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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 7308 i 7561/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7308/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a protecció dels
menors soldats en el sistema legislatiu de l'Estat espanyol.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE
7308/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protecció a
menors soldats al sistema legislatiu de l’Estat espanyol. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago per
un temps, com sap, de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Segons
declaracions de l’any 97, tota persona menor de 18 anys que
forma part de qualsevol força o grup armat, sigui aquest grup o
força armat regular o irregular, i independentment de la tasca
que desenvolupi, poden ser tasques clarament de soldat, tasques
que tenguin a veure amb dur municions, amb dur aigua, amb du
queviures, amb fer de cuiners, amb fer de vigilants, fins i tot a
vegades altres feines molt més desagradables, serà considerat un
menor soldat, el que normalment es considera com a nin o nina
soldat.

El dia 20 de setembre en aquesta mateixa cambra es va
aprovar per assentiment una proposició no de llei presentada pel
Grup del Partit Popular en la qual s’instava el Govern central a
tenir una certa sensibilitat i que a les seves agendes hi fos
present el tema dels nins soldats, però com a Parlament no
anàvem molt més enllà. Si vostè llegeixen el debat que es va
produir o les intervencions que se varen produir el dia 20 de
setembre de l’any passat, es varen tractar diferents temes; un era
la forma de reclutament, de detecció d’aquests menors, que era
clarament a vegades de forma molt inhumana, alguns d’ells
varen ser reclutats després d’haver de matar un membre de la
seva família per evitar que morissin tots els altres membres de
la seva família, alguns fins i tot varen ser forçats, segrestats,
sense cap tipus d’acomiadament, i alguns també hem de dir que
de forma voluntària, que normalment aquests alAlots són nins
que van de forma voluntària davant la desaparició de les
famílies o dels grups comunitaris als quals pertanyen.

Es parlava també del manteniment de la lleialtat, entre
cometes, amb què s’aconsegueix que els nins estiguin en
aquests grups armats; alguna vegada era a través de la utilització
de drogues, a vegades la utilització de les amenaces. Parlàvem
també de les dificultats de reinserció que tenen aquests menors
quan han passat per processos molt durs, que quan acaba a
vegades la intervenció militar o el problema que els sorgeix, o

simplement són expulsats, tenen greus dificultats per tornar a la
seva comunitat, perquè a vegades el que han fet ha estat matar
membres de la seva pròpia comunitat, no tan sols de la seva
família, de la comunitat; a vegades són expulsats d’altres
territoris propers a la seva comunitat pel mateix motiu. Són
alAlots que s’han acostumat a la violència, a la resolució dels
conflictes a través de la violència, o simplement són nins que
des dels vuit, nou, deu anys han viscut durant deu, quinze anys
amb els grups armats, per tant els únics grups de referència són
aquests grups armats en els moments importants de la
socialització de qualsevol persona.

També dèiem que hi havia molts de països que
malauradament utilitzaven els nins soldats, que n’hi ha uns
300.000 en aquest moment, de nins soldats, i que durant els
trenta anys darrers o vint-i-cinc anys darrers eren molts els
països que havien utilitzat aquesta pràctica de reclutament de
nins soldats, alguns, fins i tot, els governs oficials, no és només
lluita de guerrilles, o lluita armada diguem fora..., que
s’enfronta al poder constituït, sinó a vegades fins i tot pel
mateix govern, i dèiem que s’està aplicant a Angola, Burundi,
Cambotja, Colòmbia, Filipines, Guatemala, Guinea, Hondures,
Kosovo, Libèria, Moçambic, Nepal, Nicaragua, El Congo,
República txexena, El Salvador, Uganda, Sierra Leone, Sri
Lanka, Sudan i Somàlia. Vull dir que són molts els països, no és
un únic país sinó que són molts.

Assenyalava a més un informe de l’ONU que el que abans
era una qüestió molt extraordinària, que era que davant la falta
d’adults per mantenir una situació de guerra o una situació de
combat, s’anava a cercar infants, infants que normalment eren
adolescents, el que s’havia detectat a través de l’ONU els
darrers quinze anys és que ara hi havia una recerca activa, vull
dir que no era només per un tema que no hi hagués adults per
mantenir aquestes situacions de guerra o aquestes situacions de
conflicte armat, sinó que hi havia una recerca activa de cercar
els menors, hi havia una tendència cada vegada més alarmant de
reclutar nins i nines soldats. Fins i tot deia un comandant que
interessava reclutar aquests infants perquè són molt més
obedients que un adult, perquè no qüestionen les ordres i perquè
són més fàcils de manipular; això deia un comandant d’un país
subsaharià que utilitza aquestes estratègies.

I també assenyalava aquest mateix document de l’ONU que
els sectors més vulnerables o més potencials per ser reclutats
són els sectors més pobres; els nins que estan més protegits, que
són menys vulnerables, tenen menys riscos de ser reclutats, que
són els objectius d’aquests grups armats, d’aquests grups
d’adults armats. Fins i tot parla aquest document de l’ONU de
l’any 2007 que fins i tot anaven als orfenats a agafar aquests
alAlots.
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I també, tornant a la nostra intervenció, a la intervenció que
vàrem tenir aquí el 20 de setembre de l’any passat, parlàvem de
la doble moral de molts dels països, entre ells hem de dir que
l’Estat espanyol, que té una llei de prohibició de la venda
d’armes a països que no respecten els drets humans; aquesta és
considerada una falta de respecte als drets humans, el fet de
reclutar nins, persones menors de 18 anys, i en canvi a
documents oficials s’ha vist que l’Estat espanyol ha permès la
venda d’armes a països que no respecten aquest dret, que és no
entrar en guerra abans dels 18 anys, com són per exemples els
casos d’Angola, de Colòmbia o de Sri Lanka, fins i tot països
que inicialment no recluten nins soldats però que està demostrat
que després ells són els distribuïdors a altres països que sí
recluten nins soldats.

En aquesta proposició no de llei ens solidaritzàvem,
demanàvem que fos a les agendes polítiques, demanàvem una
acció política, però nosaltres pensam que no només podem
quedar-nos, davant aquest drama i aquesta vulneració claríssima
dels drets humans, demanant una situació només de manifestar
i demanar sensibilitat de les consciències dels governs, sinó que
hem d’anar un poc més enllà, i aquesta és una proposició no de
llei que va en aquest sentit.

A l’Estat espanyol està en vigor la Llei 12/2009, reguladora
del dret de l’asil i de la protecció subsidiària, i en el seu article
8, de causes d’exclusió, en el seu punt 2 diu que estaran
excloses per adquirir la condició de refugiades les persones
estrangeres sobre les quals hi hagi motius fonamentats d’haver
comès un delicte contra la pau, delictes de guerra contra la
humanitat. Aquesta exclusió pot afectar directament, i de fet hi
ha ja casos, hi ha ja documentats tres casos a l’Estat espanyol,
que per haver tengut activitats com a nins soldat quan han
demanat refugi o asil amb 24 o 25 anys se’ls ha denegat perquè
precisament tenien una història, un currículum d’intervenció
dins la lluita armada, fins i tot intervenció violenta, quan tenien
14, 15, 16 o 17 anys.

Pensam que això s’ha de modificar i pensam que, amb totes
les garanties legislatives que han de tenir aquest casos, pensam
que la Llei reguladora de dret a l’asil ha de modificar aquesta
mesura perquè aquest article no sigui aplicable a totes les
persones que puguin demostrar que hagin estat reclutades com
a nens i nenes soldats i mostrin penediment i estiguin en
processos de rehabilitació, o acceptin incorporar-s’hi. Parla aquí
també de nens i nenes, i el tema de les nines pensam que té
també aquesta doble exclusió des de la vessant de gènere,
perquè aquestes nines a vegades no només són reclutades per
matar, sinó que a vegades també són reclutades per matar i per
ser objectes sexuals; fins i tot en aquestes circumstàncies tan
penoses la doble marginació que a vegades patim o que pateixen
les dones també aquí es manifesta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores
diputades, és cert que el dia 20 de setembre de l’any passat
aquesta comissió va tractar una proposició no de llei per instar
el Govern de l’Estat a incloure dins l’agenda política de la
cooperació internacional aquests temes. El nostre grup va donar
suport a aquesta iniciativa, tot i que vàrem assenyalar que era de
vital importància donar un impuls institucional per aconseguir
l’aprovació del tractat internacional perquè es regulàs i es
controlàs la venda d’armes i evitar violacions de drets humans,
com és el cas de nins i nines soldats. 

A dia d’avui hi ha quinze països que incompleixen la
prohibició de vendre armes a països que recluten menors de 18
anys. Per tant continuam pensant que també s’ha d’impulsar
aquesta via d’evitar la venda d’armes a països que utilitzen nins
i nines soldats i que no respecten els drets humans d’aquests
nins.

Vàrem parlar també molt extensament sobre les
conseqüències que han de patir aquests nins i nines, com són
recaptats, les atrocitats que estan obligats a cometre, assassinats,
violacions, ells mateixos estan sotmesos a actes molt violents,
i vàrem estar d’acord que això era una circumstància que
s’havia de posar damunt l’agenda política i s’havia de treballar.
Vàrem aprovar aquella iniciativa, però és que a dia d’avui, a
data d’avui, aquesta situació continua i ja hi ha moltes entitats,
ONG, que estan alarmades per l’augment de nins i nines que
arriben en fluxos migratoris al nostre país, no només adults que
han pogut fugir que han estat nins soldats quan han estat nins i
que ara són adults, sinó que també vénen aquells nins que poden
fugir i que han estat víctimes i han estat nins soldat. Per tant hi
ha aquestes entitats que estan posant l’accent en aquesta
circumstància i demanen a les autoritats espanyoles que
compleixin amb l’obligació adquirida d’identificar aquests nins
com a possibles beneficiaris de dret a asil. 

Recordem que, dels països que han ratificat la Convenció de
Ginebra sobre l’estatut dels refugiats de 1951, Espanya ho va fer
en el 78, i per tant tenim l’obligació d’oferir a aquests nins i
nines protecció internacional, facilitar el seu accés al
procediment de petició d’asil, no repatriar-los en cap cas al seu
país d’origen quan allà estiguin en perill de patir violacions dels
seus drets humans, i estam obligats a donar-los atenció d’acord
amb les seves necessitats físiques i psicològiques. És per això,
ja ho he dit abans, que moltes entitats han demanat a les
autoritats espanyoles que el reclutament de nins i nines soldat
sigui considerat una forma específica de persecució a l’hora de
solAlicitar asil i protecció en consideració al perill d’haver de
tornar a patir aquestes violacions dels seus drets humans si són
tornats als seus països d’origen.

Però és que el procediment d’asil a Espanya no contempla
mesures especials pels casos dels menors no acompanyats, i els
nins i les nines que solAliciten asil troben les mateixes dificultats
de les persones adultes, a més a més de no rebre l’especial
atenció que la seva condició de menors exigeix. 
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Malgrat l’aprovació que va tenir lloc el dia 20 de setembre
d’una proposició no de llei que feia referència també a l’impuls
i a posar sobre l’agenda política l’objectiu de protegir i de fer
feina per evitar aquesta circumstància, pensam que les
iniciatives de suport institucional, com va ser de qualque
manera la de dia 20 de setembre de l’any passat, no són
instruments de transformació d’aquelles realitats en les quals
nosaltres denunciam que s’ha de treballar, i queden purament en
una declaració d’intencions que no donen peu a cap tipus
d’acció concreta que vagi encaminada a millorar la intenció que
es proposa. En aquest cas els nins soldats necessiten una passa
més per aconseguir evitar que siguin reclutats i que els països
quedin en impunitat, i que no tenguin la protecció d’un estat que
té ratificat un tractat i una obligació de donar asil a aquests nins.

Per tant pensam que la iniciativa que es presenta a aprovació
vol donar aquesta passa més en la protecció dels nins i les nines
soldats en el sentit de contemplar que l’article 8 de la Llei
reguladora del dret d’asil i de protecció subsidiària no els
exclogui de la seva condició de refugiats. Això és el que
demana la proposició i és a allò que nosaltres donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. I pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá,
també per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Primero de todo quiero
empezar agradeciendo a tres organizaciones la impresionante
labor que realizan respecto a estos niños y niñas soldados, como
son Amnistía Internacional, Save the Children y Entre Culturas.
Creo que se debe valorar especialmente el esfuerzo que hacen.
Quiero reconocer la labor impagable que comenzaron desde
hace unos años como una utopía y que hoy es un tema que se
trata en parlamentos nacionales, en parlamentos internacionales
y que se incluye en importantes normas y leyes también de
carácter internacional. Sirva en mi nombre y en el de mi grupo
como agradecimiento a todos ellos.

Creo que el tema que debatimos hoy va más allá de la ayuda
oficial al desarrollo. El tema de los niños y las niñas soldados
requiere una coherencia en políticas, requiere una determinación
internacional y una política de país comprometida con el respeto
a los derechos humanos. El infierno que viven los niños
soldados es tan estremecedor que yo creo que no hace falta
cargarlo de mucho más dramatismo para explicar la urgencia y
la importancia. Se calcula que existen hoy 300.000 niños y
niñas utilizados para fines de guerra.

Estos niños y niñas, como ya ha dicho la portavoz que
presenta la PNL, son utilizados para muchísimos usos, entre
otros especialmente para matar, y estoy de acuerdo con ella
también en el sentido de que hay una doble victimización de las
niñas, porque además de ser utilizadas como soldados también
son utilizadas para..., digamos para dar usos sexuales también
con respecto a los soldados; incluso muchas veces ellas se ven
obligadas a intentar enamorarlos para que no sean violadas por
más de un soldado y se limiten a uno solo.

Creo sinceramente que debemos instar al Gobierno a tener
como referencia este drama de la violación de los derechos
humanos en un colectivo tan vulnerable como es la infancia, y
que se deben seguir impulsando medidas y consolidar otras que
se han tomado, como los numerosos tratados internacionales al
respecto. Se ha mencionado aquí el famoso tratado de armas,
del que hicimos ya una declaración internacional también a
instancias de Amnistía Internacional, y creo que por desgracia
se ha dado un fracaso en este tratado, pero..., han fracasado las
negociaciones en el 2012, pero sí quiero decir que el Gobierno
español se ha posicionado a favor de prohibir la venta de armas
a países que vulneren los derechos humanos. De hecho el
ministro Margallo, ante el fracaso de las negociaciones este
septiembre en Nueva York, junto a los colegas de Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia y Suecia, han emitido un
comunicado en el que reclaman una nueva ronda de
negociaciones para alcanzar un tratado sobre el comercio de
armas convencionales con el objetivo de evitar que lleguen a
países donde se violan los derechos humanos. En concreto estos
ministros piden que la Asamblea General de Naciones Unidas
apruebe un nuevo mandato para celebrar lo antes posible, en
este mismo año, una segunda conferencia sobre el tema después
de que fracasara la que tuvo lugar en julio pasado.

En esta declaración corresponde a los estados garantizar que
no se envían armas a lugares en los que existe un riesgo muy
claro de que se utilicen para cometer graves violaciones contra
el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Creo que es necesario poner en marcha políticas
internacionales conjuntas y procedimientos concretos con el fin
de garantizar que se cumpla el derecho internacional y prevenir
las violaciones de los derechos de los niños. Creo que los
gobiernos deben tener una posición activa a nivel internacional
para evitar las masacres que se producen en estos conflictos, y
debemos ser impulsores de este tratado internacional para que
tenga unos criterios sólidos y unos objetivos concretos, y que no
se pueda trampear, como pasa con otros documentos
internacionales. No tendría sentido intentar frenar el uso de
niños y niñas soldado por parte de grupos armados a los que de
una forma u otra les llegan armas desde los países que firman
también los tratados internacionales.

Como hemos dicho yo creo que son cada día miles de niños
los que participan en estos conflictos armados, y además de
evitar que lleguen las armas a sus países hay que prevenir y hay
que desmovilizar, y además hay que llevar a cabo políticas de
rehabilitación y de reinserción de estos niños y niñas soldado en
cuanto que estos niños sufren muchas secuelas psicológicas.

Creo que también es importante trabajar en la educación,
creo que debemos instar al Gobierno a seguir impulsando,
dentro de la agenda de cooperación, tener como cuestión
prioritaria la rehabilitación y todo lo referente a la educación de
estos niños.
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En cuanto a lo que es el tema concreto de la proposición no
de ley, como he comentado antes a mis compañeras, la política
europea de asilo viene marcada por una serie de directivas
comunitarias. La última ley que se ha aprobado en España, la
ley del 2009 en concreto, se basa en la Directiva 2004/83,
2005/85 y 2003/86 y viene muy marcada por la política europea
en este sentido.

Por otra parte, en los países de nuestro entorno no existe
tampoco ninguna normativa al respecto, sin embargo, sí quiero
decir que desde mi partido se considera que es una iniciativa
que es interesante, creo que es una iniciativa que nuestro
gobierno se puede comprometer a impulsar a nivel internacional
y creo que es importante trabajar esto a nivel de instancias
europeas para que se tomen decisiones comunes en este sentido.
Y por eso he propuesto una redacción alternativa que les he
pasado por escrito porque es un poco larga que sería: “el
Parlamento de las Islas Baleares anima al Gobierno central a la
toma de conciencia de la situación de los derechos de los niños
y niñas soldado en las instituciones internacionales”. Por otra
parte, “conscientes de que la Ley 12/2009, reguladora del
derecho de asilo y protección subsidiaria, fue elaborada a partir
de la Directiva 2004/83, de 29 de abril, por la que se establecen
normas mínimas relativas a los requisitos para el
reconocimiento y el estatuto de nacionalidades de terceros
países; la Directiva 2005/85, sobre normas mínimas para los
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para
conceder o retirar la condición de refugiado y el capítol quinto
de la Directiva 2003/86, sobre el derecho de la reagrupación
familiar relativo a les refugiados, animamos a que el Gobierno
central aliente a las instituciones europeas en la acción proactiva
para la defensa de este colectivo. Por otra parte, sabedores de
que países de nuestro entorno, como Francia o Reino Unido,
todavía no han adoptado normativas específicas o acciones
concretas en la defensa de los intereses de los niños soldado en
sus políticas de asilo, animamos al Gobierno central a que
potencie la toma de consciencia sobre la situación de los niños
y niñas soldado en los foros internacionales”.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula, per
contradiccions, el grup proposant? Té la paraula la Sra.
Santiago, per cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies a les dues persones, a les dues dones que han
intervengut, les dues diputades. En primer lloc, vull dir al Partit
Socialista que nosaltres no hem volgut fer una redacció amb
relació que els nins soldat o les nines soldat siguin una categoria
específica en la Llei d’asil perquè consideram que la Llei del
menor, actualment en vigor, protegeix més que una llei d’asil.
Un menor que arriba a Espanya ha d’estar protegit com a
menor, independentment de la seva condició, d’on vengui, del
seu país d’origen. Per tant, pensam que la Llei del menor, en
aquest moment, és més protectora que la Llei d’asil.

Efectivament, però, dels tres casos que hi ha hagut, que se’ls
ha denegat l’asil, dos havien estat menors tutelats per
l’administració i quan varen complir els divuit anys no varen
poder regularitzar la seva estada a Espanya, a l’Estat espanyol,
perquè hi havia proves que havien intervengut a processos
armats en el seu país d’origen. Un cas als tretze anys i l’altre als
catorze anys. I amb la llei que volem canviar, acollint-se a
aquesta llei concreta, se’ls va denegar l’estança, nins que havien
fet processos d’inserció a l’Estat espanyol, amb recursos de
l’Estat espanyol i amb doblers de l’Estat espanyol, o en aquest
cas d’una comunitat autònoma. I ens trobam casos d’aquests.

Pensam que si és un menor ha d’estar protegit per la Llei del
menor, amb les condicions actuals d’una llei del menor que és
prou bona, amb manca de recursos, però prou bona. Per això ho
demanam, per a tots aquells adults que hagin de solAlicitar asil,
independentment que hagin fet un procés de tutela a l’Estat
espanyol o no. 

Amb relació a l’exposició de la Sra. Bauzá, nosaltres també
ens afegim al reconeixement que vostè ha dit de les tres entitats,
dir també aquí que hi ha hagut entitats més locals com Pau i
Solidaritat, més petites, però que també han treballat en aquest
sentit. Entenem molt bé que això transcendeix el que seria la
política de cooperació, per això ho duim a la Comissió de Drets
Humans, però jo no entenc la seva proposta perquè pens que pot
ser, si vol, d’afegit, per afegir a la nostra proposta, però pensam
que el més important de la nostra proposició no de llei és la
demanda al Govern que pugui modificar aquesta llei en aquest
sentit i que si hi ha impediments que els remogui perquè no hi
siguin, i si és necessari que faci propostes a nivell europeu
perquè les directives hagin de canviar, que es canviïn.

Vull dir, la política internacional la marca el Govern de
l’Estat, però nosaltres pensam que és central aquest canvi i amb
experiències molt reals i molt viscudes. A més, pensam que els
països, hi ha directrius europees, però els països són sobirans
amb les polítiques d’asil, perquè comparam la política d’asil de
països d’Europa, de països de la comunitat europea, i són
absolutament diferents, hi ha algunes que són molt més
restrictives que altres. Fins i tot en prestacions socials,
prestacions econòmiques, demandes d’acreditació per a l’asil,
figures de l’asil diferents. 

Per tant, pensam que tenim absoluta sobirania per poder fer
aquesta proposta de modificació dins el nostre congrés. Se’ns
dubte pens que hem de tenir l’aspiració que vostè apuntava que
fos de caràcter internacional, que no només fos Espanya que
facilitàs aquest asil sinó que també fossin els països de l’entorn.
Nosaltres si són dos punts que es poden afegir a la nostra
proposició no tendríem cap problema, si és per substituir-les, la
veritat, no ho compartim i ens agradaria que en el cas que vostès
no volguessin votar-la s’abstinguessin perquè almanco amb els
vots dels Socialistes i amb els vots del Grup Parlamentari MÉS
aquesta esmena pogués sortir, perquè pensam que està fora de
qualsevol ideologia d’esquerres o de dretes, que és la pura
sensibilitat davant aquestes situacions de casos reals que ja
coneixem i d’una sensibilitat que compartim i que tots som molt
conscients del drama humà que suposa això.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem, idò, a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 7308/12.

(Remor de veus)

Passam a la votació de la Proposició no de llei 7308/12.

Vots a favor? 4. 

Vots en contra? 9. 

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7308/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7561/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a any europeu de
l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7561/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’any
europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei va ser registrada l’any passat, dia 3 d’octubre, i tot i que es
referia a una celebració de l’any passat pensam que encara té
vigència i, per això, crec que pot ser tractada aquí i debatuda.

L’any passat, com he dit abans, l’any 2012, va ser declarat
per la Unió Europea com l’any europeu de l’envelliment actiu
i de la solidaritat intergeneracional amb la finalitat no tan sols
de sensibilitzar la ciutadania europea sobre la contribució que
les persones majors poden aportar a la societat sinó també per
posar damunt l’agenda política les polítiques necessàries per
desenvolupar el dret dels majors a envellir de manera activa
creant millors oportunitats i enfortint la solidaritat
intergeneracional.

Transcorregut l’any europeu de l’envelliment actiu i la
solidaritat intergeneracional, com he dit abans, manifestam que
aquest objectiu continua sent vigent i, per tant, és vigent encara
aquesta proposició no de llei, i el nostre compromís és continuar
treballant per assolir aquest objectiu. Un objectiu que afecta
directament la vida de milions de persones majors del nostre
país, un colAlectiu que ens aquests moments de crisi econòmica
adquireix un protagonisme inesperat per la seva decisiva
aportació social, no tan sols com a cuidadors dels seus néts sinó
també com a sostenidors amb les seves pensions dels seus fills.

Creim que els compromisos dels governs en la consecució
d’un envelliment actiu ha de passar necessàriament per
promoure la formació de les persones al llarg de tota la vida per
afavorir la participació activa, el compromís social i la seva
integració en espais i propostes intergeneracionals sense oblidar
les persones amb discapacitat. Passa per promoure que els
centres socials per a persones majors siguin veritables espais
oberts a la comunitat i que totes les persones puguin participar
en els seus programes d’activitats generant així àmbits per a la
cooperació, la solidaritat i el compromís. Passa per aconseguir
que les persones amb dependència puguin continuar vivint a
casa seva mitjançant el suport i els serveis a què tenen dret per
garantir l’accés, quan sigui necessari, a una residència on pugui
rebre una atenció permanent i de qualitat, tot respectant els
desitjos de cada persona per evitar ruptures amb la seva vida
anterior.

Un compromís que passa per desenvolupar des de les
polítiques d’habitatge i urbanisme un disseny d’habitatges que
siguin concebuts per a tota la vida, articulant ciutats accessibles
i amigables en un entorn sostenible i eliminant barreres que
impedeixin la convivència intergeneracional. També per invertir
en la prevenció i en la reducció dels riscos que provoquen
malalties i dependències que són evitables, actuant sobre les
causes que provoquen el deteriorament de la salut com a
instrument per millorar la qualitat de vida durant el procés
d’envelliment. Passen per desenvolupar polítiques integrals que
articulin els serveis socials amb els sanitaris i amb les polítiques
d’habitatge, urbanisme, transport, cultura, accés a les TIC, etc.,
perquè totes aquestes àrees tenen a veure amb la garantia de
l’autonomia personal, amb la igualtat d’oportunitats i amb la
inclusió social. I passen per salvaguardar els drets fonamentals
i els drets socials adquirits en matèria de pensions, sanitat,
atenció a la dependència i serveis socials.

Les circumstàncies actuals, la crisi econòmica i la política
pressupostària del Govern de l’Estat afecten especialment el
colAlectiu de persones majors augmentant la seva vulnerabilitat
i, per tant, dificultant el seu procés d’envelliment actiu. El
desmantellament de la Llei de dependència, la baixada
pressupostària en un 65% del pla concertat de serveis socials
bàsics que elimina, entre d’altres, serveis com la teleassistència;
la reducció d’un 39% del programa d’envelliment actiu i
prevenció de la dependència; el copagament dels medicaments,
les pròtesis, el transport sanitari; les retallades educatives que
afecten programes d’universitat oberta per a persones majors;
l’augment de l’IVA i dels imposts són polítiques que, com he
dit abans, incideixen de manera molt negativa al procés de vida
de les persones majors.
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Precisament perquè consideram que no podem limitar el
nostre suport a una celebració anual en un moments en què les
polítiques d’austeritat perjudiquen especialment les persones
majors i les seves expectatives de viure la seva vida d’una
manera activa i inclusiva és pel que mantenim aquesta iniciativa
que proposa: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l’Estat i el Govern de les Illes Balears” -ho torn a repetir
perquè ha quedat repetit i no s’entén molt bé- “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a desenvolupar,
fomentar i difondre un concepte de les persones majors ajustat
als drets que les corresponen com a part integrant de la
ciutadania sense cap tipus de discriminació ni de desigualtat en
el tracte”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Li vull anunciar, Sra. Obrador, que
nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei amb un
sí crític perquè la veritat és que el nostre grup parlamentari està
a vegades, bé, cada vegada menys dispost a aprovar manifests
d’aquestes característiques que després no es concreten en res,
com ha passat a la darrera proposició no de llei, que tots som
molt sensibles als nins soldats, però després quan concretam un
fet polític concret de canvi real no ho votam tots. Aquesta
segurament és una proposició no de llei que pot ser aprovada
per tothom i després quan es concreta difícilment es aprovada
per tothom.

Efectivament, l’any 2012 va ser l’any europeu de
l’envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional i la Unió
Europea deia que era un ocasió per a tots de reflexionar sobre el
fet que els europeus visquin més i amb més salut i assumir les
oportunitats que això representa. Casualment mentre la Unió
Europea deia això el mateix any 2012 el Fons Monetari
Internacional diu que l’augment de l’esperança de vida és un
risc financer per als governs i per a les entitats que ofereixen
prestacions per a les persones majors. El mateix any que Europa
ha de defensar i fer polítiques actives per l’envelliment solidari,
el Fons Monetari considera un risc financer l’esperança de vida.

I cregui’m que d’una forma paradoxal s’han aconseguit bona
part dels objectius de l’any internacional, un d’ells era la
permanència en el mercat laboral i s’ha aconseguit modificant
la Llei de pensions d’una forma forçosa, d’aconseguir que els
que es volien jubilar als 65 anys doncs ara no, fins als 68. Vull
dir, s’ha aconseguit en part. Li he de dir que en part liderat pel
seu partit. L’augment de majors de 60 anys expulsats del mercat
laboral per poder compartir l’experiència amb els joves és cada
vegada més urgent, i dificultats perquè aquests majors de 60
anys que són expulsats dels llocs de feina puguin trobar feina,
això és un dels temes.

Un altre dels temes que es volia aconseguir és aquesta
solidaritat internacional, però un pensa que han de ser els joves
que se solidaritzin internacionalment o intergeneracionalment
amb els més majors i resulta que ha estat a l’inrevés, els més
vells s’han hagut de solidaritzar amb els més joves perquè
aquesta crisi econòmica que es va iniciar amb una crisi
financera ha fet que l’Estat espanyol, el 43,8% de les persones
majors que tenen una pensió, ajudin d’una manera o d’una altra,
vol dir, des d’ajudar-los a pagar el lloguer, la borsa de menjar o
de tenir-los dins casa seva, un 43,8%, són imprescindibles per
mantenir la subsistència dels més joves de les famílies, dels fills
i dels néts. Això l’any 2012, l’any 2010 això representava un
9,8; l’any 2012 representa un 43,8%. Això ho diuen les
estadístiques oficials. Per tant, aquesta solidaritat
intergeneracional que havien de tenir els més joves amb els més
vells s’ha capgirat. 

Les residències es buiden, els centres de dia es comencen a
buidar perquè les persones majors tenen una pensió i ha de
tornar a la casa, ja no poden estar atesos d’una forma
professional, ja demanen, i ho diu expressament aquest d’això,
per tant, continuen tenint un paper actiu en la societat tot i que
no era aquest l’objectiu, però malauradament és així. 

Viure una vida més saludable i satisfactòria possible; i
davant això tenim un govern que els fa pagar els medicaments
que ara no pagaven, un transport no urgent que abans no
pagaven i que paguen. Els psiquiatres diuen que hi ha més
depressions, més austeritat, més risc de suïcidi, ho diu el
ColAlegi de Farmacèutics: “hay jubilados que han dejado de
tomar su medicación para evitar el copago”. Això quan havien
de promocionar viure una vida més saludable i satisfactòria
possible, el ColAlegi de Farmacèutics diu: “hay jubilados que
han dejado de tomar su medicación para evitar el copago”,
perquè no el poden pagar. Això són resultats d’aquest any
internacional.

I el darrer que ens ha fet aquest govern, que ha celebrat fins
l’any 2012 l’any internacional de l’envelliment actiu, ha estat
tancar precisament, a Mallorca n’hi ha quatre o cinc, un centre
que precisament promocionava l’envelliment actiu a Can Real,
Petra, hi havia un centre que es treballava a través de tot un
seguit de tallers, aspectes cognitius, físics, de memòria, cultural,
etc., precisament per promocionar aquest envelliment actiu i el
Govern el tanca. No és que el tanqui, és que entrega la gestió del
centre a una associació pròxima al PP. Un servei públic, li
canvien la clau, li canvien el pany i ho entrega, per a la seva
gestió, a una associació del Partit Popular, un servei públic,
pagat amb doblers públics, un espai públic, un local públic. Treu
quatre treballadors que feien feina amb persones..., psicòlegs,
monitors i fisioterapeutes. I això que era un centre
d’envelliment actiu, per promocionar l’envelliment actiu i evitar
la dependència, el tanquen.
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Però no només això, per a l’envelliment actiu és fonamental
que hi hagi investigació, desenvolupament i innovació. Doncs,
s’han tancat centres que estudiaven com afrontar l’alzheimer.
S’han tancat centres i s’han llevat línies d’investigació
d’investigadors que treballaven altres demències, com per
exemple el Parkinson. És fonamental treballar, conèixer amb
profunditat aquestes malalties per poder no només donar anys
a la vida, sinó donar vida als anys, que tenguin qualitat. La
prevenció, la promoció van desapareixent en aquest país, no
només a nivell sanitari, sinó a nivell cultural.

La nostra esperança de vida, de tota la classe humana, va
augmentar a Europa un mitjana de tres mesos per any des de la
meitat del segle XIX. La meitat del segle XIX si ens situam
històricament, és quan s’aconsegueixen drets laborals, drets
polítics, drets socials, drets sanitaris, drets educatius. I
pràcticament entrat el segle XXI vàrem aconseguir una mitjana
de tres mesos per any. Segons l’INE l’esperança de vida ha
caigut lleugerament entre juliol de 2010 i juny de 2011. Diuen
que encara no és significatiu, però que ja ha caigut un parell de
mesos. És ver que diuen que això no significa que hi hagi una
tendència, però que comencen a ser dades rellevants. És la
primera vegada en 50 anys que això deixa de créixer, quan
tenim un potencial de vida fins els 100 anys i sense cap tipus de
disminució fins els 90 anys. Els demògrafs llancen una crida
d’atenció, diuen que això s’ha de seguir estudiant perquè estam
davant d’una situació que mai no s’havia donat en tres
generacions anteriors.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta perquè
és difícil dir que no, però amb poca esperança perquè després
aquestes propostes que són de declaracions d’intencions, quan
la concretes en una cosa, sembla que tot són problemes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Avui el Grup Socialista presenta en aquesta comissió
una proposició sobre l’envelliment actiu i la solidaritat
intergeneracional, en el marc del qual s’han desenvolupat tot un
seguit d’activitats dins tots els estats membres de la Unió
Europea, amb l’objectiu de promoure la creació d’un
envelliment actiu saludable, en el marc de la societat per a totes
les edats.

Els avanços mèdics i socials fan que tenguem una població
major, no sols cada cop més nombrosa, sinó també cada cop
més activa. Espanya és de fet un dels països més envellits de la
Unió Europea, d’acord amb les darreres dades d’Eurostat.
Especialment notables són les xifres de la població molt major.
Concretament és el segon país amb més població per damunt
dels 80 anys. A més, el fet d’arribar a una bona edat avançada
amb una elevada qualitat de vida i salut, ens planteja nous reptes
per als poders públics, per tal de garantir uns programes i
prestacions adequades a les seves necessitats, ja que el 53% de

les persones majors inicien noves activitats després dels 65
anys, percentatge molt superior si ho comparam amb fa dues
dècades, on només el 9,5% de les persones majors de 65 anys,
havien iniciat alguna activitat després de la jubilació.
Actualment, el 43% dels nostres majors volen participar
activament i de manera integral a la societat espanyola i un 28%
formen part d’alguna organització. Un 87% de les persones
majors volen continuar vivint a la seva pròpia casa, però fruit de
la solidaritat intergeneracional, amb els beneficis de
l’enriquiment personal que suposa per a ambdues parts, un 70%
contribueixen a la cura dels seus néts i nétes. A més, l’exercici
físic i la formació educativa són activitats emergents entre les
persones majors i donat que la gran majoria no han superat els
estudis bàsics, és responsabilitat dels poders públics fomentar
aquesta formació contínua, així com també activitats d’oci i
esportives que contribueixin a mantenir i millorar la seva bona
salut.

Per això les polítiques públiques de 2012 han posat, i també
enguany, l’accent en la promoció d’aquestes activitats. En el
marc de l’adhesió a l’Any de l’envelliment actiu, la solidaritat
intergeneracional, s’ha organitzat tot un programa d’activitats
encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones
majors i fomentar la seva autonomia personal, activitats que les
podem emmarcar dins àmbits diversos i que conclouen amb un
elevat índex de participació, d’àmbit esportiu, cultural, lúdic,
hàbits saludables, etc. A més, per exemple, des del Consell de
Mallorca es va treure una convocatòria de subvencions
específica, destinada a realitzar activitats encaminades a la
consecució de l’envelliment actiu, per un import adjudicat
superior als 300.000 euros, del qual se’n beneficiaren 157
associacions que reberen el cent per cent de l’import solAlicitat,
fins a un màxim de 2.500 euros.

Fins aquí tot molt bé, és el que podríem esperar d’una
proposició no de llei que du per títol: Any de l’envelliment actiu
i solidaritat intergeneracional. Però com sempre, lluny de cercar
l’enteniment, el Grup Socialista aprofita aquesta proposició no
de llei per fer una mescla, per parlar aquest cop un poc de tot,
pensions, medicaments, dependència, IMSERSO. Tots els temes
i tots els arguments vists i tornats a veure amb diferents
iniciatives d’aquest Parlament, i tots i cada un d’aquests
arguments demagògics i amb mentides en alguns casos, rebatuts
ja en altres ocasions amb dades i fets objectius. Però, tot i el
perill de repetició i avorriment, ho tornarem repetir perquè no
quedi cap ombra de dubte.

Parlen de pensions. Jo ja no sé si és desconeixement o
atreviment pur i dur. Crec que el Partit Socialista quan parla de
pensions, almenys ho hauria de fer amb la boca petita, des de la
humilitat i posar-se una mica vermells, com també a l’hora de
parlar com ho fan de la jubilació. Recorden quin partit va ser el
que va elevar l’edat de jubilació? I quin partit va ser el que va
congelar les pensions i no va aplicar la desviació de l’IPC? I que
deia que tot això era normal perquè hi havia molt de deute i
molta gent a l’atur? Idò era el mateix partit que el de la Sra.
Conxa Obrador. I com tot el que varen tocar, no només no es
van preocupar dels pensionistes, sinó que van posar en perill les
pensions de totes les generacions que vénen darrera. I és que
quan hi havia superàvit a la Seguretat Social, concretament els
anys 2008 i 2009, el Partit Socialista no va ingressar ni un sol
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euro, com era la seva obligació, al fons de reserva de les
pensions, fons creat per cert l’any 1997 per un Govern del Partit
Popular; 15.000 milions d’euros que es van deixar d’ingressar
perquè quan hi hagués una situació d’emergència, les pensions
d’aquells que han treballat tota la vida per arribar a una
merescuda jubilació, no estiguessin en perill. Aquesta era la
política per a les persones del Partit Socialista. A més, amb la
seva política ja de sobres coneguda de sobre endeutament i
destrucció d’ocupació, cada any es varen comptar amb milions
el nombre de cotitzants a la Seguretat Social que es van anar
perdent i això evidentment té una repercussió directa en el
sistema de pensions. 

El Govern del Partit Popular, una vegada més, en la seva
escomesa de posar ordre en aquest caos, ha pres tres decisions
importants en el sistema de la Seguretat Social. Primer, apujar
les pensions amb caràcter general un 1% el 2012 i el 2013, la
qual cosa suposa només per al 2012 una despesa de 1.000
milions d’euros. Segon, s’ha tingut en compte que no tots els
pensionistes es troben en la mateixa situació i amb la voluntat
d’ajudar a qui més ho necessita, el 2013 es pujaran les pensions
de fins a 1.000 euros un 2%, de tal manera que se’n beneficiaran
6,6 milions de pensions, el que suposa un 74% del total, i la
resta un 1%, el que suposa 1.500 milions d’euros de despesa. I
tercer, separar definitivament les fonts de finançament de la
Seguretat Social, de tal manera que les pensions no
contributives no carreguin el sistema de finançament. La realitat
és, ho mirin com ho mirin, que les pensions conformen l’única
partida dels pressuposts generals de 2013 que creix per decisió
del Govern. I això el Partit Popular sí que ho pot dir en veu alta.

Tornen a treure també el tema del copagament i jo els he de
dir que per dissuadir la gent que no vagi als centres de salut
quan no faci falta, hauríem d’introduir una taxa per augmentar
la recaptació i fer més sostenible el sistema, perquè aquesta
cultura del gratis total, fa que la sanitat no pugui seguir sent
universal i avançada, ja que el pes cau en els ciutadans que
paguen els imposts i no als que utilitzen els serveis. I és que el
copagament és educatiu i és bo per a tot. I ara es poden posar les
mans al cap...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li pregaria silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

I ara es poden posar les mans al cap, poden seguir remugant
i parlant de rics i pobres, perquè totes aquestes afirmacions que
acab de fer no són meves, són d’alts càrrecs del Partit Socialista,
el mateix partit que la Sra. Conxa Obrador, el mateix que
governava amb un pacte el partit d’esquerra i no de qualsevol
càrrec, Trinidad Jiménez, Ramon Jáuregui, la consellera de
Salut de Catalunya Maria Geli o Julián García Vargas, ministre
de Sanitat amb el Sr. González. Poden baixar les mans i poden
tancar la boca.

Els que defensen les persones i els majors, apostaven per un
copagament sanitari, cosa que avui en dia no es produeix. Per
això, com hem dit en moltes ocasions, s’ha d’actuar sobre la
despesa farmacèutica, que s’ha aconseguit rebaixar
significativament i s’ha posat al nivell d’Europa, on tots els
països europeus compten amb un sistema allà on el pacient paga
els fàrmacs, tot i que amb percentatges molt superiors en
pagament que l’actual sistema espanyol, tot i que la despesa
farmacèutica d’Espanya continua sent superior. 

A més, com s’ha fet també amb les pensions, s’ha tengut en
compte que no tots els ciutadans estan en la mateixa situació
econòmica. Així que s’ha introduït un criteri més just de la
progressió, de manera que paga mes qui més té. És a dir, un
sistema equitatiu, just i el que és més important per a una
població cada cop més envellida, sostenible en temps. Les
generacions futures poden respirar tranquilAles, amb el Partit
Popular s’han acabat les polítiques de l’esquerra de pa per a
avui i fam per a demà. I el que és més important, el darrer
baròmetre sanitari reflecteix que el 70,6% dels espanyols opina
que la sanitat funciona bé o molt bé. I això suposa un augment
de més de 2 punts respecte de 2008. I el nostre sistema nacional
de salut ha rebut una nota de 6,57 sobre 10, millor que fa quatre
anys, 6,29. Així que vostès poden continuar amb el seu discurs
fatalista i destructiu, tal vegada guanyin un Goya, però els
números són els números i són els que són.

Per no allargar-me més, quant a la Llei de dependència que
crec que ja està dit tot, no sé com sent el gran fiasco del Sr.
Zapatero, encara en parlen. Em limitaré a dir només el que ha
dit el Tribunal de Comptes. Des de 2007 fins a l’abril de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... de 2011 el Govern ha pagat a les comunitats 47 milions
d’euros de més només per una de les vies de finançament de la
llei. El sistema ha registrat persones, la data de defunció de les
quals era anterior a la posada en marxa de la llei. 30.000
persones mortes que continuaven rebent la prestació, etc.
Només a les Balears s’han perdut 70.000 expedients, un sistema
informàtic pel qual varen pagar 14 milions d’euros amb dos
contractes, al marge també de la llei. I això ho diu el Tribunal
de Comptes. Aquí s’han mantingut les partides, s’han prioritzat
els grans dependents i s’ha simplificat el model. De l’IMSERSO
també ja n’hem parlat. S’han tret al mercat 900.000 places, sent
les Balears una de les comunitats més beneficiades. 

Per això i amb la voluntat d’arribar a un consens, propòs a
la seva proposició no de llei afegir la paraula “continuar
desenvolupant, fomentant i difonent un concepte de persones
majors ajustats als drets”, amb la redacció que segueix, perquè
entenem que s’ha de seguir fent feina en aquest sentit, però que
actualment ja es fa i es fa sense cap tipus de discriminació ni
desigualtat. Si és així i ho accepten, els ho votarem a favor. En
cas contrari, nosaltres no podem entrar en el joc que pretenen
amb el seu discurs.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Obrador
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, el Fons
Monetari Internacional certament va reconèixer que l’esperança
de vida és un risc financer, però aquest risc financer es
converteix en una possibilitat de negoci per la manca de suport
de les administracions públiques a les persones que estan en el
procés d’envelliment i que van cap a la dependència, perquè
l’esperança de vida augmenta, però si l’administració pública no
dóna suport a aquestes persones, el que passa és que les
asseguradores, com està succeint darrerament, veuen el negoci,
veuen l’oferta que poden llançar en el mercat, igual que una
assegurança privada de salut i ja està a l’ordre del dia
l’assegurança per a la dependència d’entitats asseguradores
privades. I és cert que és un risc financer, però les
administracions públiques no haurien de considerar aquest tema
com un risc, com una pèrdua, o com una despesa, sinó com una
inversió de futur i de vida per a les persones que necessiten tenir
aquesta protecció.

Vostè ha mostrat un retall de diari local, on el president del
ColAlegi d’Apotecaris reconeixia que hi havia moltes persones
que deixen de prendre els medicaments perquè han de fer front
al copagament. L’altre dia va sortir en els mitjans de
comunicació una senyora que va anar a comprar els
medicaments, havia de pagar 8 euros i li va dir a l’apotecari, “jo
amb aquests 8 euros compraré dos pollastres per als meus néts
que tenc a càrrec meu, perquè son pare i sa mare no tenen feina
i no els poden donar menjar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, li pregaria per favor que s’atengués ...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Perdoni, no, no, de cap manera! Jo no admetré de cap
manera aquesta consideració. Jo m’estic cenyint precisament al
tema de la dependència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, per segona vegada, li preg per favor que
s’atengui a la proposició no de llei. En cas contrari, suspendrem
la sessió.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Perdoni...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tercera vegada li dic que s’atengui a aquesta proposició
no de llei. Gràcies. Continuï, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Idò, continuo dient que les persones majors estan renunciant
a les seves medicacions perquè no poden assumir el cost del
copagament. Aquesta és la manera que articula el Partit Popular
la defensa de les persones majors i de la seva qualitat de vida i
d’un procés d’envelliment amb salut, fent copagaments, traient
de la dependència els dependents moderats, Balears té 13.000
persones que han sortit del sistema de la dependència i que no
hi entraran fins el 2015. Aquestes persones que estaven en un
procés previ de dependència, han deixat de tenir les opcions per
treballar i per millorar el seu camí cap una dependència. 

En temes de prevenció han deixat de banda el tema del
sistema de la dependència. A Petra ha passat el mateix, la
batlessa d’un dia per l’altre veu que li canvien el pany del centre
de Can Real d’envelliment actiu i sense comunicar res a ningú.
Una batlessa d’un poble veu com queda tancat un centre que
treballa en prevenció de la dependència. Per tant, aquesta és la
manera concreta i pràctica, per molt que digui el Partit Popular,
de protegir les persones i el seu procés d’envelliment.

Jo no m’empegueeix de ser del Partit Socialista i d’haver
iniciat reformes tendents a donar protecció a aquestes persones.
Vostès diuen que augmenten un 1% la pensió dels majors, però
al dia següent els augmenten els imposts i l’IVA. Per tant, no sé
quina millora poden tenir els pensionistes amb aquest augment
de l’1%, quan veuen superat per molt a través d’imposts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Jo pensava que el Partit Popular no tendria, la veritat,
inconvenient, ni una declaració institucional!, per molt que la
Sra. Santiago digui que les declaracions institucionals no duen
a res concret, pot ser que sigui cert, però és que ni tant sols una
declaració institucional que no té cap contingut d’acció
concreta, que no significa cap tipus de despesa, és impossible
que el Partit Popular doni suport a una iniciativa que és una
declaració institucional de suport a les persones majors i al seu
procés d’envelliment.

Per tant, no accept de cap manera la proposta de modificació
que ha comentat el Partit Popular perquè pensam que no s’ajusta
a la realitat, perquè no s’ajusta al que necessiten aquestes
persones, que és impulsar, dotar de recursos i de treballar
fonamentalment pel procediment d’envelliment actiu i per la
solidaritat intergeneracional, cosa que el Partit Popular no està
fent.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7561/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7561/12.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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