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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. SERRA I CABANELLAS:

Sí, sra. Presidenta. Margalida Serra substitueix Margalida
Prohens.

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 4117 i 4490/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4117/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa
infantil.

Per defensar la Proposició no de llei RGE 4117/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pobresa infantil, té la paraula
l’Hble. Diputada Sr. Conxa Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
aquesta proposició no de llei es va presentar a rel de les
previsions econòmiques que va publicar el Fons Monetari
Internacional ja abans de l’estiu, que preveia que el nostre país
no creixeria i que s’estancaria, i que la sortida de la crisi ja fa
uns dies també l’ha ajornada al 2015, perquè les premisses
econòmiques del Govern, del creixement econòmic que està
presentant el Govern de l’Estat no es compliran de cap de les
maneres; estan anunciant la sortida de la crisi per al 2014 i en el
2014 no hi haurà ni brots verds ni res de res, només hi haurà
continuació de la crisi econòmica.

Per tant el que veim en els pressuposts generals de 2014 és
que confirmes que la creació de l’ocupació serà petita, tan petita
que no apareix al quadre de previsions econòmiques que
l’executiu va distribuir i que, per tant, no es va publicar. En tot
cas, i a l’espera del resultat de l’enquesta de població activa en
el 2014, que es confirmin les dades, el que sí està clar és que el
previsible mínim creixement es produirà en els contractes a
temps parcial.

Per tant la combinació de crisi i reforma laboral ha propulsat
l’ocupació de temps parcial, que ja és la modalitat contractual
que significa el 16,4% dels ocupats, i ens situa a un nivell sense
precedents. Mentre el Govern de l’Estat anuncia que el 2014 és
el primer any de la recuperació, al mateix temps pronostica una
taxa d’atur del 26,5%, tres punts més que quan el president
Rajoy va entrar a La Moncloa, tres punts més de quan va entrar.
La recuperació ni es veu ni es nota. 

Avui, dia de la pobresa, el dia internacional per a
l’eradicació de la pobresa, els pobres representen el 20% a
l’estat, la pobresa severa ja arriba a 3 milions de persones, que
suposa el 6,4% de la població. Per tant avui és un dia que
trobam especial i adient per discutir aquest tema, aquesta
proposició no de llei dins el marc d’actuacions per eradicar la
pobresa.

Assistim, per tant, a un increment de la desigualtat enorme,
el més elevat d’Europa, i que va camí d’incrementar-se per
l’elevat nivell d’atur, per la pèrdua de la capacitat adquisitiva de
la població, pel debilitament de les polítiques socials, pels
retalls dels drets que ens igualaven com a ciutadans i que
complien una funció de redistribució de la riquesa. Els canvis en
el sistema de prestacions sanitàries i de cobertura incideixen
negativament sobre les persones més vulnerables, els retalls en
dependència estan provocant la pèrdua d’una ajuda econòmica
dels cuidadors familiars, els retalls en el finançament d’educació
impliquen l’augment de la despesa familiar; l’accés restringit a
les beques a l’estudi, a les ajudes de menjador, al transport, als
llibres, a la manca d’atenció a la diversitats i a les necessitats
educatives especials està creant situacions de desigualtat.

Els serveis socials infradotats per donar resposta a un
augment del 30% de la demanda no poden donar resposta als
nous pobres provinents d’una classe mitjana que ha quedat
sense feina i sense ajudes. Els endarreriments en la tramitació
per solAlicitar una prestació encara insuficient incideixen encara
més en el procés de desprotecció de les famílies vulnerables. La
renda mínima, que es considera un dret que permet a les
famílies comptar amb un recurs bàsic per al seu sosteniment és
clarament insuficient: les famílies vénen a cobrar entre uns 300
i uns 700 euros mensuals dependent del nombre de fills que
tenguin. 

Aquest procés d’empobriment està afectant els grups més
vulnerables de la societat, especialment els infants. La pobresa
infantil va afectar un 26,7% de la població menor de 16 anys en
el 2011. Segons la darrera enquesta de condicions de vida, la
taxa de risc de pobresa infantil a les Illes se situa en el 29%;
estam parlant d’uns 55.400 infants afectats. L’1,8% dels menors
de 16 anys de les nostres illes pateix privacions materials que
afecten la seva alimentació, en concret quasi 3.400 infants.

Les famílies amb tots els seus membres actius a l’atur són el
segon trimestre de 2013 36.300. Els treballadors aturats que han
esgotat les prestacions són 55.065. L’atur de llarga durada
continua creixent mes a mes, i representa el 40,2% de l’atur,
més de 26.800 persones. Aquesta és la fotografia de la situació
actual.

Però també hem d’afegir que el darrer informe del
Comissionat pels Drets Humans del Consell d’Europa indica
que com a conseqüència del paquet de mesures d’austeritat les
ajudes econòmiques directes a les famílies amb infants s’han
reduït substancialment, i està especialment preocupat -diu el
comissionat- per les conseqüències del dràstic descens de les
ajudes per als menjars escolars, que s’han retallat entre un 30 i
un 50%, el que ha provocat un increment de malnutrició entre
un nombre creixent de famílies. 
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UNICEF, Càritas, els pediatres, el Comissionat pels Drets
Humans de la Unió Europea, la Defensa del Poble, estan creant
alarma social quan posen damunt la taula aquest panorama,
aquesta situació? I ho dic perquè el Partit Popular ens acusa
sistemàticament de crear alarma social quan denunciam que hi
ha una població vulnerable que viu en situació de pobresa i que
aquesta situació de pobresa està afectant la seva alimentació;
ens acusa a nosaltres, que l’únic que feim és recollir el que estan
denunciant les institucions que treballen en l’àmbit de la
infància. Ho vàrem demostrar quan vàrem presentar una
iniciativa parlamentària per crear una ponència sobre la infància
vulnerable a la nostra comunitat, després d’haver-se publicat les
dades de l’informe d’UNICEF, unes dades que escarrufen: més
de 65.000 menors de 16 anys viuen sota el llindar de la pobresa
a les Illes Balears.

No es tracta d’alarma social, es tracta d’una fotografia social
que vostès, el Partit Popular, no volen veure? O és que ara
resulta que es qüestionarà també l’actuació de la Defensora del
Poble, que ha demanat a aquesta comunitat que asseguri que la
nutrició infantil arribi als nins mitjançant programes específics?
Això no es pot posar en qüestió; fins i tot l’Associació
Espanyola de Pediatria ha emès una nota de premsa sobre
l’enquesta que diu “la crisis, los niños y los pediatras”, que
conclou que el 70% dels pediatres consideren que la situació de
la crisi i les mesures sanitàries que està adoptant el Govern està
perjudicant la salut dels seus pacients. La disminució dels
ingressos de les famílies també afecta la salut dels infants, una
situació que és percebuda pel 56% dels pediatres. Apunten a un
fet preocupant: Espanya és un dels països europeus amb una
major taxa d’obesitat i sobrepès, mentre que, per altra banda, ara
tenim una taxa cada vegada major de nins desnodrits. Afirmen
que aquest escenari empitjorarà en el futur, i que assistirem a un
repunt de malalties infeccioses que es poden prevenir i de
deficiències nutricionals a curt i a llarg termini. 

Per tant consideram que davant tots aquests informes, tots
aquests estudis que han presentat entitats solvents com
UNICEF, Càritas, el Comissionat dels Drets Humans, la
Defensora del Poble, és necessari donar una resposta i prevenir
aquestes situacions en allò possible. 

La consellera de Benestar Social l’altre dia a la seva
compareixença ho va fiar tot a la creació d’ocupació a les Illes
Balears, perquè va anunciar que aquestes illes eren el motor de
la recuperació que exemplificava tot l’estat, però les dades
indiquen que el 93% dels nous contractes de la comunitat de les
Illes Balears són temporals, una precarietat laboral que segueix
creixent amb un increment de contractació temporal d’un
13,3%; de cada 100 noves persones contractades a les Illes, 93
ho són amb contractes temporals. 

Les dades són les que són, no es poden ni negar ni tapar. No
és alarmisme, és la realitat. A la nostra comunitat hi ha milers
de famílies que viuen en situació de precarietat que afecta la
vida dels seus fills. N’hi ha que acudeixen als serveis socials per
cercar una bossa de menjar, però n’hi ha molts que no hi van,
que no hi volen anar per diversos motius, perquè tenen vergonya
d’anar-hi, però la qüestió és que no hi van i que els infants
pateixen.

Per tant estam obligats a actuar, estam obligats a reaccionar,
i per això es va presentar aquesta proposició no de llei amb els
punts que té i..., el punt primer, que insta el Govern a avançar en
mesures urgents de suport econòmic a les famílies amb fills en
edat escolar; el punt número 2 insta el Govern de les Illes
Balears perquè garanteixi que cap nin o nina de la nostra
comunitat quedi sense poder menjar per manca de recursos; el
punt número 3, que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a habilitar i dotar de manera urgent
una partida pressupostària extraordinària destinada a ajudes de
menjador escolar; al punt número 4 el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a obrir un termini
extraordinari per tal que les famílies sense recursos econòmics,
amb dificultats econòmiques o en situació de risc de pobresa
amb fills en edat escolar puguin solAlicitar una beca de menjador
per al que resta de curs escolar. El punt cinquè, que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
mantenir oberts els menjadors escolars durant tots els dies hàbils
del mes de juny, juliol i agost per tal de donar menjar als infants
en situació de pobresa o en situació de risc de pobresa que no
tenguin el menjar assegurat a casa seva. Al punt sisè el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les previsions pressupostàries necessàries per tal
de dotar la partida destinada a les beques de menjador de
manera que pugui donar atenció a tots els infants que la
solAlicitin.

Aquesta proposició no de llei té relació amb l’alimentació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Vaig acabant. Aquesta proposició no de llei té relació amb
l’alimentació, amb la pobresa, amb l’alimentació, amb els
infants i a les escoles com un recurs per assegurar que puguin
menjar en condicions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, també per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició no de llei.
És una proposició no de llei que de diferents formes ja s’ha
debatut també de formes diverses, tant pel Grup Socialista com
per nosaltres mateixos, però que no deixa de ser actualitat, i el
Parlament sens dubte ha de recollir l’actualitat, i davant una
necessitat que, com ha dit la Sra. Obrador, estan certificant
diverses entitats, no polititzades..., no polititzades, no, no
partidistes, com són les que ha anomenat la Sra. Obrador, és
necessari mantenir aquest nivell de petició per part del
Parlament perquè tenim un govern que en aquest sentit està
paralitzat.

Tenim un govern que està paralitzat perquè duim 25 decrets
llei i cap decret llei, cap decret llei, no va dirigit a donar
prestacions econòmiques a les famílies en situació de risc. Si hi
ha qualque cosa que un govern ha de tenir com a prioritat
absoluta és que les persones que governa no pateixin fam, i més
si hi ha recursos econòmics per fer-ho, com és aquesta
comunitat autònoma. Doncs 25 decrets llei en aquesta comunitat
autònoma i cap d’ells dirigit a millorar la qualitat de vida de les
persones que pateixen situació de pobresa. Perquè els pobres
pateixen la pobresa, però la pobresa no és un problema només
dels pobres, la pobresa és un problema social, és un problema
social que genera descohesió social, que genera injustícia i que
genera crispació social. 

No voler abordar aquesta problemàtica d’una forma
contundent, d’una forma clara, que segurament el que es faci no
serà suficient, però és que no fan res!, no fan res, de moment no
fan res. Hi havia ajudes d’emergències que han desaparegut, hi
havia ajuda a les ONG que reparteixen aliments que han
desaparegut, hi havia ajudes a Càritas que s’han reduït a la
meitat... L’any 2012 varen reduir la meitat la renda mínima
d’inserció, i això no m’ho invent, això ja són contestacions
oficials de la consellera, de la conselleria. L’any 2010, que va
ser l’any darrer de gestió del pacte de progrés, 5.850.000 euros
en renda bàsica; l’any 2012, amb dades de la Conselleria de
Serveis Socials i Família, firmat per la consellera Sandra
Fernández, 2.957.000.

Vull dir que davant una situació de pobresa no és que no
facin res, és que redueixen els serveis que s’estaven donant. 2
milions hi havia l’any 2010, o 1.016.000 euros, per a ajudes
d’emergències dirigides als municipis; el 2012 desapareixen, el
2013 no s’han fet; a les entitats, insistesc en aquest tema, que
distribueixen aliments no s’ha fet. Ara les entitats estan
obligades a demanar la beneficència, la solidaritat, la caritat dels
ciutadans. No pot ser que menjar depengui de la voluntat de la
solidaritat dels ciutadans.

Per tant nosaltres donarem suport a qualsevol iniciativa que
vagi encaminada en aquest sentit, i molt més, com deia vostè, en
el cas que hi hagi menors d’edat. Perquè la situació econòmica,
per molt que surti el Sr. Montoro, el ministre, dient que es
millora, no és cert. L’FMI ja li ha dit que l’any 2014 no
creixerem, les previsions de l’FMI són les que s’estan complint,
no les del Govern, i avui el Govern, després de dir-nos que..., el
Govern de l’Estat espanyol, després de dir el Sr. Montoro que
no hi hauria més retallades, que no hi hauria més mecanismes
de reducció, ha enviat un document a la comunitat europea on

diu que hi haurà 4.000 milions manco per a les comunitats
autònomes tant per control de despesa o per ingressos, 4.000
milions menys a les comunitats autònomes, a les comunitats
autònomes que tenen les competències en educació, en sanitat
i en serveis socials, 4.000 milions manco! Però a més ens diu
que l’any 2015 seran 3.500 milions.

Per tant estam davant una situació que no generarem llocs de
feina, perquè el que s’està generant en aquest moment, per molt
que els membres del Partit Popular utilitzin les estadístiques
mensuals de l’atur, el que s’està generant són contractes de
feina, no s’estan generant llocs de feina; s’estan generant
contractes de feina, i vostè ho ha dit bé, vostè ha dit el 93,
nosaltres teníem el 92%, temporals, i d’aquests 92% temporals
que no superen els tres mesos, un 15% és de menys d’una
setmana, d’una setmana o menys d’una setmana! Això són els
llocs de feina que vostès estan generant, que la política
econòmica de l’austeritat està generant.

Un 12% menys tenim ara en aquests moments de contractes
indefinits en relació amb l’any 2010, un 12% menys. Una taxa
d’atur de majors de 45 anys superior a l’11%. Ahir a la nostra
comunitat autònoma per primera vegada, per primera vegada, es
va constituir una associació d’aturats de llarga durada por el
empleo, perquè estan desesperats, gent de més de 50 anys, amb
un currículum professional bo, que no troba llocs de feina.

Estam davant d’una emergència social, estam davant d’una
situació urgent, i tenim un govern absolutament paralitzat, i
tenim un govern que es preocupa molt de si la comunitat
autònoma dóna les mateixes pastilles que la comunitat
autònoma andalusa, però no es preocupa que un municipi estigui
donant les mateixes prestacions econòmiques dins l’illa, i així
tenim que el municipi de Palma ha fet qualque acció en relació
amb la situació de desprotecció d’infants al municipi de Palma,
però els altres municipis no han fet res, i aquest govern, que està
tan preocupat per si donam les mateixes pastilles a l’hospital de
Granada que a l’Hospital de Son Espases, en relació amb aquest
fet ni actua, inexistent, desaparegut, no es diu res, perquè clar,
no ajuda, no ordena. No, no sabem què està passant.

Càritas avui, que avui se celebra el dia internacional de la
pobresa, Càritas ha dit que hi ha un enfonsament de la societat,
s’està cruixint la societat; hi ha més pobres, els pobres són més
pobres, hi ha més pobres i els pobres són més pobres, i hi ha
més rics i els rics són més rics. Càritas, ja no ho diu l’oposició,
que som una colla de persones que estan excitant la població.
No, no, Càritas els està dient això, i avui vostès aprovaran, no,
estic convençuda que el Partit Popular no aprovarà aquesta
PNL. El Parlament que representa aquest país no aprovarà
aquesta PNL perquè no tendrà el vot del Partit Popular, i
cregui’m que la pobresa genera indefensió i genera molta
indefensió; es perd la feina, però després es perd la casa, després
es perden les relacions socials, després es perd l’estructura
social a què estàs avesada. I recuperar això és molt, molt difícil.
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Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei, l’únic que li demanaríem és una modificació in voce: la
primera és que “El Parlament insta el Govern a avançar mesures
urgents de suport econòmic a les famílies en situació econòmica
i amb prioritat a les que tenen fills.” Però també pensam que les
famílies que no tenen fills, com persones majors, o joves que
estan sense atur o que tenen contractes d’un mes o dos mesos,
també tenguin l’oportunitat, si el Govern es digna a tenir-los
presents, a poder rebre qualque tipus de prestació econòmica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Carolina Torres, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Antes
de entrar en el tema de debate, desde el Grupo Parlamentario
Popular queríamos sumarnos a la conmemoración del Día
Internacional para la erradicación de la pobreza, que fue
reconocido así en 1992 por Naciones Unidas y que pensamos
que tiene también que ver con la propuesta que hoy debatimos.

Sra. Obrador, desde nuestro grupo estamos de acuerdo con
el objetivo de su proposición no de ley, pero no con muchas de
las afirmaciones que usted realiza, tanto en la exposición de
motivos de su propuesta, como durante su intervención. Decir
que la situación que vivimos de dificultad no viene acompañada
de acciones de apoyo por parte de las instituciones, es algo
completamente falso, al menos desde que gobierna el Partido
Popular. Las administraciones públicas, tanto estatales como
autonómicas, han hecho lo que tenían que hacer desde el primer
momento, intentar salvar el estado de bienestar después de
encontrarse con una mala gestión del dinero público por parte
del anterior gobierno. 

Ha costado mucho trabajo estabilizar una sanidad al borde
de la quiebra, una atención a la dependencia desbordada y unos
servicios sociales que no se estaban pagando. Es evidente que
el aumento indiscriminado del paro ha provocado que miles de
persones hayan quedado expuestas a situaciones de necesidad,
pero las instituciones no se han quedado de manos cruzadas. Y
desde el primer momento se han realizado muchas actuaciones.
Para empezar, no derrochar, gastar lo que se ingresa y pagar lo
que se debe, que no es poco. 

Yo no puedo entender que se pidan más medidas al
Gobierno porque los temas que se debaten en esta comisión son
temas muy sensibles. Pero los recursos no son ilimitados y por
eso es tan importante la optimización de los mismos. Es una
pena que cuando empezó la crisis, precisamente el gobierno
socialista no fuera tan sensible como parece serlo ahora la Sra.
Obrador y que se empezaran a tomar medidas para que entre
otras cosas, evitar la pobreza infantil, al menos para paliarla. En
España en el año 2010, que fue el peor año en pobreza, se
congelaron las pensiones, se redujo la ayuda a los parados sin
prestación y no se renovó el Plan de inclusión social. 

El informe de UNICEF sobre pobreza infantil publicado el
año pasado, precisamente correspondía a los años 2010-2011.
Lo que revelan sus datos es que desde que empezaron los
efectos de la crisis en 2008, o no se pusieron en marcha medidas
para hacer frente a sus efectos, o al menos lo que se hizo no ha
sido efectivo. Resulta bastante contradictorio su discurso
respecto a lo que hizo el pacto la pasada legislatura en nuestra
comunidad. No tomaron ni una sola medida en la lucha contra
la pobreza. Es más, en plena crisis bajaron el presupuesto en
asuntos sociales, bajaron el presupuesto de asuntos sociales de
98 millones el 2009 a 94 millones el 2010 y 2011, cuando la
crisis llevaba ya unos años afectando a las familias.

Los primeros recortes de becas de comedor y de transporte
escolar los hizo el pacto con una reducción del 30% entre el
2007 y el 2011. Además dejaron a deber la convocatoria de
2011. Eliminaron el bono infancia de la tarjeta nadó, dejaron
deudas de 900.000 euros en menores, más de 12 millones de
deudas con entidades del tercer sector, dejaron de pagar los
convenios con ayuntamientos para dependencia y discapacidad
desde octubre de 2010.

Por todo esto, como mínimo cabría esperar de ustedes la
misma comprensión y paciencia con este gobierno que la que
tuvieron con el anterior, sobretodo con este bagaje. Sin
embargo, el gobierno actual ha sido y es sensible con la
situación de las familias en España y desde el primer momento
está tomando medidas con compromisos y realizando acciones,
como por ejemplo la subida del presupuesto del área social. A
nivel estatal se han estabilizado las ayudas a los parados sin
prestación. Se ha aprobado un Plan de apoyo a la infancia y a la
adolescencia, con una dotación económica de 5.000 millones
para los próximos cuatro años y que va destinada a mejorar la
calidad de vida de los menores. Es la primera vez que se
presenta un plan con un presupuesto para cuatro años y
contrastado con todas las comunidades y ayuntamientos para
llevarlo a cabo.

Muchas de las medidas de este plan de infancia se
concretarán con el Plan de lucha contra la pobreza infantil, que
será uno de los objetivos prioritarios dentro del propio Plan
nacional de inclusión social. El Plan nacional de inclusión social
reforzará el derecho de todos a la plena integración económica
y social y con él se dará prioridad a la infancia en situación de
riesgo de exclusión social, evitando la transmisión
intergeneracional de la pobreza.

Pero hay más medidas de ámbito nacional. El Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente distribuye
gratuitamente cerca de 17 millones de quilos de alimentos en la
segunda fase del Plan de ayuda alimentaria. En total está
previsto que en el 2013 se repartan un total de 80 millones de
quilos de alimentos a las personas más necesitadas, que se
suministran de forma gratuita a personas con una situación
económica o familiar de necesidad. Además, el Gobierno
español ha colaborado a lo largo de este último año con un total
de 203 millones de euros, financiando 1.103 programas sociales,
dirigidos a 6 millones de personas que pertenecen a colectivos
de riesgo de exclusión social, a través de diferentes asociaciones
no gubernamentales de nuestro país. Para los presupuestos de
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2014 hay 211 millones de euros en subvenciones a cargo del
IRPF, 40 millones de euros del Fondo Europeo de ayuda a los
desfavorecidos y 27,6 millones de euros del Plan concertado, o
sea, casi 280 millones de euros destinados íntegramente a
implementar políticas de apoyo a las familias más vulnerables
y con mayores carencias asistenciales, con especial atención a
la pobreza infantil.

Además, la comparecencia de la semana pasada de la
consellera de Familia y Servicios Sociales, para informar sobre
las necesidades alimenticias de los niños de las Islas Baleares,
ya dejó muy claro, primero, cuál es la situación en nuestra
comunidad sobre este tema, y segundo, qué medidas se han
emprendido desde la conselleria, que son muchas. La consellera
ya dijo que no se han detectado casos de desnutrición infantil en
nuestras islas y además explicó el informe de la Oficina de
Defensa del Menor, sobre la situación real de los menores en
Baleares. Desde los ámbitos de detección en los que se basa en
informe, se detectan menores con dificultades o problemas
económicos, pero que están siendo atendidos por los servicios
sociales. 

Hay que destacar también que el Plan de necesidades
básicas, que va destinado a cubrir las necesidades de los
ciudadanos de nuestra comunidad, se ha triplicado y que se está
trabajando para que se de prioridad a las ayudas económicas que
se dan por parte de la Conselleria de Educación, según palabras
de la propia consellera. 

En cuanto a las propuestas de acuerdo que propone la
proposición no de ley, le pediríamos votación separada y
apoyamos el punto número 2 de su propuesta. Al resto de
puntos no les daremos apoyo. En una situación en la que los
recursos de que dispone la administración pública no son
ilimitados, se debe dar prioridad a la hora de dar ayuda a las
familias, bajo criterios de renta mínima o que tengan una serie
de necesidades. Y no sólo por el hecho de ser familias con hijos
en edad escolar. Este gobierno está muy concienciado y muy
sensibilizado con la situación de las familias con dificultades de
nuestras islas y así lo confirmó la consellera la semana pasada
en esta misma comisión. Los casos de menores con dificultades
económicas están siendo atendidos por los servicios sociales, tal
y como desvela el informe de la Oficina de Defensa del Menor.
Pero no está de más que se siga velando para que ningún niño
ni niña de estas islas se quede sin poder comer por falta de
recursos.

Respecto al resto de propuestas, siempre tiene que haber
unos criterios a la hora de establecer ayudas, y ustedes con eso
tienen experiencia ya que dejaron de pagar las becas de
comedor y muchas ayudas a entidades y a organizaciones sin
ánimo de lucro. Y seguro que no lo hicieron con mala voluntad,
pero es que los recursos son los que son. Además, ustedes
mezclan términos y lo que proponen a día de hoy es inasumible,
tanto desde el punto de vista económico como técnico. Es
bastante cuestionable, por ejemplo, la viabilidad de abrir los
comedores escolares en verano, cuando tal vez al final esta
medida resulta más costosa que efectiva y al final se pueda
conseguir el mismo objetivo con otro tipo de medida. Esto
simplemente es una reflexión. Por lo tanto, la optimización de
recursos es fundamental, así como la priorización en los casos
de ayuda y no hacer ayudas generalizadas, que por otro lado

tampoco se hacían en la época del pacto, porque en realidad son
inasumibles.

Queda muy bien hacer declaraciones de intenciones, pero si
no se dispone de recursos luego pasa lo que pasa. Y si no,
podemos ver lo qué le pasó al anterior gobierno, lo que
presupuestaron en muchos conceptos en educación y lo que
resultó efectivamente pagado, porque dejaron a deber más de 3
millones para el funcionamiento de centros públicos, más de 2,5
millones para el funcionamiento de centros concertados; dejaron
a deber más de 2 millones en ayudas a comedor y transporte
escolar, dejaron a deber más de 300 millones en IBISEC.

Por todo esto, es importante controlar el gasto, pagar lo que
se puede pagar y priorizar en los casos de ayudas a aquellas
personas que lo necesitan.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Obrador?

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Santiago, pel seu suport. També dir que acceptarem l’esmena in
voce que ha proposat en el punt número 1.

En relació amb la declaració que ha fet la portaveu del Partit
Popular, li he de dir que no vull entrar en el túnel del temps amb
el Partit Popular, perquè ja és un recurs que no du absolutament
a res, als infants que no poden menjar no els serveix de res
entrar en aquest túnel del temps per dir-nos i retreure’ns tot allò
que vàrem fer malament, tot allò que no vàrem fer i en allò que
ens vàrem equivocar. Avui es tracta de parlar de posar recursos
damunt la taula pels nins que estan mals alimentats per la seva
situació de pobresa, per una situació socioeconòmica. Per tant,
que vostè ens retregui coses de fa tres anys, quan en fa dos que
vostès governen, no té cap sentit, no té cap sentit!

Miri, allò que vostès han fet per a aquests infants
escolaritzats en ensenyaments obligatoris de 3 a 16 anys ha estat
rebaixar un 42% les ajudes de menjador. Això és allò que han
fet per ells. No em digui que estan fent esforços i que han
augmentat els pressuposts. Vostès han rebaixat un 42% les
ajudes de menjador, unes ajudes de menjador que directament
expulsen, perquè tenen un requisit, que expulsen els nins que
més ho necessiten. Jo ja vaig dir que els requisits que regulaven
l’accés a l’ajuda de menjador s’havien de modificar per poder
donar pas a tots aquells nins que realment necessiten les ajudes
de menjador per garantir, almanco una menjada en condicions
al dia. 
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Què va dir la consellera a la seva compareixença de la
setmana passada?, no va dir absolutament res interessant, però
sí va confirmar que el seu model per donar atenció alimentària
a aquests infants és el model de la caritat i de l’assistència social
que han de fer les entitats, perquè va reconèixer que els
menjadors socials, com li va dir aquesta diputada, s’estaven
creant perquè hi havia nins d’algunes barriades que no
menjaven i que hi ha barriades que estan obrint menjadors
socials i els nins pobres van a dinar allà. La consellera va dir
que està molt bé que es creïn aquests menjadors socials perquè
és necessari que aquestes entitats puguin suplir un poc el paper
de l’administració. Això és gravíssim! Això és estigmatitzar la
pobresa i deixar que sigui la caritat individual la que supleixi
una acció que ha de ser de protecció institucional. Això és el
que va dir la consellera. Quina confiança ens pot donar allò que
ella diu? Cap, és el model.

I en relació amb les ajudes de menjador, el que va dir és que
ella no pensava que les ajudes de menjador de les escoles
haguessin d’anar dirigides als nins més pobres i als nins que
més ho necessiten. Que ha de ser una ajuda de menjador per
conciliar i que les famílies destinaran aquestes ajudes a allò que
considerin. Per tant, aquí entram, xocam d’una manera frontal
perquè nosaltres pensam que les ajudes de menjador han d’anar
dirigides a aquelles famílies que més ho necessiten. I les ajudes
a les famílies que viuen en una precarietat econòmica, perquè
són a l’atur, perquè no tenen feina, perquè no tenen ajudes
suficients, no han de venir les ajudes des dels serveis socials,
han d’estar dins l’àmbit escolar, perquè l’àmbit escolar unifica
i normalitza aquests nins. El que no podem fer és que les
famílies que tenen problemes socioeconòmics vagin a serveis
socials i siguin les ajudes de menjador des dels serveis socials,
dins el mateix sac que altres famílies que no tenen una
problemàtica similar.

L’enquesta que va recollir l’Oficina de Defensa dels Drets
del Menor i que va enviar a 497 centres escolars, per conèixer
si hi havia infants amb una alimentació deficient, aquesta va ser
la pregunta que aquesta diputada li va fer a la consellera, la
resposta va ser que havia passat una enquesta als centres per dir
si havien detectat casos de desnutrició entre els seus alumnes
menors d’edat. No es tracta de saber si hi ha desnutrició, es
tracta de saber i conèixer quins nins estan mals alimentats. Però
vostès s’aferren a la desnutrició per eliminar tota aquella
problemàtica d’aquelles famílies que tenen, i que és real, no
parlam de desnutrició, estam parlant de mala alimentació. I els
nins avui mal alimentats, poden berenar, dinar i sopar, però de
què berenen?, d’un suc. De què dinen?, de macarrons amb salsa
de tomàtiga...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

De què sopen?, de cereals amb llet. Això és el menjar tipus
d’una família que pateix problemes econòmics i que estalvia en
alimentació. Aquesta és la realitat i per això aquesta proposició
no de llei instava el Govern a garantir les ajudes escolars per a
aquesta situació familiar de privació material i també perquè els
menjadors escolars es poguessin obrir durant el mes d’estiu

perquè aquestes famílies poguessin tenir una continuïtat en
l’alimentació dels seus fills, tal i com han fet altres comunitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Perdoni, Sra. Obrador, accepta
la votació separada? Seguidament passarem idò a la votació dels
punts 1, 3, 4, 5 i 6...

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sra. Presidenta, al punt 1 s’accepta l’esmena in voce que ha
fet el Grup MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem idò a la votació d’aquests punts de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

I passarem ara a la votació del punt número 2?

Entenc que queda aprovat per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4490/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa del
dret a la lliure elecció de les dones al seu embaràs.

Passarem ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4490/13 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa del
dret a la lliure elecció de les dones al seu embaràs. Per defensar
la proposició té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. Aquesta proposició no de llei es
va registrar el mes d’abril del 2013, però per la lentitud que de
vegades impregna l’ordre del dia de la comissió, no havia
aconseguit encara el seu debat. Però justament allò que no ha
aconseguit aquesta lentitud és que aquesta proposició no de llei
deixés de tenir actualitat, perquè resulta que el ministre
Gallardón va anunciar el mes de setembre que abans de
finalitzar el mes d’octubre, es presentaria finalment la reforma
de la llei d’avortament que s’està ultimant aquests dies, reforma
anunciada des del moment en què va prendre possessió aquest
ministre.

Les notícies damunt aquesta reforma han estat intermitents.
Record que l’any passat ja vàrem presentar una proposició no de
llei a causa d’unes declaracions, ara deu fer un any just. Després
vàrem presentar aquesta altra proposició no de llei el mes de
maig i ara toca el seu debat, quan torna ser polèmic.
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Pel que ha transcendit fins el moment, sembla que aquesta
nova llei donarà lloc és a ser una de les lleis més restrictives del
seu entorn. Fins i tot en països amb una tradició catòlica com la
nostra, o més arrelada, com és el cas d’Itàlia o de Polònia.
Normalment les reformes legislatives haurien d’anar
encaminades a avançar en el dret de les persones i en canvi, les
reformes que fa el Partit Popular normalment van encaminades
a retrocedir en el temps.

No podem extreure una altra conclusió que aquesta quan
veim, pel que ha transcendit fins ara, que aquesta reforma fins
i tot anirà més endarrere que la Llei de 1985, una llei que té ja
ara 28 anys.

Les dones retrocedirem perquè d’una llei de terminis en la
qual és la dona qui decideix si continua el seu embaràs o no, es
tornarà a una llei de supòsits i ni tan sols s’assumiran tots
aquells que la Llei de 1985 preveia.

El PSOE no comparteix els fonaments d’aquesta reforma
perquè pensam que aquesta llei va, també, en sentit contrari a la
societat perquè no vol anar en contra d’allò que..., perquè no pot
anar, perdó, en contra d’allò que les dones tenen assumit, que és
que ningú no pot coartar la llibertat de decisió sobre el seu propi
cos.

Com que és molt difícil impedir que les dones, una vegada
presa la decisió, no exercitin la seva llibertat a decidir sobre la
seva salut sexual i reproductiva, a més posarà en perill la vida
i la salut d’aquestes dones que voldran fer-ne ús, diguin el que
diguin les lleis, cosa que les situarà en una situació d’ilAlegalitat
i clandestinitat i també en una situació molt perillosa, perillosa
fonamentalment per a aquelles que no tindran la possibilitat
econòmica d’anar a avortar a Londres o a qualsevol país
estranger com es feia abans de 1985.

Justament, l’any 2010 es va decidir reformar la llei de 1985
per la petició durant molt de temps de moltes dones i colAlectius
que consideraven que provocava inseguretat jurídica per a les
dones que volien exercir el seu dret i també per als professionals
sanitaris que les havien d’atendre. Fins a aquell moment les
interrupcions d’embaràs no eren gratuïtes i es realitzaven a la
sanitat privada. Per tant, açò també provocava barreres entre les
dones que podien decidir i les que no. La tendència en els països
del nostre entorn, a més, era de regular la interrupció voluntària
de l’embaràs en el sentit de garantir tant l’autonomia de les
dones a decidir sobre la seva maternitat com també la protecció
de la vida prenatal com a bé jurídic.

Aquesta llei, la de la salut sexual i reproductiva, interrupció
voluntària de l’embaràs de 2010, va ser avalada fins i tot pel
Consell d’Estat que argumentava que era necessari reformar la
regulació per adequar-la a la realitat. 

Entre altres coses també comportava el dret a l’educació i a
la salut sexual perquè només amb una educació sexual adequada
i amb la millora a l’accés als anticonceptius podrem prevenir de
manera més efectiva, especialment en persones joves, les
infeccions de transmissions sexuals i els embarassos no desitjats
i per tant, el nombre de interrupcions voluntàries que haurien de
ser un darrer recurs.

Així mateix la llei actual, o actualment vigent, garanteix la
informació sobre les prestacions, ajudes i drets que els
corresponen si volen continuar amb l’embaràs i de les
conseqüències mèdiques, psicològiques i socials derivades tant
de portar a terme l’embaràs com de la seva interrupció.

En definitiva, la Llei de 2010 va acabar amb la
criminalització de les dones i la persecució dels professionals
sanitaris, cosa a la qual ara es vol tornar, perquè per molt que
vulgui el ministre Gallardón i el Partit Popular, com es diu
vulgarment, no es poden posar portes al camp, i les dones, les
que pensin que és necessari, continuaran avortant. 

No coneixem encara l’articulat d’aquesta llei, entre altres
coses perquè el ministre ha dit que en el seu moment es faria
públic i no ho ha volgut avançar, però sí que ens han arribat
diferents inputs, entre ells que la nova llei fixarà novament una
sèrie de supòsits i no serà de terminis i dins aquests supòsits
sembla que no hi figuraran les greus malformacions del fetus,
novament es vol fer patir les dones i també els seus fills. Amb
això, l’avortament tornarà ser per tant un delicte, excepte en
casos concrets. 

Miri, senyors diputats i senyores diputades, les lleis
restrictives de l’avortament no redueixen el nombre de les
persones que el practiquen, només incrementen el nombre de
dones mortes o que perden la seva salut perquè ho fan en la
clandestinitat i en males condicions.

Als darrers 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves llei,
però cap no ha retrocedit. La majoria de països del nostre
entorn, els països europeus, permeten interrompre l’embaràs de
manera voluntària i sense justificació fins a la 14a setmana amb
una oscilAlació que va des de les deu setmanes de Portugal a les
24 d’Holanda.

És més, el Consell d’Europa l’any 2008 va aprovar una
recomanació als 47 països que en formen part on es consagra el
dret a l’avortament legal i sense riscos garantit per l’Estat i que
el faci accessible i segur, convida a despenalitzar-lo als països
on sigui un delicte i, el més important de tot, es mostra
favorable a una llei de terminis i reclama les classes d’educació
sexual com a obligatòries per als joves.

Pensam que no es pot legislar d’esquena a la realitat i la
major realitat és que les dones de tot el món tenen avortaments,
estiguin o no legalitzats, i que la millor manera de reduir que
això passi és donar-los el poder de controlar la seva fecunditat
i de prevenir els embarassos no desitjats. 

És per açò que el Grup Socialista ha proposat l’aprovació
per part d’aquest parlament dels següents tres punts.

El primer, per reconèixer el dret a una maternitat lliurement
decidida, la qual cosa implica que les dones decideixin sobre el
seu embaràs i que aquesta decisió, conscient i responsable, sigui
respectada.
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El segon, per recordar que Espanya és un país aconfessional
i que açò ho reconeix la Constitució Espanyola per la qual cosa
s’ha de rebutjar qualsevol ingerència al dictat de cap moral
religiosa en el dret a una maternitat lliurement elegida.

I finalment, que ens mostram contraris a la reforma de la
Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs, anunciada pel ministre
Gallardón i rebutjam la regressió que açò suposaria per als drets
i les llibertats del nostre país.

Res més, Sra. Presidenta, esperam comptar amb el suport
dels altres grups de la cambra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per fixar la posició i pel Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago
també per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Efectivament, Sra. Rita, les dones de
l’Estat espanyol tenim l’amenaça que s’aprovarà dins el mes
d’octubre, sembla, al Consell de Ministres la modificació de
l’actual llei de salut reproductiva. És una amenaça claríssima
perquè ha estat un dels objectius centrals del Partit Popular la
modificació de la llei de terminis de l’embaràs..., de la
interrupció voluntària de l’embaràs en uns terminis fixats a una
llei.

M’he mirat ben bé el programa del Partit Popular i cregui’m
que no posava això. El programa del Partit Popular deia que
defensava la vida, i un podia entendre el que volgués amb
aquesta frase, però en cap moment no hi havia cap frase, en el
d’àmbit estatal, que digués que es modificaria la Llei de salut
reproductiva.

Vostè ho ha dit, aquest debat d’avortament s’ha discutit en
aquesta comissió i s’ha discutit en plenari i ja avançam que
continuarem discutint en el moment en què coneguem el text
concret de la llei, perquè fins ara el que hem tengut han estat
tota una sèrie de textos que tal vegada..., oficials o oficiosos,
però no el darrer text, una sèrie d’anuncis que ha publicat el
ministre, però no tenim el text final. Per tant, quan tenguem el
text final sens dubte serà un altre el tema reiteratiu en aquest
parlament.

Cregui’m que aquestes persones que ara volen modificar
aquesta llei de terminis, que ha estat una llei de terminis que no
ha realitzat cap tipus de revolució, de cap tipus, que no ha
modificat cultura, que no ha modificat hàbits, que no ha
modificat res, que simplement s’ha mantingut en els mateixos
nivells que l’anterior, però que ha donat una millor cobertura a
les dones que prenien voluntàriament la decisió d’interrompre
un embaràs i que ha donat cobertura als metges que avalaven
aquesta decisió, són els mateixos..., políticament, són els hereus
polítics d’aquells que ens deien no al divorci, que si fèiem aquí
la llei del divorci seria un drama. Són els mateixos que es varen
oposar a la llei que va permetre els matrimonis dels
homosexuals, són els mateixos que s’oposen que les parelles
homosexuals tenguin fills adoptats, són els mateixos. Són els
mateixos als quals els encanta conservar, que no volen progrés,

que són... i en aquest cas no només és progressar, és que és
involucionar directament.

Aquesta llei ens posa en el mateix nivell d’altres lleis de
països on la separació entre església i estat és molt feble o
simplement no existeix. Ens posa al mateix nivell de països on
la dona encara està considerada com a una ciutadana de segona
categoria. Ens posa al mateix nivell de països en vies de
desenvolupament on la cultura masclista encara està molt més
arrelada que a la nostra cultura, perquè allò interessant, el que
vol aquesta llei és que es tuteli a la dona. La dona no pot decidir
voluntàriament i de forma responsable que no vol continuar un
embaràs no cercat, no desitjat, l’han de tutelar, li hem de dir si
sí o si no. Això és una involució i si no, cerquin, els membres
del Partit Popular, quins països de l’entorn europeu tenen una
llei que sigui de supòsits. 

En qualsevol cas mai no hi ha hagut la circumstància que
passarà en aquest estat espanyol, que d’una llei de terminis es
passi a una llei de supòsits, a l’inrevés sí que ha passat, com en
el cas de l’Estat espanyol, que d’una llei de supòsits es pot
passar a una llei de terminis per donar més cobertura legal a les
dones que prenien la decisió d’avortar i als metges que ho
avalaven, però encara serà pitjor que la llei de supòsits anterior
i vostè hi ha fet referència perquè, a la llei de supòsits anterior,
hi havia un supòsit que explicava que davant una valoració
mèdica en què hi hagués una situació de risc emocional,
psicològic o psiquiàtric de la dona, es podria prendre la decisió
d’avortar. 

Això, tots érem molt conscients que el que passava és que la
dona exagerava els símptomes i el metge el que feia era una
interpretació laxa dels símptomes i això ha facilitat que moltes
dones poguessin avortar d’una forma tranquilAla.

Les dades ens indiquen que canviar d’un model a l’altre no
ha pujat absolutament, de manera significativa, la conducta
avortiva de les dones, com si les dones fóssim unes
irresponsables i avortassin per avortar. Les dones avorten quan
prenen la decisió responsable d’avortar i davant un embaràs no
desitjat.

Aquesta llei situarà les dones com a delinqüents, perquè hi
haurà llocs on s’avortarà de manera clandestina i posarà als
metges que ajudin a aquestes dones també com a colAlaboradors
d’un delicte, aquí no hi haurà objecció de consciència, aquí
segur que no s’aplicarà l’objecció de consciència d’un metge
que digui que davant una dona que vol avortar i que està
absolutament convençuda que vol avortar, la defensarà i la
protegirà, aquí no, aquí només val allò que la moral del Partit
Popular o d’alguns dels Partit Popular volen imposar al conjunt
de les dones, perquè cregui’m que d’aquestes 7.000 persones o
7.000 dones que anualment avorten a l’Estat espanyol n’hi ha
del Partit Popular, i tant que n’hi ha del Partit Popular, i hi ha
dirigents del Partit Popular i ... vaja, i votants del Partit Popular.
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Haurien de ser valents els membres del Partit Popular, i
sortir aquí i dir que no volen cap vot d’infanticides com va dir
la Sra. Palau que eren les dones que aplicaven l’avortament
perquè cregui’m que nosaltres no volem cap vot de cap
infanticida.

Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei, serà
un tema que continuarem valorant i debatent políticament, el
tema de l’avortament, perquè tenim la sospita que aquesta llei
que encara no ha sortir o aquest projecte de llei que encara no
ha sortit realment serà molt més restrictiu del que fins ara s’ha
anunciat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Antònia Vallés, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a totes i a tots,
amb la Llei Orgànica de 5 de juliol de 1985 es va instaurar a
Espanya la despenalització de l’avortament en segons quins
casos, fins a aquell moment l’avortament sempre havia estat
castigat. La llei de1985 va tenir un consens que durant 25 anys
ha regnat, un consens marcat pel Tribunal Constitucional i que
el Partit Socialista va rompre unilateralment. 

També hem de constatar, però, que un avortament és sempre
traumàtic i hauria de ser, com molt bé vostè ha dit, el darrer
recurs.

L’augment d’interrupcions ens ha donar molt a pensar, hem
de demanar-nos què estam fent malament. Amb els mètodes
anticonceptius que existeixen al mercat, el prevenir un embaràs
no desitjat és més bé senzill, però les polítiques que hem duit a
les distintes administracions han fracassat i és necessari un
canvi radical.

Balears és una de les comunitats on l’avortament ha crescut
més durant aquests vint anys, no podem utilitzar l’avortament
com un mètode anticonceptiu, volem parlar del dret... vosaltres
parlau del dret a l’avortament, nosaltres volem parlar també del
dret a la maternitat.

L’article 39 de la nostra constitució estableix l’obligació
dels poders públics d’assegurar la protecció integral de les
dones embarassades. Per altra banda, la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, per a la dona, estableix en l’article 3 el dret a la
maternitat i es considera un bé insubstituïble.

La proposició de llei que va presentar el Partit Popular al
passat ple del Parlament de 8 d’octubre té com a finalitat la
protecció integral de la dona embarassada i molt especialment
d’aquella que es troba en risc d’exclusió social o en situació de
desemparament. Una llei que vol donar suport a totes aquelles
dones que lliurement decideixin ser mares, cosa a la qual cosa
vostès no donaren suport.

Crec que com a dones avui aquí tenim un gran privilegi de
poder dur fills a aquest món, és el més gran que ens pot passar,
però és veritat que també ha de ser una decisió responsable,
seriosa i lliure, que en cap cas no pot ser descartada per falta
d’ajuts i suport.

Per això, un dels principis d’aquesta llei recull el dret de la
dona a ser informada de manera personalitzada. És una decisió
irreversible que conviurà amb ella la resta dels seus dies i tota
informació és poca. Se l’ha d’orientar dels ajuts i se l’ha
d’ajudar a superar les càrregues emocionals i les
discriminacions, que poden decidir-se amb veritable llibertat.

Cap dona no pot prendre aquesta decisió coaccionada pel
seu entorn o per mancances econòmiques. La societat i els
poders públics s’hi han d’implicar, ens hi hem d’implicar tots
perquè cap dona, ni una sola d’aquesta comunitat o de la resta
del territori espanyol, es vegi en una situació de solitud o de
falta d’ajuts per seguir endavant la gestació si és la seva
voluntat.

Per això, voldríem donar suport al primer punt que
presenten, que diu que “el Parlament de les Illes Balears
reconeix el dret a una maternitat lliurement decidida, la qual
cosa implica que les dones decideixen sobre el seu embaràs i
que aquest decisió conscient i responsable sigui respectada”,
però si ens permeten una transacció..., és a dir, quedaria tot
igual i al final afegiríem “sempre i quan es respecti la normativa
vigent”. Si accepten aquesta modificació votaríem a favor
aquest primer punt i, si no, el votarem en negatiu.

Pel que fa referència al segon punt, “el Parlament recorda al
Govern d’Espanya...”, no hi podem donar suport perquè el
Govern d’Espanya..., recordar que és aconfessional, això és una
cosa que es proclama a la Constitució Espanyola i per damunt
de tot el Govern té l’obligació de complir i fer complir la
Constitució i així ho fa, és a dir, a això, no hi podem donar
suport.

Al tercer punt també votarem en contra. És veritat que s’ha
parlat de fer modificacions de la darrera llei d’avortament del
2010, una de les que es comenten és que per primera vegada a
Espanya la dona no tendrà cap tipus de retret penal en el supòsit
d’avortament. Per primera vegada no hi haurà cap amenaça de
presó per cap dona que decideixi lliurement interrompre el seu
embaràs, però parlam d’una llei que encara no ha sortit, de la
qual no coneixem ni el text ni el contingut.

Jo vos proposaria que quan surti i puguem afegir i contradir,
la discutim tantes vegades com vulguin, però fins que arribi
aquest moment no podem discutir ni votar a favor d’aquest punt.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallés. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Rita?
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies al Grup MÉS pel
seu suport a aquesta proposició no de llei. Coincidesc amb tota
l’argumentació que ha exposat i també que al Partit Popular,
cert que li encanta conservar, com diu la paraula, excepte el
medi ambient, però també els encanta parlar de llibertat, per
exemple, excepte quan parlam de dones, aquí la llibertat ja no
existeix.

Quant al Partit Popular li diria que amb la llei de 2010 no es
va rompre un consens unilateral, perquè si de cas es va rompre
és amb el Partit Popular, però no amb la resta de partits i també
de la societat i d’associacions de dones i amb les dones d’aquest
país. Amb aquestes no es va rompre el consens, al revés, es va
arribar a un consens.

També li voldria comentar qüestions que ha dit
d’augments..., simplistes, per a mi són anàlisis simplistes, em
perdonarà que li ho digui, posar com exemple els augments
d’avortament aquests anys perquè també hi ha hagut augments
demogràfics. No es poden donar arguments simplistes d’aquesta
manera sense acabar l’anàlisi complerta. Aquí a les Illes
Balears, per exemple, tenim unes quantitats molt estables que es
mouen sobre uns 3.000 avortaments anuals, i açò ho tenim des
de ja fa uns quants anys, precisament des que es va aprovar la
llei del 2010.

Per tant jo crec que, quant a les mesures de suport a les
dones, jo diria que el Partit Popular té una manera molt curiosa
de donar suport a les dones, perquè obliguen les dones a ser
mares si no ho volen ser, i en canvi posen tots els impediments
que poden a aquelles que sí ho volen ser, com és el cas de les
que no tenen parella estable o de les lesbianes, que els posen
problemes per a la reproducció assistida, quan sí que voldrien
ser mares.

Des que governen jo crec que estan posant totes les
dificultats que poden al dret de les dones a decidir sobre la seva
salut sexual i reproductiva. En tenim exemples aquí a les Illes
Balears: posen problemes a la decisió de les dones sobre la seva
maternitat. Aquestes setmanes hem vist a la Comissió de Salut
exemples de com estan dificultant l’accés de les dones a
anticonceptius de darrera generació; com van intentar al seu
moment eliminar els concerts amb clíniques privades; com
amaguen les xifres reals d’interrupcions voluntàries de
l’embaràs de l’any passat, com es va poder demostrar en aquesta
comissió de salut. 

I ja finalment aquesta proposició de llei de protecció de la
dona, que ha comentat la portaveu del Partit Popular, de la dona
embarassada, que el que fa en realitat és posar totes les traves
possibles perquè la dona, si ha pres la decisió de no continuar
amb el seu embaràs, no ho faci. Vostès jo pens que tenen una
doble moral, perquè aquestes dones que decideixen avortar,
l’embaràs de les quals vostès poden protegir, ho faran igualment
i ho faran en males condicions, vull dir que no serà per aquesta
llei que volen vostès aprovar que ho deixin de fer, en absolut, és
una qüestió de llibertat, de decisió i de trobar-se molt apurades.
No crec que per una legislació que facin, que és el que..., bé,
almenys la llei que jo he vist, que he tingut davant, es tirin
enrere.

I el pitjor d’aquesta dobler moral que dic que és ja una
falAlàcia portada al grau més alt, diuen que volen protegir
aquests embarassos, que volen protegir aquests fetus, però
resulta que un dels supòsits de què es parla, que serà
despenalitzat o..., que serà per causa de la violació. Per tant jo
el que veig és que a vostès no els preocupa tant l’embrió, el
nasciturus, que diuen; en canvi a vostès el que els preocupa és
la manera en què es va gestar, perquè ben igual és un producte
de violació que un producte ja d’una decisió lliure.

Si de veritat estiguessin preocupats per les dones i les seves
famílies i les volguessin protegir jo crec que no haurien llevat
drets a tots els treballadors, com s’ha fet aquests dos anys i mig,
però que sempre, ja ho sabem, afecten més les dones. Tampoc
no haurien eliminat gran part dels drets que tenien en funció
d’aquesta maternitat, com s’han llevat. No haurien llevat drets
als dependents i a les seves famílies, cosa que també afecta
majoritàriament les dones. No s’hauria aplicat la major pujada
d’impostos de la democràcia als ciutadans, que afecta les
famílies. No haurien aprovat mesures que compliquen la
conciliació de la vida laboral i familiar, perquè l’ocupació ara
és més precària que mai. Totes les mesures que estan aplicant
des que vostès governen van encaminades, en canvi, a empobrir
les dones i les seves famílies, i també a retallar els seus drets i
les seves llibertats. Per tant ja es veurà en el debat d’aquesta llei
que han presentat de protecció de la dona embarassada com
acabarà, però jo crec que és una llei que és paternalista i que el
que vol, com s’ha dit ja abans, també, és fer de les dones
menors d’edat.

Res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Perdoni, no m’he definit sobre la proposta in voce. El primer
punt, que és el que diu “reconèixer el dret d’una maternitat
lliurament decidida, la qual cosa implica que les dones
decideixen sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient
i responsable sigui respectada”, “segons la normativa vigent”.
És que açò és de Perogrullo. En canvi, al revés, vostès no volen
que es digui que el país és aconfessional perquè açò ja ho diu la
normativa. Açò és una contradicció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, no es pot obrir un nou debat. Vostè digui si
accepta l’esmena in voce del Partit Popular, sí o no l’accepta.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

És perquè no l’acabava d’entendre, per açò volia
puntualitzar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol un minut de recés per posar-se d’acord? Crec que és açò
el que pertoca.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, l’acceptam, acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Feim un minut de recés.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Molt bé, d’acord.

Perdoni, Sra. Presidenta. És que no ho tenim clar, no ho
tenim clar i per açò és que no sabem... Si vostè quan diu “la
normativa vigent...”, a quina es refereix?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, hem donat un minut perquè parlassin i poder veure
si vostè... Vostè defineixi’s si accepta l’esmena.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, però per a açò he de saber si es refereix a la normativa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo li he donat un minut, jo li he donat un minut perquè
vostès es posessin d’acord. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Però no ens podem decidir perquè no sabem què significa,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Donarem un altre minut. Parli en aquest cas amb la
representant del Partit Popular. Donarem un minut perquè es
posin d’acord.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, clar que acceptam, perquè...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Miri, no l’acceptarem finalment perquè, com hem dit, ens
sembla una perogrullada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està, no accepta l’esmena in voce del Partit Popular.
D’acord.

Idò passarem a la votació de la Proposició no de llei
4490/13. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
4490/13, per 9 vots en contra i 5 a favor.

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