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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituye a Francisco Mercadal.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández substitueix Josep Maria Camps.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas substitueix Conxa Obrador.

1) Proposició no de llei RGE núm. 162/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització de
la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació
farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei RGE 162/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització de la
llista de medicaments que queden exclosos de la prestació
farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut. 

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Thomàs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda, Sra. Presidenta. Som aquí per tornar a discutir
una proposició no de llei sobre un aspecte concret del malaurat
Reial Decret Llei 16/2012, un reial decret que ja hem denunciat
moltes vegades que és una decisió política del Partit Popular
que suposa un canvi de model sanitari i, entre altres coses,
suposa una exclusió de l’atenció sanitària dels immigrants sense
papers, perquè de fet els ha deixat, a molts d’ells, sense targeta
sanitària; els obliga a fugir del sistema sanitari i per tant els
obliga a no rebre atenció sanitària adequadament en moltíssimes
situacions i circumstàncies.

Aquests dies hem tengut la notícia de la mort d’aquest jove
senegalès per una tuberculosi a la nostra illa, un fet que ens
hauria d’indignar a tots els ciutadans i les ciutadanes que vivim
en aquesta illa, però que evidentment és conseqüència d’una
decisió política del Partit Popular, i ha suposat que una persona,
per ser un immigrant sense papers, per ser pobre i per aquesta
normativa del Partit Popular, idò en aquests moments ja no
estigui entre nosaltres per una malaltia fàcilment diagnosticable,
fàcilment tractable, i que mai no s’hauria d’haver mort.

Aquesta proposició no de llei que avui discutim és una nova
oportunitat per al Partit Popular i els seus diputats i diputades
perquè es pronunciïn sobre aquest reial decret llei. En aquest cas
del que es tracta és que -ja ho hem comentat altres vegades-
aquest reial decret llei modifica la cartera de serveis del Sistema
Nacional de Salut i, entre altres coses, en el seu article quart

s’introdueix una modificació de la Llei de garanties i ús racional
de medicaments i productes sanitaris, i d’aquesta manera el que
es fa és excloure un caramull de medicaments que, entre altres
coses, estan indicats per a un caramull de malalties, encara que
sigui per tractar els seus símptomes menors.

És una normativa que s’ha desenvolupat en diversos
moments des del mes d’agost de l’any passat, ha anat sofrint
modificacions, però el que ha fet és extreure de la finançació
pública més de 400 medicaments, i per tant són medicaments
que en aquests moments el conjunt de ciutadans ha de finançar
al cent per cent de les seves quantitats. 

Quan un mira el llistat d’aquests medicaments, d’aquests
medicaments exclosos, evidentment hi ha medicaments que a
vegades no curen malalties. Quants medicaments no curen
malalties però són necessaris per millorar la qualitat de vida o
els símptomes de les persones? És que un paracetamol o una
aspirina cura? No curen, el que fan és alleugerir símptomes i fer
que les persones que estan malaltes vagin millor. I a més el
Partit Popular, amb aquest augment de medicaments que no es
financen, discrimina en funció de la malaltia que tengui una
persona. Quin problema té un padrí o una padrina que està a un
llit per una demència senil i té un restrenyiment crònic?, idò ara,
entre altres coses, els medicaments que pugui utilitzar els ha de
pagar al cent per cent, qüestió que és diferent si una persona té
un problema oncològic o un altre tipus de problemes, que sí han
decidit els senyors del Partit Popular que puguin tenir
finançament. Quants de bronquítics crònics no prenen
mucolítics o antitussígens que els ajuden a alleugerir els seus
símptomes? Idò ara tota aquesta gent ha de pagar aquests
medicaments, i així podríem parlar i parlar i parlar.

Això no preocupa al Partit Popular, ja ho vàrem dir, ja ho
hem dit moltes vegades, i vàrem denunciar quan es va posar
això en marxa que a més aquests medicaments pujarien el seu
preu, una vegada que estiguessin en el mercat lliure, i
efectivament més de 50 fàrmacs d’aquests han pujat de preu
després de ser exclosos, i s’han produït a vegades increments
quasi d’un 200%. Són medicaments d’ús comú, i han pujat una
mitjana d’un 45%, alguns d’ells -ja ho he dit- en un 200% . Per
tant tenim un conjunt de ciutadans que estan malalts, que tenen
símptomes, que els seus professionals sanitaris que els atenen
continuen prescrivint aquests medicaments, però ja no parlam
d’un copagament d’un 10%, estam parlant d’un copagament
d’un cent per cent d’aquests medicaments. 

Per tant és una mesura molt més dràstica, molt més
agressiva cap al conjunt de ciutadans, perquè a més afecta
persones malaltes, moltes d’elles persones majors, moltes
d’elles persones amb pocs recursos econòmics, i que per tant els
dificulta l’accés a la millora de la seva simptomatologia o a la
millora de la seva malaltia.
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Nosaltres sempre hem dit que això era una mesura
regressiva, com sempre hem criticat aquest reial decret llei que
ha romput la universalització de l’atenció sanitària. Acabam de
tenir un exemple claríssim amb Alpha Pam a Can Picafort, i
evidentment nosaltres sempre hem defensat que el dret a la salut
era un dret lligat a la ciutadania. Sempre hem criticat també
aquests copagaments i avui tenim un copagament no del 10 o
del 40, és un copagament del cent per cent, que obliga aquestes
persones que ho necessiten a pagar-lo. Per tant s’han romput
totes aquelles garanties d’universalitat, d’equitat, de gratuïtat,
que no és tal gratuïtat perquè el sistema nacional de salut estava
finançat a través de pressupostos generals de l’Estat, i s’han
romput molts d’àmbits de qualitat assistencial.

Per tant nosaltres avui amb aquesta proposició no de llei
demanam tres coses molt simples. Una és que el Parlament
rebutgi el Reial Decret Llei 16/2012. Avui els diputats i les
diputades del Partit Popular tenen novament l’oportunitat de
votar contra aquest reial decret, que el que fa és marginar,
suprimir l’atenció sanitària, entre altres coses, a determinats
colAlectius de ciutadans que viuen entre nosaltres. També instam
el Govern que mantengui el finançament d’aquests medicaments
que són necessaris, perquè de fet -ho torn dir- molts d’ells
continuen essent prescrits pels professionals sanitaris, i per tant
el que demanam és que si hi ha una prescripció feta per un
facultatiu això es mantengui i, per tant, que el Govern habiliti,
cerqui mecanismes perquè els ciutadans de les Illes Balears no
hagin de fer front a aquest nou copagament, en aquest cas d’un
cent per cent.

Però avui més que mai els diputats i les diputades del Partit
Popular que són aquí, en aquesta comissió, el que s’haurien de
plantejar, sota el meu criteri, és aquest reial decret, que suposa
una modificació del sistema sanitari i que ja està demostrat allò
que havíem denunciat dels perills que hi havia d’aquest reial
decret d’excloure ciutadans espanyols, que ja vàrem tenir
l’oportunitat fa poques dades de posar damunt la taula una
interlocutòria del Tribunal Constitucional que precisament va
donar la raó de determinades comunitats autònomes que varen
ser capaces de posar un recurs davant el Constitucional per
defensar els seus estatuts d’autonomia, el contrari del que ha fet
el govern del Partit Popular de les Illes Balears, ja va dir el
Tribunal Constitucional, encara que fos una interlocutòria, que
davant un suposat estalvi econòmic va la salut individual i la
salut colAlectiva d’una comunitat, i hem tengut un fet desgraciat
d’un jove que s’ha mort perquè era immigrant sense papers,
perquè era pobre i precisament per aquest decret, que l’ha
exclòs de l’atenció sanitària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Sí, Sr.
Thomàs, nosaltres hi estam, realment, indignats, amb un
sentiment d’indignació autèntic; estam empegueïts que a una
referència internacional en turisme, a una de les regions amb
una renda per càpita més alta d’Europa, una persona que té nom
-es deia Alpha Pam- hagi mort de tuberculosi a ca seva tot sol,

amb 28 anys, sense l’assistència sanitària específica de
tuberculosi.

Podem entrar en detalls, però una persona que va anar tres
vegades -i així ho reconeix el mateix govern en el seu govern-
tres vegades, hi va anar, no hagi pogut rebre atenció sanitària
específica per atendre la tuberculosi, qualque cosa falla en el
sistema sanitari de la comunitat autònoma, i el que falla és que
no tenen targeta sanitària. Quan no tens targeta sanitària no tens
un metge de referència, quan no tens targeta sanitària no està
normalitzada la teva història clínica dins el sistema informàtic,
quan no tens targeta sanitària no hi ha connexions de la teva
història clínica entre primària i hospitalària, i passa el que va
passar, que es va desatendre d’una forma irresponsable el Sr.
Alpha Pam.

Una vegada més estam davant aquest reial decret llei
16/2012, que ha passat per diversos moments: tres o quatre de
rebuig, que mai no varen ser aprovats en aquest parlament
perquè el PP sempre va votar a favor d’aquest reial decret, i
vàrem anar jo crec que gradualment; el primer va ser de
derogació de la totalitat, després vàrem demanar que es
mantengués la targeta sanitària per a tots els ciutadans i les
ciutadanes de la nostra comunitat autònoma, després vàrem fer
una específica per als pensionistes, perquè deixassin de pagar
els pensionistes la medicació; després el copagament del
transport no urgent, les prestacions ortopèdiques, les necessitats
de caràcter digestiu de persones en situació mèdica
determinada... En definitiva, jo crec que des de l’oposició, tant
des del Grup Socialista com des del Grup MÉS, hem anat en
detalla a aquest decret, l’hem esbrinat un per un demostrant
efectivament que poc té a veure aquest sistema amb la
racionalització i que per nosaltres hi ha un criteri molt clar que
és el de la privatització. Sempre ho hem dit i cada vegada que
ens posin la possibilitat d’explicar-ho nosaltres ho tornarem a
dir. 

Aquest reial decret afavoreix la privatització, canvia la
mentalitat de les persones, va dirigit a canviar la mentalitat de
les persones. Ens volen acostumar a pagar on no pagàvem,
directament, perquè sempre la sanitat s’ha pagat a través dels
impostos; fa la sanitat molt més barata, per tant la seva
privatització sortirà més barata perquè han reduït personal,
perquè han reduït els sous dels treballadors, perquè no se
substitueixen treballadors, perquè la ciutadania cada vegada
espera menys, perquè cada vegada són menys les prestacions;
això afavoreix aquesta privatització sempre més barata. En fi,
tota una sèrie de mesures que no són per casualitat, que van
encaminades a afavorir la privatització. Fa uns dies als mitjans
de comunicació ja hi havia el rumor que cada vegada les
converses entre la Conselleria de Sanitat i determinats sectors
privats de la sanitat estan en converses per començar a
externalitzar serveis. Recordin que hi havia 40 milions més en
els pressupostos del 2013, 40 milions més que en el pressupost
del 2012, a un capítol tan genèric com “altres empreses”. 
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I estam avui davant una altra proposició no de llei que va en
aquest sentit, per tant nosaltres donarem suport a cada un dels
punts. El primer punt jo crec que ja ha quedat explicat, ho hem
rebutjat cada vegada, no acceptam aquest reial decret perquè
atempta contra els drets humans, perquè afavoreix la
privatització i perquè castiga, penalitza les persones més
malaltes, perquè les persones que estan més malaltes són les que
han de pagar copagament, són les persones majors que han de
pagar medicació quan abans la no la pagava, són les que
necessiten una medicació específica i l’han de pagar, són les
persones que tenen tal vegada malalties cròniques com les que
vostè ha exposat i que necessiten medicaments que efectivament
no curen però que suavitzen determinades simptomatologies que
ara hauran de pagar. Penalitza, penalitza qui està malalt. Per tant
nosaltres al primer punt donam suport absolutament.

També donam suport al segon punt. Pensam que el Govern
de les Illes Balears té tots els instruments jurídics per poder fer-
ho, té les competències, té tot l’entramat jurídic, té l’Estatut que
li diu que la sanitat ha de ser universal i que la sanitat és
competència de la comunitat autònoma i per tant té la capacitat
jurídica per poder-ho fer; no té la voluntat política però sí la
capacitat política.

I també donarem suport al tercer punt perquè tenim, i mentre
tenguem aquest estatut està l’Estatut en vigor, i aquest reial
decret atempta directament contra el nostre estatut, i de fet a
determinades comunitats autònomes que s’han atrevit a desobeir
aquest decret de moment la interlocutòria del Tribunal
Constitucional els està donant la raó en determinades coses, una
d’elles en el manteniment de la targeta sanitària, i que de forma
cautelar els diu que la poden mantenir. Per tant mentre aquest
estatut estigui en vigor es podria esperar que el Govern ho
defensàs i posàs com a mínim un recurs contra el Govern de
l’Estat per interferir en les competències que són pròpies de la
comunitat autònoma. Ni tan sols això, i com que el Govern no
ho ha fet està bé que el Parlament recordi que hi ha un estatut,
que aquest reial decret atempta contra les competències de la
nostra comunitat autònoma, i que no s’hi hauria de ficar.

Per tant nosaltres donarem el suport i cada vegada que hi
hagi una proposició no de llei en aquest sentit, i molt més ja
amb els resultats de mort evidents que s’han produït a causa
d’aquest reial decret, perquè el Sr. Alpha Pam és el primer mort
degut a l’aplicació d’aquest reial decret i així ho ha dit Metges
del Món i així nosaltres ho reconeixem, no tendrà el nostre
suport i sí tendrà el nostre rebuig. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Vallès per un temps
de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Referent a aquest ciutadà
senegalès volem dir que ahir el conseller ja va donar les
oportunes explicacions que s’havien de donar. Només sentir
molt la mort d’aquest ciutadà, però també és molt lamentable
que l’oposició aprofiti una desgràcia com aquesta per fer
política.

Tractam avui una de les mesures recollides al Reial Decret
16/2012, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut, pel que fa a l’actualització de la
llista de medicaments que formen part de la prestació
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, una mesura que no
ha estat agradable prendre, que no és probablement el més
desitjat, però que amb la situació rebuda de l’anterior govern
d’Espanya, recordem-ho, la pitjor situació financera de la
història del nostre país, no podem quedar de mans plegades,
sinó que no ens quedava altra sortida que ser valents i prendre
mesures per, com diu el títol del reial decret, fer el sistema
sostenible.

La mesura adoptada des del ministeri suposarà l’estalvi
d’uns 450 milions d’euros anuals, i el seu objectiu fonamental
és mantenir la capacitat del Sistema Nacional de Salut per
potenciar l’entrada al sistema de nous medicaments que siguin
necessaris per tractar les malalties més greus i invalidants, és a
dir, es deixen de finançar medicaments que no són essencials i
així assegurar l’accés a tots els fàrmacs necessaris per a les
malalties que posen en perill la vida dels ciutadans sense
importar el seu cost. Prova d’això és que el primer semestre de
l’any el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha donat
llum verda a la inclusió del finançament de prop de mil nous
medicaments, alguns dispensats a farmàcia hospitalària, amb un
cost superior als 3.000 euros per envàs. De fet Espanya es manté
com un dels països europeus amb més fàrmacs finançats,
juntament amb Itàlia i França, és l’únic que supera els 10.000
medicaments en càrrec als fons públics, en concret són al nostre
país quasi 20.000. En relació amb l’exclusió d’algun
medicament s’ha decidit en la majoria dels casos per estar
indicats per al tractament de símptomes menors.

Però ja que és el Partit Socialista el que planteja aquesta
proposició no de llei, facem un petit repàs de les polítiques
socialistes en aquests temes els darrers anys. En matèria
econòmica dels pressuposts el Partit Socialista va incomplir
obertament els compromisos de reforma del model de
finançament de la sanitat, el resultat són els 16 milions de deute
sanitari que ens varen deixar. Va ser insensible als problemes de
finançament de les comunitats autònomes negant-se a discutir-
ho al Consell Territorial del Sistema Nacional de Salut.

Baix el govern socialista del Sr. Zapatero i Rubalcaba la
morositat en el pagament de les factures als proveïdors sanitaris
es va situar en quasi 600 dies de mitjana. El govern socialista va
retallar al 2011 el pressupost de les principals eines de què
disposa per garantir la qualitat i cohesió del sistema: pla de
qualitat, menys un 29,47% i estratègies de salut, menys un
46,20%. Va congelar durant cinc anys el Fons de cohesió i
qualitat, als Pressuposts Generals de l’Estat del 2011 el va
retallar en quasi112 milions d’euros.
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Facem ara un repàs de quines han estat les polítiques en
matèria farmacèutica, el govern socialista no ha tengut una
política estable i definida en matèria de farmàcia, va suprimir i
després va recuperar el sistema de preu de referència que havia
implantat el Partit Popular diluint els seus efecte i perjudicant
els comptes públics sanitaris. Va implantar una rebaixa lineal
del 4% dels preus dels medicaments ignorant les distintes
utilitats terapèutiques i els seus efectes sobre el pacient. Va
congelar el Pla estratègic de política farmacèutica i
posteriorment es va negar a fer cap tipus de balanç o valoració
al Congrés dels Diputats amb la valentia que els caracteritza.

Es va negar reiteradament a incorporar les comunitats
autònomes el procediment d’incorporació de nous fàrmacs al
nomenclàtor, és a dir, al llistat de fàrmacs. Va practicar una
política basada en la improvisació per retallar la despesa
farmacèutica aprovant fins a tres decrets lleis en tan sols un any
i mig.

La baixa quota de genèrics a Espanya s’explica per retard a
les autoritzacions i perquè el mercat no protegit no està
suficientment explotat. Per primera vegada des que existeixen
els genèrics a Espanya el seu creixement ha estat per sota del
medicament de marca.

En definitiva, els governs socialistes han estat pioners en
l’adopció de mesures per deixar de finançar fàrmacs. Facem-ne
també un petit repàs.

Juliol de 1993, un govern socialista presidit per Felipe
González va aprovar el conegut  medicamentazo deixant fora
del sistema públic 740 productes dels més comuns. 

Març del 2011, la ministra Trinidad Jiménez va aprovar el
conegut decretazo, un conjunt de mesures per estalviar en
farmàcia amb intenció d’estalviar 1.500 euros, però no es va
acostar ni de prop a aquesta xifra. Es proposaven rebaixes del
25% de mitjana als medicaments genèrics i d’un 20% en
productes sanitaris com el (...) i un 6 per a la resta. També hi ha
diferents declaracions que s’ho haurien de fer mirar.

L’exministre de la Presidència Ramón Jáuregui, març del
2011: “Lamentó que en el Estado español se haya instalado
durante décadas la cultura del gratis total y pidió una mayor
contribución de los ciudadanos en los gastos públicos,
teniendo en cuenta siempre su nivel de renta. Sobre el ámbito
sanitario indicó que cabe incorporar copagos en sanidad si se
quiere que siga siendo universal y avanzada”.

La ministra Trinidad Jiménez, el juny del 2010: “Si lo que
queremos es disuadir a la gente de que vaya a los centros de
salud cuando no haga falta, lo que tendremos que pensar es si
necesitamos introducir algún tipo de tasa para aumentar la
recaudación y hacer más sostenible el sistema”.

Pens sincerament que el Partit Socialista s’hauria de posar
d’acord, el que no podem fer és dir una cosa quan governam i
quan estam a l’oposició... és més fàcil, és a dir que... senyors del
Partit Socialista, abans deien una cosa i ara que estan a
l’oposició diuen l’altra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Vallés. Tiene la palabra el Sr.
Thomàs por un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vallés, no sé quines
explicacions va sentir vostè ahir al Sr. Sansaloni perquè jo no en
vaig sentir cap -no en vaig sentir cap-, un senyor, amb una
malaltia fàcilment diagnosticable, que no és un fet puntual, sinó
que dura molts de mesos, que no és correctament atesa i no és
correctament tractada, i això és conseqüència d’una decisió
política del Partit Popular del qual vostè també té una petita part
alíquota. I és una decisió política del Partit Popular perquè han
decidit canviar el model sanitari, basat en una falsedat. Espanya
és un país que gasta 1,5% menys del seu PIB que qualsevol país
europeu i té un sistema sanitari que encara és eficient i que
encara té uns resultats en salut que molts de països europeus
voldrien.

El problema és que vostès varen extreure el Sr. Alpha Pam
del sistema sanitari, per a vostès el Sr. Alpha Pam no existia i
com que no existia és invisible, vagin a cercar-lo als registres
del Servei de Salut, no el trobaran, no existia per a vostès,
vostès l’havien exclòs.

I vostès, com a partit de govern, han deixat que es trepitjàs
el nostre Estatut d’Autonomia que, en el seu punt 25.1, diu: “El
Govern de les Illes Balears garanteix la prevenció i la protecció
de la salut als ciutadans de les Illes Balears a través d’un
sistema sanitari públic i universal”, idò ara s’apliqui el que ha
passat amb aquest senyor i veuran vostès que han estat
incapaços de fer valer la norma magna de la nostra comunitat
autònoma. 

Vostès consideren que aquests medicaments no són
necessaris i volen aplicar-hi un cent per cent de copagament, bé,
vostès tenen una majoria parlamentària. 

Supòs que s’ha llegit el Pla nacional de reformes 2013 de
Sanitat que ha enviat el Govern d’Espanya a BrusselAles, per si
de cas no ha tingut temps, li comentaré determinades coses.
Pàgina 52, el Govern d’Espanya diu que durant el 2012 la
despesa sanitària s’ha reduït un 8% respecte a l’any anterior, sap
vostè el que amaga el Govern del PP respecte a la despesa
farmacèutica?, que es atribuïble al Reial Decret 9/2011 que va
ser aprovat en l’anterior legislatura, per moltes d’aquestes coses
que vostè ara diu, i això era una decisió que va ser consensuada
dins el Consell Interterritorial, un decret que va generalitzar la
prescripció per principi actiu, que va modificar el sistema de
preus de referència, que va aplicar una reducció del 15% en
medicaments genèrics, que va millorar el finançament selectiu
de medicaments, que va introduir l’adequació dels envasos i una
dispensació personalitzada.
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Sap totes aquestes mesures què han suposat per al ciutadà?
Cap retall. Sap totes les que vostès han introduït des que són
govern d’Espanya per reduir la despesa sanitària? Totes les han
fet en dos conceptes: reduir drets dels ciutadans, fi de la
universalitat, exclusió d’assistència sanitària, per exemple, i
traspassar el cost de l’assistència als ciutadans, com parlam
avui, des del copagament de medicaments a aquesta exclusió de
més de 400 medicaments, perquè a més han afavorit que pugin
els preus, els metges continuen fent la seva prescripció i per
tant, als ciutadans els augmenten.

El problemes de finançament de la sanitat, que existeixen
des de fa molts d’anys, es poden plantejar des d’una altra
manera. Vostès han triat el camí que, abans que les
multinacionals farmacèutiques protestin, han traspassat el cost
d’una part de l’assistència sanitària als ciutadans.

Torn a dir, vostès avui tenen una oportunitat, tenen una
oportunitat de votar en contra d’una norma, aquest Reial Decret
16/2012, que a la nostra comunitat ha aconseguit excloure
colAlectius de ciutadans i ha aconseguit, per exemple, que
persones que no tenen recursos no rebin atenció sanitària
correcta i posen en perill la seva pròpia salut i la del conjunt de
ciutadans de les Illes Balears.

Vivim del turisme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...aquest senyor s’ha mort a Can Picafort, ja veurem si són
capaços de donar qualque tipus d’informació, quantes persones
s’han contagiat darrera ell. I li record, perquè som al Parlament,
que aquest diputat ha presentat, va presentar el mes de setembre
77 preguntes sobre els criteris assistencials a aquestes persones
i la Conselleria de Salut ha estat incapaç de contestar-ne ni una
i som al Parlament.

Sra. Presidenta, m’agradaria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...que prengués nota del que acab de dir. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició RGE núm.
162/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 407/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a instància al
Govern per desenvolupar iniciatives de prevenció de
l'obesitat entre els infants i joves de les nostres illes.

Tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 407/13, del
Grup Parlamentari Popular, sobre instància al Govern per
desenvolupar iniciatives de prevenció de l’obesitat entre els
infants i joves de les nostres illes. Per defensar la proposició té
la paraula la Sra. Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots, avui el
Grup Parlamentari Popular vol defensar una proposició no de
llei relativa a obesitat i sobrepès en la infància i l’adolescència.

Consideram que ens trobam davant un problema que, segons
el Ministeri de Sanitat, de Salut Pública, és molt preocupant.
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició,
AESAN, ens diu -i aquestes són les darreres dades- que gairebé
un 45% dels nens i nenes d’entre 6 i 9 anys pateixen excés de
pes al nostre país.

L’estudi Aladino que es va fer dins l’Estratègia NAOS,
creada el 2005, amb una mostra de 7.659 alumnes de tot l’Estat
espanyol, feta entre els mesos d’octubre del 2010 i maig del
2011, revela que el 26,2% d’infants presenta sobrepès i que fins
a un 18,3% pateix obesitat. 

També revela que aquest problema afecta més als nens que
a les nenes, però constatant que els comportaments que
provoquen aquesta situació, com són sedentarisme, mals hàbits
alimentaris com per exemple no esmorzar, es produeixen en els
menors dels dos sexes per igual.

El cas de Balears, de la nostra comunitat, crec que és
especialment preocupant perquè, segons l’estudi Aladino, ens
situa tant en el cas d’obesitat com en el cas de sobrepès, tant en
nens, en homes, com en dones, ens situa entre aquelles
comunitats espanyoles que tenen els majors percentatges. Per
exemple, obesitat: ens trobam entre un 23,8 i un 30,6% en el cas
d’homes i en el cas de dones entre un 20 i un 25%. Aquestes
xifres encara augmenten més en el cas de sobrepès.

Davant aquestes dades el Ministeri de Sanitat s’ha mobilitzat
i ha començat a fer passes fermes per tal d’afrontar aquesta
situació tan crítica i per poder reduir aquestes xifres.

Dia 5 d’abril vàrem veure com el Consell de Ministres va
aprovar el segon Pla estratègic d’infància i adolescència, que té
una vigència entre el 2013 i el 2016 que introdueix algunes
destacables novetats com..., ja ho vàrem comentar l’altre dia, un
pla de salut mental per a infants i joves, i també contempla un
apartat dedicat a salut integral d’infants i adolescents que inclou
mesures adreçades a promocionar els hàbits de vida saludable
i la prevenció de trastorns alimentaris, en especial l’obesitat,
concretament em referesc a l’objectiu número 7 d’aquest pla
estratègic. Aquestes mesures són promoure una alimentació
saludable, completa i potenciar la pràctica de l’activitat física i
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de l’esport per a tothom. També l’estratègia implica tota una
sèrie d’administracions responsables perquè actuïn com són, en
primer lloc, el mateix ministeri, també AESAN, també el
Consell Superior d’Esports i també les comunitats autònomes.

També volem afegir que aquest segon Pla estratègic
d’infància i adolescència preveu que les comunitats autònomes
igualment desenvolupin actuacions adreçades a prevenir el
consum de tabac, alcohol i altres substàncies psicoaddictives i
també actuacions encaminades a reduir els danys i riscs entre els
adolescents que les consumeixen.

Una altra passa feta pel Ministeri de Sanitat, ja fa més d’un
any, va ser la creació de l’Observatori de la nutrició i de l’estudi
de l’obesitat, i la ministra Ana Mato va fixar per presidir-lo el
Sr. Valentín Fuster, un cardiòleg investigador i científic de
reconegut prestigi internacional. Una de les primordials
funcions d’aquest observatori serà recaptar informació sobre els
hàbits alimentaris de la població i també proposar al ministeri
les iniciatives que s’hauran d’emprendre per lluitar contra
l’excés de pes a la infància i l’adolescència.

Si em permeten voldria ara referir-me a algunes declaracions
fetes per aquest senyor, el Sr. Valentín Fuster, que crec que
poden ser molt ilAlustradores de quina és la situació i de com ell
veu les possibles solucions: “Algo falla, uno de cada seis
adultos españoles es obeso, el dato es peor en los niños, un
tercio de los menores de entre 13 y 14 años pesa más de lo
normal. España se sitúa entre los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo donde este problema de
salud pública está más extendido y la previsión es que la tasa
de obesidad aumente al menos un 7% en el 2020", però aquest
senyor considera que és possible fer canviar aquesta tendència
i que per a això “hace falta investigación y prevención desde
edades muy tempranas entre los 3 y los 6 años. Este tema tiene
que ver con la conducta, la obesidad es una consecuencia y es
a esta edad cuando en realidad la formamos. Yo creo que se
trata de un problema de educación”.

Ell, concretament, ha pogut comprovar científicament, amb
un estudi, que els infants que reben formació sobre el seu cos,
sobre nutrició i sobre els beneficis de l’exercici físic i per
controlar les seves emocions, després desenvolupen estils de
vida saludables que eviten l’obesitat.

Per tant, pensam que aquestes són les paraules d’un expert,
un expert tengut molt en consideració pel Ministeri de Sanitat,
i si ell considera que és possible canviar aquesta situació a partir
de l’educació, que la clau és l’educació, idò nosaltres pensam
que té raó i que les institucions han de tenir en compte aquesta
opinió seva basada en experiències i en criteris científics.

Una altra passa que ha donat el ministeri encaminada a
resoldre aquest problema i a rebaixar aquestes xifres d’obesitat
i sobrepès entre la població, i que vull esmentar, és la posada en
marxa del Plan Cuídate, d’una nova edició, per promoure un
menor consum de greixos i de sal i per impulsar hàbits de vida
saludables. Aquesta és una nova acció de comunicació per
promoure hàbits de vida saludables ja que la majoria de la
població no té consciència dels riscos derivats d’un consum
excessiu de sal i greixos i als països europeus, inclosa Espanya,
es consumeixen més greixos saturats dels necessaris. Aquest pla

va adreçat a totes aquelles persones que vulguin cuidar la seva
salut i incloure en la seva vida hàbits saludables.

Aquesta iniciativa inclou una pàgina web amb informació
variada, hi ha fins i tot receptes que s’hi poden trobar, senzilles,
fàcils i pràctiques per a tothom; un registre per unir-se al pla,
una app per a mòbils i un usuari de Twitter, entre els quals
AESAN dóna a conèixer aquest projecte i divulga missatges
saludables.

Per tant, tot sembla bastant senzill, però pensam que les
institucions hi han de treballar, per a la conscienciació, que les
pautes principals són educació, més informació, més
conscienciació social. Encaminant-nos a recuperar els valors de
la cuina tradicional, tot allò que n’era més positiu, adoptant
nous hàbits d’alimentació. Reducció del sedentarisme, potser
també retirada de televisors, videoconsoles i ordinadors de les
habitacions d’infants i adolescents. I sobretot també, per
descomptat, incrementar l’activitat física i practicar-la de formar
regular.

És per aquest motiu que nosaltres, seguint la línia marcada
pel ministeri, també coneixedors, conscienciats i preocupats per
aquest problema, avui presentam aquesta proposició no de llei,
perquè sigui presa en consideració, per la qual demanam al
Govern de les Illes Balears que desenvolupi iniciatives
coordinades des de les àrees de salut i educació, per tal de
prevenir l’obesitat entre els infants i joves de les nostres illes.
Sabem que no els estam fent una petició nova, que ja es fan
esforços orientats en aquest sentit, però sí volem que el Govern
continuï tenint-ho molt present i vagi ampliant i intensificant les
seves activitats adreçades als escolars, als infants i joves per
prevenir aquest problema tan greu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment vostès plantegen una
proposició no de llei que no té res de nova, és posar damunt la
taula un tema i una manera d’abordatge, que evidentment no és
una decisió que es pren perquè ho digui una persona tan
respectable com el Sr. Valentí Fuster, hi ha abundat bibliografia
que associa el sobrepès i l’obesitat amb un caramull de malalties
i, per tant, tot el que sigui evitar aquestes malalties és important.



664 SALUT / Núm. 47 / 8 de maig del 2013 

 

Vostè ha fet molta referència a recent bibliografia que ha
produït el Ministeri de Sanitat, encara no ha fet res de tot aquest
Pla integral d’infància i adolescència, ha fet una declaració
d’intencions i per això tal vegada millor que parlem de coses de
la nostra comunitat. Jo ja li vaig comentar en una altra ocasió
que s’havia fet una feina entre la Conselleria d’Educació i la
Conselleria de Salut, per crear els instruments per a la promoció
i l’educació per a la salut dins els centres educatius de les Illes
Balears, que és una cosa que ve fins i tot d’una normativa de
l’any 2002, i que posa la importància que té tota aquesta tasca
de promoció i educació per la salut en els centres educatius,
perquè és molt important la colAlaboració intersectorial dels
professionals que puguin abordar des d’un punt de vista o d’un
altre, la promoció i l’educació de la salut des de diferents
àmbits.

En aquest sentit, evidentment el concepte de salut és un
concepte ample, és un valor de les persones i va molt lligat a
tots els processos conductuals, d’aprenentatge d’hàbits i
aprenentatge d’actituds pel que fa a la promoció de la salut. En
aquest sentit, hi ha el famós article 25.1, que parla de prevenció
i promoció de la salut, perquè promoció de salut és un procés
que bàsicament el que intenta fer és enfortir habilitats i donar
capacitats a les persones perquè prenguin decisions. És molt
fàcil dir “deixar de fumar” quan dus 5, 10, o 20 anys i és molt
difícil tenir la capacitat de modificar aquesta conducta que està
tan assolida.

Per tant, tot el que sigui introduir aquests elements
d’habilitats, de conceptes i d’enfortir actituds per fer que cada
persona prengui autònomament decisions respecte a la seva
salut, són coses absolutament recomanables. I són qüestions que
s’han de fer a nivell individual i s’han de fer a nivell global. De
fet, la nostra Llei de salut de les Illes Balears del 2003, té dos
articles que ho defineixen molt clarament i que diu que s’ha de
fer promoció de la salut, que s’ha de fer educació per la salut i
s’han de preveure les malalties. I situa bàsicament en els equips
d’atenció primària, on s’han de fer aquestes tasques de
promoció, prevenció i educació sanitària. Per això quan es van
desenvolupar el projectes de promoció i educació per la salut
dins centres educatius, precisament és per fer coses com les que
vostè avui desitja que faci el Govern de les Illes Balears, camí
que ja s’havia pres fa un cert temps.

Però el que diuen els experts és que no han de ser
campanyes, no han de ser iniciatives des de l’administració
perquè el que deixen molt clar és que si volen donar
coneixements, coneixements ja en donen als nins a les escoles,
en determinats cursos aprenen des d’allò que és l’organisme
d’una persona, a allò que són els aliments, quins són els
aliments correctes, etcètera; però el que diuen els experts i ho té
fins i tot en documents del Govern de les Illes Balears, és que
han de ser projectes de salut de centre. I per tant, són projectes
de centre que van a cercar una finalitat d’augmentar una qualitat
global del centre educatiu, per tant, han d’estar introduïts dins
el projecte educatiu del centre. Això vol dir que s’integren dins
els processos d’ensenyament i aprenentatge i fugen d’aquelles
convocatòries puntuals o específiques que es puguin fer, que
moltes vegades des de l’administració és més fàcil fer això que
fer el correcte. I per tant, han d’estar incloses dins el currículum
i el projecte educatiu d’un centre, i això vol dir que ha d’estar
aprovat pels professors i pels pares.

Però aquí i avui tenim un problema, vostè ens parla
d’iniciatives per a l’obesitat, però sap quin és el problema de la
nostra comunitat el 2013? La pobresa infantil, no és l’obesitat.
L’obesitat és l’embrió d’un problema futur, però el problema
actual que tenim és la pobresa infantil, un de cada tres menors
de 18 anys, el 38% dels nins de les Illes Balears, i són dades que
donen entitats sense ànim de lucre. Càritas, que li hem donat un
reconeixement oficial, ens diu que el 40% de les persones que
acudeixen a cercar famílies, són famílies joves amb nins petits.
I això són els problemes. Escoles de Palma, escoles de pobles
recullen doblers perquè els nins puguin berenar o puguin dinar.
Aquests són els nostres problemes, els problemes de
desnutrició.

I evidentment aquí necessitam un Pla de lluita contra la
pobresa infantil, necessitam fons d’emergències contra la
pobresa infantil, necessitam programes de solidaritat
alimentària. Això és el que ara és prioritari, disminuir les
desigualtats socials, disminuir la pobresa i augmentar la
protecció social que en molts de casos vostès han afavorit que
disminueixi. I evidentment, els nins necessiten solucions,
necessiten respostes, necessiten compromisos i necessiten fets.
I això és el problema que tenen ara els nostres nins. És veritat
que n’hi ha que tenen problemes de sobrepès i són nins que
necessitaran..., però vostè ho ha introduït, és un problema global
que té a veure amb l’escola, que té a veure amb salut, però té a
veure, en general, amb el conjunt de la societat. 

Nosaltres a pesar de tots aquests comentaris, donarem suport
a aquesta proposta neutra que trobam que aporta poca cosa, però
l’aprovarem, li donarem suport. I jo li recomanaria que fes una
petició al conseller de Salut, per veure si a vostè l’escolta, molt
concreta, molt pràctica: que aconsegueixi que les màquines
expenedores dels centres sanitaris de les Illes Balears, els
centres públics, no venguin aliments que no siguin saludables a
les seves màquines. És molt simple, si un va a Son Espases, a
les màquines que vénen aliments no en trobarà ni un de
saludable. Per tant, jo l’anim que al Sr. Sansaloni, que crec que
a vostè l’escolta, li trasllada novament aquesta iniciativa, que és
molt concreta i que també ajudarà que les persones més grans,
però també les més petites, quan són a establiments sanitaris, no
se’ls indueixi a consumir aliments que no són saludables.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Coincidim amb el grup proposant sobre
aquesta proposició no de llei en què l’educació és fonamental,
no només per a la creació dels bons hàbits dirigits a una
alimentació adequada i equilibrada, sinó per a altres aspectes de
la vida, per a sexe segur entre els adolescents, per evitar la
violència masclista, per a la interculturalitat, per evitar l’abús de
la droga. Però sens dubte també per a la creació de bons hàbits
en temes d’activitat física i per aconseguir una diversitat
alimentària que faci que les persones puguin gaudir del seu cos
d’una forma saludable en tots els seus aspectes.
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Nosaltres donarem el vist i plau a aquesta proposició no de
llei, tot i que ens topam una altra vegada, com va passar fa..., no
sé si era la setmana passada, amb una proposició no de llei que
també era per reduir al 4% el Pla Celíac, una proposició no de
llei en què el Govern ja està obligat a aplicar-la. Així ho
estableix la Llei de seguretat alimentària en el seu articulat,
quan parla d’alimentació saludable, activitat física i prevenció
de l’obesitat, estableix que el Govern, en coordinació amb les
comunitats autònomes, amb la participació dels operadors
econòmics i els agents socials, ha d’incrementar el
desenvolupament, intensificant el caràcter interdepartamental
per establir estratègies de foment d’una alimentació saludable
i promoure la pràctica d’activitat física amb la finalitat
d’invertir la tendència ascendent de la prevalença de l’obesitat
entre els nostres joves, reduint així o intentant reduir
substancialment la morbiditat i la mortalitat atribuïbles a les
malalties no transmissibles associades a l’obesitat. Diu que
l’estratègia també ha d’establir els objectius nutricionals i
l’activitat física per a la població i els de la reducció de la
prevalença de l’obesitat. I diu que ha d’abraçar totes les etapes
de la vida de les persones, encara que ha de prioritzar les
mesures dirigides a la infància, a l’adolescència i a les dones
gestant.

Tot això ho posa la llei, per tant, aquesta proposició no de
llei l’únic que recorda és que el Govern ha de complir amb la
legislació vigent, i està bé que el Parlament de tan en quan
recordi al Govern que hi ha unes lleis que no només hi són per
llegir-les, sinó que s’han de complir.

Com deia el Sr. Thomàs, en aquest moment tenim dos
problemes en relació amb la nutrició, una tal vegada per excés
i encara que sigui per excés no significa que sigui positiva.
Moltes vegades aquesta obesitat està lligada a la mala nutrició,
d’abús de determinats tipus d’alimentació, però també tenim el
problema de la manca de nutrició. La manca de nutrició infantil
és un problema que comença a ser molt present a tota la nostra
comunitat autònoma i especialment a les escoles. Cada vegada
més els professors i els mestres ens assenyalen, ens telefonen al
grup parlamentari, explicant com s’han d’arreglar de vegades,
per garantir que hi hagi un berenar, una ingesta mínima per als
infants que assisteixen a les nostres escoles. 

Mentrestant vàrem veure, vàrem sentir per part del Govern
en aquell moment que tenia les competències, que el Govern ha
donat zero euros durant l’any 2012 a totes aquestes entitats que
distribueixen de forma voluntària aliments entre la nostra
població. O vàrem veure l’indignant programa d’IB3 que
magnificava la possible picaresca de determinades famílies que
anaven a una banda a cercar arròs i després anaven a una altra
a cercar macarrons. Aquest programa va sortir repetides
vegades, com si les persones que van a cercar arròs i van a
cercar macarrons fossin persones que roben a l’administració.
Quan l’administració no ha posat ni un duro, no ha posat ni euro
per a aquest cas.

Per tant, nosaltres donarem el nostre vot i com que també
coneixem, per la informació que tenim a l’abast, que no és
qüestió de campanyes l’obesitat infantil, és qüestió de
manteniments, perquè hi ha hàbits s’ha de ser constant. I una de
les activitats per exemple que es feien a les escoles, eren tallers
nutricionals allà on els infants fins als 7 o 8 anys, amb un tipus
d’aliments sans, feien, com deia la ponent del Partit Popular,
petites receptes culinàries, o el dimecres de la fruita. Totes
aquestes accions en un context més general fan que es
modifiquin o que s’instaurin hàbits nous. Però s’han reduït
professors, aquests tallers ja no es fan, els treballadors sanitaris
ja no es poden dedicar a la comunitat, ja no poden treballar a la
comunitat, ja no poden anar a les cases dels pacients com hi
anaven abans, per valorar modificació d’hàbits a malalts crònics
que estan immobilitzats, perquè s’han reduït els treballadors
sanitaris. Els professors ja no poden fer tallers d’aquestes
característiques. Els treballadors socials ja no poden fer
comunitari, perquè només poden atendre les demandes que
entren per la porta. I difícilment, em cregui, que aquesta
proposició no de llei, que avui tendrà el suport de tots els grups
parlamentaris, es podrà fer.

Però com que nosaltres donarem el nostre vot, d’aquí a sis
mesos demanarem al Govern quines noves, quines noves
iniciatives, coordinades des de l’àrea de salut i educació, s’han
fet des d’avui, perquè si ens conta el que ja s’ha fet de poc
servirà aquesta proposició no de llei. Per tant, d’aquí a sis mesos
nosaltres ens dirigirem al Govern per saber, a partir d’avui, i en
sis mesos, què ha fet i quines projeccions té de futur.

Molts gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula la Sra. Cati
Palau, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. També vull agrair el suport dels
grups parlamentaris a aquesta proposició no de llei del Grup
Popular.

Sra. Santiago, no sé si vostè s’adreçarà al Govern per
demanar el compliment d’aquesta proposició, però li puc
assegurar que nosaltres sí que ho farem. Estam molts
conscienciats de la gravetat d’aquest problema i hi estirem
damunt. Per això som coneixedors de la feina que s’està fent, de
la feina que s’ha fet fins ara, ja he dit que no era una qüestió
nova, però pensam que les xifres actuals d’aquesta problemàtica
són tan preocupants, són tan greus que és una qüestió que no
podem deixar de tenir present i que és positiu, maldament ens
diguin que és una proposta neutra, però nosaltres pensam que és
positiu que es parli d’aquest tema i que el Parlament arribi a un
acord sobre aquesta qüestió tan important.
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No sé Sr. Thomàs, no sé si no té ganes de parlar del tema de
l’obesitat, nosaltres desconeixem quines iniciatives va
desenvolupar el Govern del pacte de progrés per afrontar la
pobresa infantil, ja hi havia crisi, ja es reduïen els pressuposts,
ja hi havia conflicte social, no fa tant de temps, parlam de dos
anys abans. Però sí sabem com varen deixar els comptes
d’aquesta comunitat, sabem com van quedar els proveïdors
sense pagar, sabem del forat que es va deixar, sabem dels
ajuntaments i les entitats socials que no cobraven les ajudes,
dels temps que arrossegaven els deutes i dels problemes que
tenien per aquests deutes. Per tant, tampoc el tema de la pobresa
infantil no és una qüestió nova. Sí veim que ara el Govern
actual, el pressupost d’assumptes socials doncs s’ha incrementat
amb 25 milions per afrontar de millor manera totes aquestes
qüestions.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no vàrem votar en contra. El Govern..., aquest parlament
va aprovar aquest pressupost...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... el Parlament va aprovar aquest pressupost amb aquest
increment.

(Remor de veus)

Sra. Presidenta, li pregaria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, una mica de silenci perquè ha d’acabar el torn de paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Si em poden deixar respondre..., el que sí vull dir és que el
ministeri també està treballant en un pla per afrontar la pobresa
infantil.

I pel que fa les màquines expenedores de productes, jo no
crec tampoc que s’hagin acabat de posar ara, ni que els
productes que s’hi venen siguin nous. Fa molts anys que hi són,
no sé el Sr. Thomàs, quan vostè era conseller, quines mesures
va prendre per canviar el contingut d’aquestes màquines.

Bé, com he dit nosaltres hem presentat aquesta proposició
perquè s’emmarca dins la idea que té el nostre partit que les
administracions públiques han de fomentar que les persones
tenguin cura de la seva pròpia salut. Pensam que això és una
qüestió molt positiva a tots els nivells, tant per a l’individu, que
veu incrementada la seva autoestima i el control que té sobre la
seva pròpia vida, com també per a la societat, que veu com la
demanda de recursos sanitaris es pot d’alguna manera reduir. I
aquest camí s’ha d’emprendre sobretot a la primera etapa de la
vida de les persones, que és quan poden anar adquirint els
millors hàbits que han de perdurar al llarg de tota la seva vida,
perquè com molt bé s’ha dit quan ja tens una certa edat i tens
uns comportaments, uns hàbits que no són saludables, costa
molt més variar-los que no quan ets un infant o un adolescent.

Per tant nosaltres consideram que sí, que és una qüestió
individual, de cada un, però que també les administracions hi
han d’estar a sobre, s’han de fer actuacions, no campanyes
puntuals, això no és el que nosaltres demanam sinó iniciatives
coordinades entre tots, entre administració central i
administració autonòmica, entre salut, entre educació, que és
una qüestió que no es pot deixar d’estar-hi a sobre des de les
administracions.

I, per cert, sí que tenim coneixement de la bona feina que
s’està desenvolupant per part de la Conselleria de Salut i de la
Conselleria d’Educació en aquest sentit, i nosaltres els animam
que segueixin per aquest camí; els instam a potenciar aquestes
activitats i, com he dit, hi estarem a sobre per comprovar que
això sigui així. 

De tota manera, a pesar de les seves argumentacions a
vegades difícils d’entendre, quan es vota a favor agraïm el seu
vot a favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació de la proposició.

Vots a favor? No sé si estan... Bé, 14 vots a favor. 

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei, i
no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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