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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, Sra. Presidenta, Francisco Mercadal substitueix Carolina
Torres.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Antonio Diéguez sustituye a Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, Miguel Jerez substitueix Cati
Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat i en les
proposicions no de llei RGE núm. 673/13 i 1017/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 673/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a suport a la iniciativa
legislativa popular de dació en pagament.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 673/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport a la iniciativa
legislativa popular per a la dació en pagament, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. Avui presentam
aquesta proposició no de llei, respecte de la qual ja anunciï la
retirada del segon punt, perquè el Parlament ja no pot instar el
Congrés a garantir el debat en seu parlamentari de la iniciativa
perquè ja es va produir. El primer punt sí que el manteniment
perquè pensam que el Parlament de les Illes Balears s’hauria de
pronunciar en relació amb aquesta proposició, aquesta iniciativa
legislativa popular que era la dació en pagament.

Aquesta crisi financera, que va començar com a crisi
financera però que ràpidament es va convertir en una crisi
econòmica, que ja podem dir que és de llarga durada i que té
pocs precedents, per no dir cap, a la història més recent de la
nostra economia, un dels efectes més perjudicials que ha generat
ha estat l’atur i la reducció de la capacitat adquisitiva i la
reducció dels ingressos de milers de ciutadans i de ciutadanes.
Aquesta situació d’atur i aquesta reducció de la capacitat
adquisitiva i de reducció d’ingressos ha produït que moltes
famílies no puguin fer front al pagament dels seus lloguers i de
la seva hipoteca als bancs. Hem de recordar que venim d’una
política d’habitatge que estava més centrada a fomentar
l’adquisició d’habitatges que la facilitat de lloguers; moltes

famílies es trobaven que un lloguer, de vegades, més baix, més
alt -perdonin- que una hipoteca i això va fer que moltes famílies
s’inclinassin cap a hipotecar-se, cap a adquirir una hipoteca per
poder tenir accés a una necessitat bàsica com és l’habitatge.

Però aquesta situació de crisi econòmica que va reduir la
capacitat adquisitiva de milers de ciutadans, es van trobar que
no podien pagar la hipoteca i el primer pagament, el primer no
pagament o quan es produeix aquesta situació, s’inicia un
procés per poder treure les famílies que ocupen aquesta casa
hipotecada.

Són molts els ciutadans, quan dic molts no ens referim a
centenars sinó a milers de ciutadans, que es varen assabentar per
primera vegada que no poder pagar la hipoteca significava fugir
de ca seva, que els treien de ca seva, que no podien utilitzar ca
seva, però que havia de continuar pagant moltes vegades la
mateixa quantia o algunes vegades un poc més i en alguns casos
també una mica manco, però havien de continuar pagant el
banc, en aquest cas, o la caixa, l’entitat financera. No eren
coneixedors d’aquesta situació, de fet la paraula dació en
pagament, diversos estudis de caràcter filològic han dit que ha
estat una paraula que ha passat pràcticament de l’absolut
desconeixement, aquesta noció de dació, a ser una de les
paraules més conegudes i més utilitzades en aquest moment per
la població de l’Estat espanyol. Per tant, aquest concepte de
dació en pagament l’ha fet, s’ha conegut arrel de la situació de
milers de persones que han perdut ca seva però que han hagut
de mantenir aquest pagament a les entitats financeres.

Quan es va començar a demanar la dació en pagament es va
considerar, per part del Govern de l’Estat, que no s’hi podia
ficar perquè era un contracte entre privats, és a dir, entre un
ciutadà i una entitats financera. Aquest argument, realment de
difícil, actualment es pot mantenir poc quan hi ha hagut milers
i milers de milions d’euros cap a les entitats financeres que
encara no han tengut cap retorn, o han tengut molt poc retorn.
Per tant, ja no som davant una situació d’un contracte privat,
sinó que l’Estat ha hagut d’intervenir amb doblers públics les
empreses financeres, entre d’altres coses perquè han fet una
molt mala gestió de la política d’hipoteques i també una molt
mala gestió en inversions de risc i d’alt risc.

Després es parlava de la responsabilitat dels hipotecaris, es
deia que les persones que havien signat una hipoteca sabien el
que havien signat i que no es podia defensar un canvi de dació;
com si les empreses financeres o les entitats financeres no
haguessin valorat el cas, no haguessin valorat la casa, no
haguessin valorat la capacitat econòmica i el risc només el
tengués una part, en aquest cas normalment la part més fràgil,
que és el ciutadà enfront d’una entitat financera. Semblava que
el risc que aquesta casa només es podia o no es podia pagar,
només l’assumia una de les dues parts que signava aquest
contracte.
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A més a més, molts ells deien aquesta intenció d’ocultació
perquè a molts de contractes, dels contractes hipotecaris, no
figurava el tema de la no dació en pagament i sí que figurava a
la legislació.

Un altre dels arguments que s’han utilitzat en contra
d’aquesta dació en pagament és que no es poden canviar les
regles del joc quan la partida està ja iniciada, d’una forma més
quotidiana; és a dir que no es pot modificar el contracte si no
s’està d’acord amb les dues parts. Des que s’ha fet la reforma
laboral de forma unilateral o als immigrants se’ls ha retirat una
targeta sanitària, i que tenien dret a la targeta sanitària a dia 30
d’agost del 2012, i dia 1 de setembre del 2012 no hi tenen dret,
aquestes condicions que no són pactades, ni la reforma laboral
ni la modificació de les condicions d’assegurat o de ciutadà que
té accés a la sanitat pública, és de difícil manteniment.

Per tant, si es pot canviar una legislació sense comptar amb
la part, amb les dues parts o tres parts que els afecten, aquest
argument deixa de tenir una certa lògica.

Les dades del colAlectiu d’afectats són diverses, depenent de
les fonts on vostès mirin; nosaltres les fonts que tenim o les
fonts que hem pogut documentar i que ens donen més que
debilitats, es parla que n’hi ha uns 400.000 a nivell de l’Estat,
des del 2008 fins a finals del 2012; que a la comunitat autònoma
hi ha unes 25.000 execucions hipotecàries, de les quals unes
17.000 són en procés de desnonament, entre hipoteques i
lloguers.

La pèrdua de la casa, per una altra banda, està caracteritzada
per molts dels colAlectius que fan feines amb aquesta població
vulnerable i per professionals, que la pèrdua de la casa és
l’element de vegades decisiu per passar d’una condició de
ciutadà vulnerable a una condició de potencial marginat; que
l’impacte psicològic damunt les famílies i damunt les persones
de la pèrdua de la casa és més alt que, per exemple, la situació
d’atur de forma immediata, no davant un atur perllongat, però
quan anuncien que pot ser que et quedes sense feina, l’impacte
de pèrdua la casa és molt més important.

I assenyalen que la pèrdua de la casa és l’element moltes
vegades que diferencia entre la capacitat de poder mantenir una
situació de vulnerabilitat a una situació de potencial marginació.

Quan et trobes en una situació d’aquest tipus, que no pots
pagar la hipoteca, les famílies afectades es troben en una
situació molt concreta que ve determinada per una sèrie de
processos. L’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia
un procés d’execució hipotecària la qual finalitza amb una
subhasta de l’immoble i si la subhasta resta deserta, cosa que en
el context actual succeeix en la majoria de casos, amb la llei
vigent i l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del
valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute
restant, més els interessos, els costos judicials, i això mitjançant
l’embargament de nòmines, comptes, etc. I de vegades també,
l’embargament de l’avalador, en el cas que l’hagi vist.

Per tant, som davant del que podríem dir una condemna
econòmica de per vida, perquè som davant una situació de gent
que té escassos ingressos. Aquesta situació no té comparativa
amb les legislacions vigents dels estats europeus. La
mobilització que ha generat aquesta situació, aquest
desemparament en què es troben milers de ciutadans, mai no ha
tengut un antecedent a l’Estat espanyol. 1,5 milions de
signatures a favor d’aquesta dació en pagament, que vostès ja la
coneixen, però en tot cas és a la proposició no de llei;
bàsicament demana la dació en pagament amb efectes
retroactius, la paralització dels desnonaments sempre que es
tracti de l’habitatge habitual i l’impagament del préstec
hipotecari sigui per mor de motius aliens a la pròpia voluntat, és
a dir, per la situació econòmica; un lloguer social on l’executat
tendrà dret a continuar residint a un habitatge pagant un lloguer
no superior al 30% dels seus ingressos mensuals per un període
de cinc anys. I per això demanen la modificació de tres articles
de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Mai hi havia hagut a l’Estat espanyol una mobilització tan
important, de fet les darreres enquestes de la Cadena Ser
apunten que la defensa dels desnonaments, un 60% de persones
defensaria aquesta situació enfront d’una millora de la
democràcia, fins i tot enfront de la pujada d’imposts que ens
poden afectar a tots.

La Plataforma d’afectats per les hipoteques està vista entre
molt bé i bé per un 75% de la població de l’Estat espanyol. Per
tant, tenim una situació que genera molta empatia, perquè la
gent, efectivament, sap que et pots trobar en aquesta situació, si
te trobes a l’atur i pots deixar de pagar la casa, i perquè es
considera que la casa és un bé de primera necessitat.

Són Jutges per la Democràcia que han avalat i demanen el
manteniment o l’aprovació d’aquesta proposició de llei de
caràcter popular.

Els magistrats han demanat la paralització dels
desnonaments mentre s’estiguin estudiant mesures que siguin
reals.

Els jutges de Bilbao i de Mallorca varen acordar que durant
un mes es paralitzassin els desnonaments perquè érem davant un
drama social, varen caracteritzar.

Hi ha sentències dels tribunals internacionals que assenyalen
els abusos de les clàusules bancàries.

El Parlament europeu dóna suport a la dació en pagament.

El 49% de les persones afectades pels desnonaments i per la
no dació en pagament són a l’atur. Un 27% no rep cap tipus
d’ajuda. Un 10% són pensionistes, normalment avaladors dels
seus fills. I la resta és motivat per la reducció dels ingressos.
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Per tant, pensam que aquest parlament ha de posicionar-se
a favor, esperam, d’aquesta proposició no de llei que defensa
que el Parlament doni suport a aquesta iniciativa legislativa
popular, perquè pensam només que recull articles essencials de
la Constitució, com és l’article 47, el qual determina el dret a
l’habitatge; com és l’article 33, el qual limita el dret a la
propietat privada en compliment de la seva funció social, i
l’article 24, el qual garanteix la tutela judicial davant situacions
d’abusos, i per tant demanam el vot positiu per part dels grups
parlamentaris d’aquest punt de la proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. No creo que haga falta
agotar el tiempo, pero sí que tenemos que ver en este tipo de
debates si nos hemos de perder en el regate corto o buscar
soluciones a los problemas tan evidentes que nos plantea la
realidad social y económica de nuestra comunidad autónoma y
a fin de cuentas de todo el Estado español. Tenemos que
priorizar qué es lo que debemos defender, dice mucha gente, y
se trata de plantear muchas veces un antagonismo en si debemos
de proteger a los ciudadanos o a los bancos. Ese es un debate
quizás de regate corto, y también falso, puesto que defendiendo
a los ciudadanos estamos defendiendo a los bancos, no son
intereses confrontados, sino que hay un interés que va primero,
para que un banco funcione bien los ciudadanos han de
funcionar bien; no se conoce ningún país en que los bancos de
pie de calle, no los bancos de inversión y otra serie de entidades,
funcionen bien si los ciudadanos no van así.

Y de hecho, hace poco, con ocasión de los contactos que
hemos mantenido con entidades bancarias para el proceso de
presentación de nuestra ley de insolvencia singular, una entidad
bancaria, que no tiene prácticamente ningún deshaucio, de los
que vemos a veces en los medios de comunicación, insistía en
que su política de proteger a sus clientes en situaciones de
dificultad y de buscar soluciones negociadas se hacía en base a
esa filosofía. No ya tanto por cuestiones de sensibilidad social
que evidentemente también hay detrás, sino por una simple
cuestión mercantil, defendiendo a sus clientes estaban
defendiendo también el futuro de su entidad; protegiendo a sus
clientes se aseguraban tener más y mejores clientes en un futuro
y sobre todo clientes agradecidos. Y evidentemente los datos les
están dando la razón, puesto que, no diré el nombre de esta
entidad, pero realmente no tiene deshaucios, llega a acuerdos en
la inmensa mayoría de asuntos contenciosos de estas
características que tiene hoy en día, y funciona pues realmente
bien y su situación económica está bastante saneada, hasta el
punto de que no ha tenido que ser intervenida por el FROB.

A veces, como excusa para evitar el debate de la dación en
pago, se nos dice, desde instancias oficiales, que a raíz de la
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusules
abusivas españolas y las recientísimas modificaciones que se
han operado a nivel nacional, pues ya no es tan necesario incidir

en este tipo de debates. Pero es que el problema no son las
cláusulas abusivas, que son un problema, las cláusulas abusivas
evidentemente son un problema que agrava la situación, pero no
son el problema como tal, puesto que las cláusulas abusivas son
un poco el agravante de la situación, podríamos decir que es el
ensañamiento del homicidio, es problema es que a uno lo maten,
si luego hay veinte puñaladas o cuarenta, pues será
ensañamiento, pero si evitamos lo primero, lo segundo estará
demás.

El problema no es tanto los intereses de demora, que es un
problema grave, evidentemente, sino que no poder pagar la
cuota, el problema son las cuotas, el problema es el
funcionamiento normal de las hipotecas, que no tienen
funcionamiento normal. Si las hipotecas pudieran desarrollar su
vida normal, como es previsible por las partes que lo contratan
no haría falta ni siquiera mirar el contenido del contrato porque
se pagarían la cuotas y ya está. Por tanto, el problema es más el
pago de la cuota que las cláusulas abusivas, que ya digo que es
un problema añadido, que pone más sufrimiento al deudor. El
problema es el pago de las cuotas, y ¿por qué no se puede
pagar? Pues la inmensa mayoría no pueden pagar las cuotas
hipotecarias por causas, sin duda, ajenas a la voluntad y también
al conocimiento y capacidades de los hipotecados. Se han visto
muchos de los hipotecados metidos en una política que no es
culpa suya, ni mucho menos, que haya funcionado como ha
funcionado, una política de dinero barato, el préstamo ha estado
a unos intereses muy bajos durante mucho tiempo, unido a una
propaganda oficial, a una sensibilidad social, a unos mensajes
oficiales también, marcando un crecimiento ininterrumpido, que
nunca iba a explotar esta burbuja inmobiliaria, que si se
compraba un piso por diez, se vendía por veinte y luego se
podía comprar uno por treinta y venderolo por cuarenta, todo el
mundo estaba en ello, sin conocimientos financieros para poder
darse cuenta de que eso no podía durar mucho tiempo.

Por otra parte, más allá de criterios de culpa o no culpa por
parte de quién se ve metido en una de estas situaciones, que,
evidentemente, creemos que el hipotecado es el eslabón más
débil de la cadena hipotecaria, y el que menos culpa
probablemente tenga, tenemos que añadir que si hemos acertado
la dación en pago de los bancos ¿por qué no aceptamos la
dación en pago de las personas? Es decir, los bancos nos están
entregando mediante esa supuesta dación en pago ¿a quién? Al
Estado; o sea, éstos, los grandes liberales que no quieren que el
Estado intervenga para nada en el funcionamiento de sus
negocios, en el momento en que se ven en apuros enseguida se
vuelven más estalinistas que el propio georgiano, porque
enseguida van a pedir ayuda del Estado y a pedir el dinero del
Estado; es decir, como lo que sabemos, que el capitalismo
nuevamente funciona privatizando los beneficios y socializando
las pérdidas, esto es una cosa realmente habitual. Y los bancos,
cuando se han visto, cuando se han jugado en el casino
financiero el dinero que no era suyo, han optado por una
solución muy sencilla, para no devolver tampoco el dinero a los
depositantes lo que han hecho ha sido recurrir al Estado, para
que el Estado coja un crédito para poder sacar adelante a los
bancos.
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Y esto es lo que estamos haciendo en este momento, esos
esqueletos financieros que nos han dado para engordar, los
estamos rescatando con el dinero de nuestros impuestos; los
estamos rescatando con el dinero de nuestros impuestos y
vendiéndolos a precios tan impresionantes como 1 euro el
Banco de Valencia o, por no hablar de otros, que también
estamos vendiendo por unos precios sustanciosos, como es el
caso de Bankia, que por un chicle te pueden dar dos acciones de
Bankia, según la cotización de hoy, y por una barra de pan te
pueden dar hasta casi cuatro acciones de Bankia. Es decir,
estamos vendiéndolos a un precio irrisorio, después de haber
inyectado una cantidad de dinero público impresionante en esos
bancos, es decir, que hemos aceptado la dación en pago, los
hemos engordado y los estamos vendiendo a precio de saldo,
pero claro cuando se hace eso con un banco o con una entidad
de ese nivel parece que es algo positivo, pero si lo hemos de
hacer con una persona que trabajaba por cuenta ajena en la
construcción, que se ha quedado sin trabajo y no por su culpa y
que está en situación de debilidad, decimos “no, es que este
señor quiere comprarse una tele de plasma”, que es lo que se
está oyendo a veces decir en medios de comunicación.

Es decir, el trato que se da a unos y a otros no es
equilibrado, para unos, para los que no tienen mucho problema
y que incluso alguno de los apóstoles económicos más de
derechas como hemos podido ver últimamente, incluso ayer en
nuestra ciudad, en alguna conferencia que se dio en círculo
financiero, dicen que los bancos, que qué hacemos
rescatándolos que hay que dejar que se hundan y que la garantía
de los depósitos es lo que tiene que funcionar.

Pues bien, aceptamos el rescate de los bancos, aceptamos la
dación en pago de un banco ruinoso, que cuesta muchísimo
dinero sacarlo adelante, no vemos el motivo por el cual no
podemos aceptar la dación en pago de una vivienda de una
persona ajena que no ha ido a jugarse en un casino
norteamericano nos fondos que tenía confiados.

En cualquier caso, esta proposición no de ley la hemos de
considerar como se diría en términos procesales como cosa
juzgada porque realmente ya lo hemos aprobado aquí. Hicimos
una declaración institucional en este parlamento por la cual
aprobamos dar apoyo institucional del Parlamento, que es, diría,
casi más allá incluso que una votación de una proposición no de
ley, acordamos dar ese apoyo a la dación en pago. Lo que pasa
es que ese apoyo que dimos institucionalmente no pudo cruzar
el pequeño brazo del Mar Mediterráneo que nos separa de la
península y mucho menos llegar hasta la capital de España.

Entonces, la única pregunta és: ¿seguiremos diciendo lo
mismo que decíamos mediante una declaración institucional?,
bueno, no es un problema de coherencia, uno puede decir no,
no, es un problema de coherencia si decimos que sí o si decimos
que no, yo creo que no es un problema de coherencia, sino que
es un problema de lucidez. Si decíamos aquello en una
declaración institucional es imposible que digamos lo contrario
en una proposición no de ley, ya digo, no tanto por coherencia
sino por lucidez que ese una virtud más simple que la de la
coherencia, para coherencia hay que hacer un esfuerzo mental
de cierta importancia, recordando lo que uno ha dicho y lo que
quiere decir en un futuro y para la lucidez simplemente basta
tener los ojos abiertos, por eso digo que es una cualidad más
simple.

En cualquier caso, decir -y con eso prácticamente voy
acabando- que la dación en pago... lo que se plantea como una
especie de cataclismo económico que si aceptáramos la dación
en pago sería una completa ruina, insisto en que algunos dicen
que sólo serviría para que se compraran, los beneficiarios, la
televisión de plasma, bueno, si por lo menos fuera así, por lo
menos moveríamos el mercado, pero ni siquiera va a servir para
eso, es decir, la dación en pago es un proceso realmente
traumático. No he conocido ninguna persona que haya estado
metida o involucrada en un proceso de dación en pago que no
esté si no en una depresión, muy cerca de la misma. Es decir, no
creo que sea un proceso para banalizar lo más mínimo, ni para
pensar en este tipo de personas o en la gente que se ve en esta
circunstancia en que nos encontramos ante peligrosos
especuladores inmobiliarios que quieren deshacerse de sus
responsabilidades ni muchísimo menos.

En este momento, si estudiamos la memoria de la Dirección
General de Registros y Notariado sobre los datos existentes en
ejecuciones hipotecarias de primera vivienda, vemos que hoy
sin que haya una obligación de que esa dación en pago esté
extendida con carácter universal, actualmente el 50% de los
procesos de ejecución hipotecaria de primera vivienda se
resuelven con la dación en pago. Es decir, que en la mitad de los
casos los bancos ya se han dado cuenta de que es así como se
tiene que solucionar sin que exista una obligación legal o
imperativa para ello, el 50% se está resolviendo así. Por eso
digo que no será un proceso muy traumático desde el punto de
vista de la cantidad de dinero que se puede precisar para ello ni
del impacto económico que pueda tener.

En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado ya en este parlamento la ley de insolvencia singular
que puede hacer totalmente superfluo este tipo de debates
porque da mecanismos para que no se llegue a estas situaciones
salvo en circunstancias muy especiales. Eso no quiere decir que
moleste, ni mucho menos lo contrario, aprobar esa proposición
de ley. Es importante que se apruebe...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, vagi acabant, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, quince segundos y acabo. Es importante que se apruebe
este tipo de proposiciones de ley, es importante que esos temas
estén en el debate porque antes de cambiar las leyes hemos de
cambiar las mentalidades y este tipo de debates contribuyen
poco a poco a que se cambie la mentalidad y que podamos
hablar de cosas que hace unos años, probablemente a todos, nos
habrían parecido realmente insólitas y ahora las veamos como
algo que no tiene más remedio que suceder.

Nada más, Sra. Presidenta.



710 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 50 / 6 de juny del 2013 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Sra. Rosa Maria Bauzá, per un temps també
de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, quant
a la proposició no de llei presentada pel Grup MÉS, em sembla
una manifestació d’ilAlusions, de fantasies emmarcades dins la
globalitat i d’unes dimensions inassumibles. 

Per part del Grup Parlamentari Popular els manifestaré que
el tema és de tal magnitud i de tal importància que no entrarem
en segons quin tipus de demagògies i polítiques d’oportunisme
que és el que menys han de menester les persones en aquests
moments tan difícils en què molts de ciutadans han perdut la
seva feina, la qual cosa suposa entre d’altres la impossibilitat de
continuar pagant la seva hipoteca.

La solució actual requereix serietat, rigor, solucions i per
això és pel que fa feina el Grup Parlamentari Popular, el Govern
de les Illes Balears i el Govern central des que varen assumir la
responsabilitat de governar.

Som totalment conscients que com a conseqüència d’errors
del passat s’han generat situacions totalment insostenibles per
a determinats sectors de la societat espanyola i els puc assegurar
que som molt sensibles a la situació i la percepció social que ha
generat el gran nombre d’execucions que afecten milers de
ciutadans.

La prioritat, tant del Govern central com de l’autonòmic, ha
estat des del primer moment impedir que els ciutadans a més de
perdre la seva feina perdessin el seu habitatge i que tenguessin
una segona oportunitat per començar de nou. Per això, en
l’àmbit estatal s’ha presentat al Congrés el Projecte de llei de
mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris
amb l’objectiu de protegir aquells colAlectius més vulnerables i
que pateixen en major mesura els efectes de la crisi.

D’això es tracta, de fets i no de paraules. Ens farem enfora
de plantejaments demagògics i de plantejaments inútils des del
punt de vista de la seva eficiència com el que plantegen. És molt
important mesurar les conseqüències de les mesures que
s’adoptin, ja que poden constituir un incentiu perquè aquelles
persones que compleixen els seus compromisos deixin de fer-ho
i que qui incompleixi continuï incomplint, potser perquè li surti
més rendible.

Hem de tenir en compte que el problema del desnonament
no comença amb el desallotjament de l’habitatge, sinó molt
abans, hi ha un iter que és necessari analitzar i al qual s’ha
d’actuar.

Les solucions que s’han de prendre són per tant de caire
legal, per una part de caire legal i per l’altre fomentar l’adhesió
a codis de bones pràctiques per part dels agents implicats. 

Hem de tenir en compte que el sistema hipotecari en general
ha estat un sistema hipotecari sòlid que ha permès accedir a
l’habitatge a milers d’espanyols. La hipoteca en si no és la
culpable de la situació actual, sinó la crisi econòmica que sí que
és veritat que ha afectat en major mesura aquelles persones que
tenen hipoteca. Per això, és important impulsar una millora del
procediment d’execució de les garanties hipotecàries. El que és
desitjable és que quan s’arribi a la situació d’execució el preu
obtingut per l’habitatge sigui el més elevat possible i no un preu
insuficient per fer front al deute.

Per això seria important dur a terme una modificació del
mercat nacional d’execucions hipotecaris i fomentar les
execucions extrajudicials principalment notarials. Seria
interessant que les subhastes es poguessin fer on line, lluitar per
una atenuació dels interessos moratoris per a aquelles famílies
incloses en el límit d’execució.

A part de les modificacions legals esmentades, s’hauria de
proposar un codi de bones pràctiques en l’àmbit de la
reestructuració viable del deute hipotecari aplicable al colAlectiu
més vulnerable, codi que podria incloure la imputació de les
quantitats pagades al capital adequat en primer lloc i
posteriorment a altres conceptes. En el cas de les execucions
hipotecàries, reduir les despeses o que part d’aquelles siguin
assumides per les entitats de crèdit en cas de insuficiència de
garanties.

Seria interessant permetre un període de cadència pel
desallotjament de l’habitatge, assegurar que aquell deutor que
ha pagat gran part del deute almenys durant un temps pugui
continuar vivint a casa seva. 

També s’hauria d’incloure en aquest codi la dació en
pagament, encara que es tracta d’una figura delicada, ja que pot
suposar la minva del sistema de garanties del nostre ordenament
jurídic, la qual cosa ens pot suposar aspectes negatius des del
punt de vista de la concessió del crèdit en un futur, figura tan
reclamada pels partits de l’oposició, però només quan es troben
a l’oposició, ja que quan governaven pensaven que la
implantació de la dació en pagament posaria en perill la
solvència del sistema financer espanyol.

Hem de senyalar que el Consell de Ministres ha aprovat un
nou pla estatal d’habitatge 2013-2016 amb un pressupost de
2.421.000 d’euros que té com a objectiu cercar la màxima
rendibilitat amb els recursos disponibles mitjançant la concessió
d’ajudes al major nombre de ciutadans i per tal de facilitar un
habitatge digne a aquells colAlectius més desafortunats. Així,
aquelles persones afectades en processos de desnonament
tendran preferència en l’accés del programa d’ajuda de lloguer.

Totes aquelles mesures són mesures que posa en marxa el
Govern central, ja anunciades pel ministre Sr. De Guindos, i a
les quals des del Grup Parlamentari Popular  donam suport, ja
que creim que són mesures concretes i que donen solucions
concretes i directes a problemes molt importants per a les
persones especialment vulnerables. Tant és així que amb
l’aplicació d’aquestes mesures s’han evitat més de 700
desnonaments, 600 famílies ja han reestructurat el seu deute
hipotecari, 300 han demanat la dació en pagament i 260 han
anat al Fons social d’habitatges on paguen lloguers més baixos.
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Per part del govern autonòmic podem dir que ha estat el
primer en posar en marxa un pla de lloguer social l’any 2012,
això va suposar treure al mercat de lloguer 300 habitatges buits
de protecció oficial, a més es va rebaixar en un 20% els preus
dels lloguers de l’IBAVI i es varen posar a disposició d’aquelles
famílies més afectades 150 habitatges a 150 euros mensuals.
També podem dir que s’ha agilitat el procés d’adjudicació per
poder accedir a un d’aquests habitatges de lloguer ja que durant
l’anterior legislatura es tardava una mitjana de mig any per
poder accedir-hi quan les famílies havien de menester ajuda
immediata. Durant l’any 2013 s’ha aprovat un nou pla de
lloguer 2013 i s’ha continuant la lluita de l’any anterior, del pla
de l’any anterior.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular donant suport a la
bona feina feta en aquest sentit tant pel govern autonòmic com
el Govern central és més partidari d’adoptar solucions concretes
a problemes concrets amb eficàcia i eficiència. Estam
convençuts que aquesta és la manera d’estar al costat dels
ciutadans quan més ens necessiten. 

Per tot això, no podem donar suport a la proposició no de
llei presentada pel Grup MÉS.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. Vull donar les gràcies al Grup
Socialista pel seu suport tot i que no coincidim amb part de la
seva exposició, almanco jo no coincidesc amb el fet que els
interessos dels bancs i els interessos dels ciutadans coincideixin,
i vostè durant la seva exposició ha fet bons exemples que a
vegades els interesso dels bancs no coincideixen per res amb els
interessos dels ciutadans. Vostè ha posat el cas de les preferents,
ciutadans que han estat enganats de manera massiva pel conjunt
del sistema bancari, han enganat miserablement als ciutadans
majors de 80 anys, majors de 70 anys, persones amb
discapacitat, persones amb nivells d’instrucció baixíssims, que
han comprat preferents que són productes bancaris d’alt risc i
d’alta dificultat quasi intelAligible.

Per tant, no tenim..., difícil interès tenim els bancs i els
ciutadans, les mateixes condicions quan un dels problemes més
greus que tenim és la desregulació de la banca que no vol
regular, la banca no vol ser regulada i la desregulació de la
banca és la que va dur en part aquesta crisi financera. 

Vostè em parla d’una banca ètica que es diferencia de l’altra
banca, que no sol ser ètica, i em parla quasi del que serien els
processos d’una banca pública, però no del 90% del que és la
banca i si no vagi vostè als preferents a veure si aquestes
persones afectades per les preferents veuen el sistema bancari
com un sistema de coincidències d’interessos.

Pensam que això no és una declaració de bones intencions.
Aquesta proposició no de llei és una proposició que demana la
modificació d’una llei, no només és un manifest de bones
intencions, sinó que demana que el Parlament es pugui adherir
a la petició que han fet un milió i mig de ciutadans, entre d'altres
molts de les Illes Balears, de modificar una llei.

Estam d’acord amb vostè quan diu que realment el mercat
lliure que tant promociona i patrocina el capitalisme no existeix,
mai no ha existit el mercat lliure, de fet quan determinats
mercats han necessitat doblers públics sempre els han tengut.

També dir–li que el Partit Socialista va ser el primer partit
que estant al Govern va facilitar doblers públics a la banca.

Vostè deia que és un dació en pagament, jo diria que el que
s’ha fet no ha estat una dació en pagament als bancs perquè el
patrimoni dels bancs no se l’ha quedat el patrimoni de l’Estat,
vull dir que han anat molt més enllà d’una dació en pagament,
quasi ha estat regalar-los doblers, perquè una dació en
pagament..., el que demanam és que el banc es quedi la casa,
vull dir que el patrimoni no se’l quedi el ciutadà i aquí no hi
hagut cap tipus de patrimoni que se l’hagi quedat l’Estat que és
el que ha donat els doblers.

Estic d’acord amb vostè que vàrem aprovar un manifest que
va presentar el Partit Socialista. Nosaltres, com que ja tenim
l’experiència del que és per part del Partit Popular donar suport
a tot tipus de manifest i després quan hi ha propostes concretes
que poden sorgir d’aquest manifest voten en contra, vàrem optar
per la via de la proposició no de llei i obligar almanco a això
que ha passat avui, que és escoltar i quedarà pels anyals de la
història la defensa que ha fet el grup del Partit Popular per no
fer aquesta dació en pagament, un dia que algú vulgui estudiar
els diferents posicionaments en relació amb la dació en
pagament sabrem els arguments que ha presentat el Partit
Popular, perquè és clar, si ens haguéssim quedat només amb el
manifest tots els grups parlamentaris haguessin semblat el
mateix, que tots estàvem a favor de la dació en pagament, a
l’hora de votar és quan efectivament es manifesten.

Hem escoltat..., no sé si tenc temps de respondre, però em
sembla que allò interessant és llegir-ho i que es llegeixi... és per
penjar-ho a Facebook, un twiter no dóna espai, a qualsevol
banda.

Criminalitzar els ciutadans, que no podem promocionar el
no-pagament, perquè es podria confondre, es podria confondre,
gent que ha perdut casa seva després de pagar-la mensualment
i que davant una situació d’atur en la qual li lleven fins i tot els
400 euros, que ha de decidir si dóna de menjar als seus fills o
pagar la casa, davant aquesta situació vostès consideren que no
podem enviar missatges confosos. No podem enviar missatges
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confosos i no podem fer la dació en pagament, dació en
pagament que està en moltes legislacions europees, que està en
la legislació americana, que és dels països més capitalistes del
món i no té cap problema perquè entén que no es pot condemnar
permanentment una persona perquè hagi errat. Hi ha aquesta
dació en pagament a quantitat de legislació europea, a Estats
Units, vostè considera que Europa, que Estats Units que per
vostès en molts de casos és el model a seguir en política
econòmica, és demagog? És intelAligent, no és pot condemnar
una persona, una família eternament.

Vostè diu que ens hem de cenyir a les bones pràctiques dels
bancs? Escolti, jo som a un estat de dret, jo vull tenir drets, no
vull dependre de la bona voluntat d’un banc, que vulgui aplicar
o no aplicar un codi de bones pràctiques, hi ha mesures que
vostè ha mencionat, igual que la proposició de llei que ha
presentat el Partit Socialista que de cara a un futur poden ser
elements a considerar, però i totes les persones de darrere que
han perdut la casa?, i no perquè han volgut, sinó perquè s’han
quedat a l’atur, perquè els varen animar que s’hipotecassin, no
per la casa, sinó a més pels mobles i si volien el cotxe i un
viatge també els hi donaven...no, no, no, coneixen tots..., és clar
que obligar no, però quan hi ha una política en la qual s’allibera
el sòl, com va fer el Sr. Aznar, que la principal activitat
econòmica és la construcció, que els bancs han de vendre aquest
producte, i ho venen d’una forma comercial que tenen una
responsabilitat. A més, el que he dit abans, han signat dos, no
només ha signat un, l’altre ha signat, l’altre no assumeix cap
risc, no assumeix cap risc, no farà res perquè es quedarà amb
l’habitatge, es quedarà amb el pagament mensual d’aquesta
familia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... el banc no assumeix cap risc. Així qualsevol pot fer negocis,
que és el que fa el sistema bancari.

En definitiva, no ens estranya que vostès no hagin donat
suport a aquesta proposició no de llei perquè ja es va demostrar
en el Congrés la seva gran sensibilitat i la seva gran empatia per
la problemàtica que pateixen milers i milers de ciutadans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 679/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 679/13, per 5 vots a favor, 9 en contra i cap
abstenció.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1017/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat amb les dones de
l'Índia.

Passarem al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1017/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat amb
les dones de l'Índia. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, confii que aquesta proposició no de llei,
que jo pens que ni he d’esgotar els deu minuts que em
corresponen per defensar-la, surti aprovada. Veuran vostès, que
la vàrem registrar el mes de febrer, quan vaig veure en el
registre del Parlament que no hi havia cap proposició no de llei
amb relació als fets que succeïen a l'Índia respecte de la mort
per tortura i violació d’una alAlota estudiant de 23 anys que va
generar una commoció moral a la Índia sense haver-hi cap
precedent d’aquestes característiques; i no només perquè la
violació d’aquesta alAlota havia estat un fet aïllat, perquè la
violació de les dones és un fet repetit a l'Índia, de fet dades
d’Amnistia Internacional apunten que a l’any 2011 es varen
produir 24.000 denúncies per violació que segons els informes
del registre penal de l'Índia cada vint minuts a la Índia es
produeix una violació, i ho comentava Amnistia Internacional
com un fet positiu en el sentit que l’any 1971 només s’havien
denunciat 2.487 violacions. El fet que l’any 2011 ja s’haguessin
denunciat 24.000 ja suposava un vot qualitatiu en el sentit que
la dona denunciava i no acceptava aquesta situació.

La reacció de la població el mes de desembre davant aquest
fet, aquest fet criminal, està estudiada, diuen que ha suposat un
abans i un després sobretot en la sensibilitat i en el compromís
de la classe política, entre d’altres coses perquè fets que també
varen generar una certa resposta social l’any 74 i l’any 92 no
varen tenir tanta repercussió. 

Però tot i així, mentre es produïen aquestes mobilitzacions,
que moltes d’elles varen durar tres setmanes a segons quines
ciutats, tres setmanes senceres, vint-i-quatre hores d’ocupació
dels carrers, protestant per aquesta situació de violacions
repetides a l'Índia es produïen a la vegada altres violacions.
Pocs dies després es va repetir també que una dona de 32 anys
va ser violada i assassinada de forma brutal. El mes de gener,
aquesta va succeir el mes de desembre la que he comentat
anteriorment, a principis de gener, i a finals de gener una nina
de 7 anys és violada en els banys del seu colAlegi. Aquesta PNL
es va registrar el mes de febrer i el mes de maig també va
commoure a tota l'Índia una altra dona que va ser cremada per
resistir-se a la violació.

Estam davant una situació que una de les característiques
que ha fet que els diversos sociòlegs hagin estudiat aquest fet de
resposta, una de les variables que diu que han pogut promoure
aquesta resposta ha estat la repercussió internacional i el rebuig
internacional que han tengut aquestes darreres violacions, la
denúncia pública d’aquestes darreres violacions, cosa que no va
succeir en uns fets semblants l’any 74 i l’any 92.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 50 / 6 de juny del 2013 713

 

Un altre dels elements també que consideren que ha estat
important i crucial per mobilitzar a tota l'Índia, o a bona part de
l'Índia, ha estat el tema de les xarxes socials, que no només
serveix per mobilitzar aquests casos sinó altres. I una altra de les
característiques que també apunten els sociòlegs que han
estudiat aquesta situació a l'Índia, que a vegades té un perfil
d’un ciutadà més conservador o que accepta més aquestes
situacions dramàtiques, és que una de les característiques
d’aquestes mobilitzacions és que eren molt mixtes, eren molt
mixtes, eren molt intergeneracionals, eren d’homes i de dones,
eren de classe mitjana, era de classe alta, de classe del que ells
encara assenyalen com a castes inferiors. Vull dir, que hi havia
una mobilització que responia d’una forma molt contundent a
aquesta situació.

He creat quatre punts, estic disposada a modificar els punts
que siguin necessaris, afegir-ne uns altres perquè pens que el
Parlament de les Illes Balears no pot quedar al marge d’aquest
rebuig internacional que s’ha produït i, per tant, manifestar la
nostra solidaritat amb les dones violades a l'Índia; manifestar el
nostre suport a totes aquelles persones que realitzen a l'Índia
accions pacífiques per aconseguir canvis polítics i socials en el
sentit d’evitar aquestes agressions brutals contra les dones;
instar el Govern de l’Estat espanyol que l’agenda de les
relacions amb l'Índia, independentment de quins tipus d’agendes
comercials, polítiques, de qualsevol tipus, tengui present les
demandes que actuï el Govern contra aquestes agressions,
demandes que les persones o els colAlectius com Amnistia
Internacional o colAlectiu de juristes demanen bàsicament que
siguin tres: la creació de tribunals de via ràpida, perquè es
puguin jutjar d’una forma ràpida aquestes violacions, formació
i sensibilització a la població i el compliment de penes per part
dels culpables, i després, trametre si s’aprova aquesta proposició
no de llei, traslladar el nostre parer i els vots que puguin sorgir
a favor d’aquesta proposició no de llei al Govern de l’Estat, als
diputats, al Senat i a l’ambaixada de l'Índia.

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. Cristina Rita, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. El Grup Socialista anuncia ja des
de l’inici de la intervenció el nostre vot favorable a la proposició
no de llei que insta aquest parlament que se solidaritzi amb totes
les dones violades de l'Índia. 

Per a nosaltres la resta de la intervenció no hauria de ser
necessària perquè pensam que la raó del nostre vot ja se sustenta
en els mateixos termes en què està formulada, per tant, no seria
necessari argumentar ja res més. Per aquest motiu no
m’estendré massa en la meva intervenció.

No obstant això, el cos em demana dir que cada dona
violada suposa una violació dels drets humans, de tota la
humanitat. També tenc ganes de dir que cada violació comporta
intenció de submissió de les dones a un sexe que es considerat
superior pel violador i ho vol demostrar d’aquesta manera.
També tenc ganes de dir que una violació és un símbol, el
màxim símbol de discriminació cap a les dones, no és desig
sexual el que hi ha darrere, sinó que és desig de poder, és pagar
en els altres les frustracions pròpies, és, en definitiva, masclisme
pur i dur.

No podem dir que les violacions siguin privatives de l'Índia,
no és així, el que passa és que hi ha països on aquest fet es
castiga amb més efectivitat que no en altres, i en el cas de l'Índia
l’efectivitat del càstig és nulAla i la brutalitat de les violacions
comporta moltes vegades la mort de la víctima o la marginació
de la seva família i de la seva comunitat. A l'Índia la vida de les
dones no val res.

La setmana passada parlàvem de les filletes obligades a
casar-se prematurament i si les estadístiques que he llegit són
certes, un 40% dels matrimonis infantils passen a l'Índia. A
aquest país, i a altres, les filletes són comprades i venudes sense
cap problema i quan l’home es cansa d’ella o li donen un dot
més gran per casar-se amb una altra dona les crema directament
i diu que el sari se'ls va incendiar quan cuinaven. Fins fa poc les
vídues també eren cremades juntament amb l’espòs mort, la
vida posterior a la de l’espòs, de l’amo, no té cabuda per a una
dona.

A aquest país passa el mateix que a altres indrets del món,
néixer una filleta a l'Índia és una desgràcia i és per aquest motiu
que hi ha una important taxa d’avortaments de filletes i una alta
mortalitat infantil femenina perquè són pitjor alimentades i es
considera que no val la pena gastar en metges i medecines per
a elles. A causa d’aquestes pràctiques ara hi manquen dones a
l'Índia i no hi ha un equilibri de sexes. Aquest és el substrat pot
ser de les violacions i sobretot demostrar a les dones el poc
valor que tenen en aquella societat. 

Aquest delicte, el de les violacions, ha crescut en els darrers
anys i l’explicació que han donat alguns és que, com sempre, la
culpa la tenen elles, que provoquen, o els maniquís de les
botigues de roba interior o la televisió. Nosaltres no compartim
aquest argument, fa moltes dècades que hi ha televisió i
representacions artístiques i fins i tot religioses en actituds
sexualment provocatives tampoc no són noves en aquella
cultura. 
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En la nostra opinió rere hi ha els tímids intents
d’emancipació de les joves, d’estudiar, de guanyar-se el futur
per elles mateixes. Açò és el que no es pot permetre en aquestes
societats amb un masclisme tan exacerbat. A l'Índia les violen
i les maten, a altres països les desfiguren amb àcid, a altres els
disparen quan surten de les escoles, a la societat occidental les
maltracten físicament i psíquicament. És necessari parlar
d’aquestes coses pel seu nom, de donar-los visibilitat si no
sembla que no passin. 

En la mateixa Índia hi ha una important reacció contra
aquests fets, efectivament, i, per tant, com he dit, votarem
favorablement aquesta proposició no de llei perquè la trobam
molt oportuna, trobam molt oportú que es digui que el
Parlament ha de manifestar el seu suport a les persones d’aquell
país que realitzen accions pacífiques per aconseguir canvis
polítics i socials per tal d’evitar aquesta violència contra les
dones així com també l’altra proposta que el Govern d’Espanya
en les relacions bilaterals amb l'Índia demandi més rigor en
l’aplicació legislativa, un pla de prevenció i suport a les
víctimes i campanyes educatives i de sensibilització social, així
com també, per suposat, a la resta de punts.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. I pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Antònia Vallès, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que escoltar
escarrufa, avui en dia en el segle XXI escoltar aquestes
barbaritats, això escarrufa.

Els darrers casos de violència han mobilitzat moltes
protestes a un país on violen 25.000 dones a l’any, i altres
100.000 moren cremades en mans dels seus marits. La violació
d’una nina de 5 anys, segrestada, tancada dins un soterrani,
violada i sotmesa a tot tipus de tortures per un veí de 22 anys
que després l’abandonà pensant que era morta i la brutal
violació de la jove universitària a la capital han fet que la
societat, tant de l'Índia com del món sencer, es rebelAlés. 

Les protestes i les indignacions que produeixen aquests
casos de violència reflecteix el rebuig davant la discriminació
i violència exercida impunement en contra de les dones en
diverses modalitats: matrimonis infantils, violacions sexuals, el
repudi a les vídues, el pagament del dot, agressions amb àcid o
la crema de les esposes, entre d’altres.

Segons l’Oficina Nacional de Registre de Crims, cada vint
minuts una dona és violada a l'Índia, i només un de cada quatre
casos l’agressor és condemnat. L'Índia ocupa el quart lloc en el
trist rànquing dels països més perillosos del món per a la dona,
el 45% de les dones són obligades a casar-se abans de la majoria
d’edat. La societat índia considera que la dona només serveix
per parir fills barons per perpetuar el llinatge i ser obedients i
submises als seus marits. Els 80% dels matrimonis són
concertats, convertint la dona en una mercaderia que passa de
la seva família a la família del seu marit mitjançant una compra-

venda de béns a través del dot, quantitat que es paga a la família
del marit per fer-se'n càrrec. 

En ocasions el pagament del dot és insuficient i converteix
la dona en una esclava de la nova família o és cremada viva com
a represàlia. Es calcula que entre 25.000 i 100.000 dones són
assassinades cada any per disputes sobre el dot, a més, cada
hora una dona és cremada en mans del seu marit, unes 100.000
l’any, i altres 125.000 moren per maltractaments i agressions
físiques. Les dones índies estan sotmeses a la violència fins i tot
abans de néixer. Tenir una nina a l'Índia per a moltes famílies és
una càrrega, el que genera una alta taxa d’avortaments selectius,
uns 6 milions la darrera dècada. La lleis índies i la constitució
garanteixen la igualtat d’homes i de dones, però en la pràctica
la tradició i els costums de la societat patriarcal són les que
s’imposen. 

Moltes associacions fan feina per lluitar cada dia per
aconseguir canviar la mentalitat de la gent i fer-los conscients
de dites lleis. La gran majoria d’homes no ha interioritzat aquest
procés de canvi. A l’àmbit rural existeix una resistència a aquest
canvi, però a l'urbà ja hi ha homes que comencen a veure la
liberalització de la dona. És necessari un canvi d’educació,
inculcar als homes els valors de la igualtat. Les dones a l'Índia,
com en molts altres països del món, són éssers humans que
pensen, senten i actuen, no són animals per a ser tractats sense
valors. No podem girar els ulls front aquestes barbaritats. El
nostre total suport a la proposició de llei presentada pel Grup
MÉS.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Per contradiccions no, per agrair el
suport dels dos grups parlamentaris perquè efectivament
coincidesc amb ells, amb els seus arguments, alguns d’ells ja
exposats davant aquesta violació o qualsevol tipus d’acció
violenta produïda pel company, el marit, el pare cap a una dona
és un símbol molt clar de masclisme i d’aquesta cultura
patriarcal on la dona no és una persona, és una cosa, és una cosa
i es diu la cosificació, és una cosa i, per tant, jo amb aquesta
cosa puc fer el que consideri més oportú. 

Tot i els relats que s’han escoltat aquí, les dades que s’han
dit aquí, els analistes valoren positivament aquest canvi de
resposta massiva que va tenir la societat hindú perquè té a veure
amb la modificació de les castes, té a veure que la gent ja respon
davant determinats fets i una de les coses que deien és que la
violació d'aquesta alAlota que va generar tanta resposta social ja
no era una casta tradicional sinó que era el que es considera la
nova classe mitjana de l'Índia on tothom es podia sentir reflectit
o una part de la població es podia sentir reflectida i ja no eren
les dones de les castes més baixes que eren violades sinó que
era qualsevol filla teva que podria estar en aquesta situació.
Aquesta identificació amb aquesta situació social va generar
aquest important suport i aquest important manteniment
d’aquesta lluita.
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Estam d’acord també amb el que ha mencionat la portaveu
socialista que perquè hi hagi una democràcia de qualitat hi ha
d’haver una igualtat entre homes i dones, i cada vegada més els
indicadors per saber si realment una democràcia és real i si
realment una democràcia està consolidada i té qualitat és la
igualtat entre homes i dones. És un dels marcadors més
importants per saber si una democràcia està consolidada. Per
tant, donar les gràcies, una altra vegada, als dos grups i
pràcticament res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En conseqüència queda
aprovada per assentiment la Proposició no de llei RGE núm.
1017/13.

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

Moltes gràcies.
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