’àmbit autonòmic, però reconeixem expressament que aquest
és l’àmbit en què es mou aquesta iniciativa i al mateix temps
deim que aquest és un debat necessari. En aquesta línia crec que
s’ha expressat la Sra. Suárez i estic plenament d’acord amb ella.

Per tant, no hi ha voluntats amagades o coses que vagin per
darrera o camins perillosos més o manco amagats, aquest cau es
limita a l’àmbit del que és... convencionalment  es coneix com
a eutanàsia passiva i allò altre és simplement és un debat que hi
ha d’haver. Perquè vostè vegi que aquí no hi ha coses amagades,
li puc dir fins i tot que personalment no només som partidari
que hi hagi debat sinó que seria partidari que s’avançàs cap a
aquesta altra qüestió de l’eutanàsia activa, encara que això
lògicament ho digui a títol personal o com a màxim a títol del
nostre grup i no va inclòs en el text de l’acord que avui se
sotmet a la consideració de la comissió, però no hi ha res
amagat en aquest sentit. 

Aquesta llei parla de la voluntat de les persones de poder
expressar la seva voluntat que no els sigui prolongada
artificialment la vida i que se’ls pugui minvar el seu patiment,
encara que això pugui suposar un escurçament de la vida. Dit
això, el debat d’eutanàsia activa és un altre, que fins i tot i ho he
dit a l’exposició oral, si això pot fer avançar cap a aquest debat
ja està bé perquè aquest és un debat necessari, però en absolut
un debat que duguem d’amagat o que vagi com a la part de
darrera mig amagat en el text d’aquesta proposta.

Dit això, tres comentaris més, o dos o tres comentaris més,
no estam d’acord amb absolut que unes reformes legals que
anassin adreçades que la gent pogués expressar el seu dret o fer
valer el seu dret de com afrontar la seva pròpia mort, que no li
sigui prolongada artificialment la vida, pugui suposar un perill,
pugui suposar una coacció, pugui suposar una arma de coacció
social o pugui suposar fins i tot aconseguir una cosa que creï
desconfiança dels malalts o dels usuaris de la sanitat cap a
l’estament mèdic o cap al sistema sanitari. Crec que al contrari,
i crec que a més la paraula coacció, la paraula condicionament
em vénen molt bé per contestar perquè precisament el que
coacciona i el que condiciona és per exemple el que va passar
a Leganés com ja s’ha dit prèviament. 
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Després del que va passar a Leganés els metges que
apliquen tractaments palAliatius els apliquen de manera
condicionada, estan condicionats per la por que els puguin
acusar de mala praxi mèdica i estan condicionats per la por que
els puguin acusar de mala praxi mèdica amb les conseqüències
que això pot tenir sobre el patiment de les persones. Per tant,
com més avancem en les garanties per als professionals que
puguin exercir la seva professió sense aquesta coerció i que els
mateixos malalts puguin fer valer la seva pròpia llibertat i
disposar sobre la pròpia vida, crec que més llevam elements de
coerció. 

Tampoc no puc estar d’acord amb alguns comentaris que
s’han fet que semblen donar a entendre que tot allò que vagi en
el sentit d’aquesta proposta són proposicions, per dir-ho
d’alguna manera una mica bruta per llevar-nos de damunt
ràpidament les persones malaltes o les persones grans que ens
sobren. Això en absolut és així. Un moment determinat es
parlava dels països del nord i els països del nord són els més
avançats tecnològicament, són els que tenen més regulada
l’eutanàsia tant activa com passiva, però també són aquells en
què les persones majors no troben l’encall social, com donant a
entendre que aquests països més avançats tecnològicament són
aquells països que més ganes tenen de llevar-se aquestes
persones de damunt. Això no ho compartesc en absolut. Crec
que són països avançats tecnològicament i són també països
avançats en concepció humanista. Per tant, com a països
avançats en concepció humanista són països que han avançat en
aquesta possibilitat de les persones de poder disposar sobre el
tram final de la seva vida en llibertat.

Si el Sr. President em permet un minut més, la Sra. Feliu
també deia que el procés que ells voldrien, com a una manera
digne d’afrontar el procés de la pròpia mort, és que una persona
quan ja està enfrontada a una situació terminal i reversible
pogués estar amb els seus, ordenar la seva vida, tenir uns dies o
unes setmanes finals pacífiques. Nosaltres estam absolutament
d’acord amb això, només faltaria, no parlam d’això, no parlam
que una persona que encara pugui afrontar aquesta etapa en què
està en la seva família, en què posa en ordre la seva vida i es
reconcilia amb ella mateixa per dir-ho de qualque manera, que
a aquesta persona se li escurça la vida, parlam d’una altra cosa.
Quan parlam que no hi hagi acarnissament terapèutic parlam de
situacions dramàtiques en què la vida d’una persona ja no és
pròpiament una vida, en què ja no és una vida que valgui la pena
i en què qualsevol cosa que se li pugui fer és perllongar
artificialment el seu patiment, parlam d’aquestes situacions i
d’unes altres. 

Per tant, allò que s’ha intentat presentar és una cosa que no
té res a veure. Per tant, em reafirm a demanar a la comissió el
suport al text tal com l’hem presentat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger -efectivament ara sí, Sr. Llauger-, per
la seva intervenció.

Passam ara a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 8233/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8; vots en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei.

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