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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Jaime Fernández sustituye a Llorenç
Galmés.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sra. Presidenta, Eulàlia Llufriu substitueix Assumpció
Pons i Fullana.

LA SRA. ESPERANÇA MARÍ I MAYANS:

Presidenta, Esperança Marí substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Passam idò a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a les proposicions no de llei.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1220/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
prevenció davant el consum de cànnabis.

Començam per la RGE núm. 1220/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures de prevenció davant
el consum de cànnabis. Per a la seva defensa té la paraula la Sra.
Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyores i senyors diputats,
el consum de substàncies estupefaents entre els joves de les Illes
Balears com en altres territoris especialment en àrees que viuen
del turisme i de la indústria de l’oci i en àrees urbanes
constitueix una de les preocupacions fonamentals del nostre
sistema de salut.

Hem de constatar en començar aquesta intervenció que la
imatge estereotipada al voltant de les drogues i les
drogoaddiccions ha canviat molt durant les últimes dècades. Fa
un parell d’anys s’associava el consum de drogues amb la
marginalitat o almanco amb una certa marginalitat, amb actituds
antisistema i amb l’exposició de les persones que en consumien
en situacions perilloses per a la pròpia salut, a vegades
volgudament buscades.

En els últims anys, però, aquesta percepció ha canviat
substancialment, s’associa el consum de drogues amb el lleure,
l’oci, la diversió, ja no forma part de la marginalitat ni de
l’antisistema, sinó que està absolutament integrada en la nostra
forma de vida i és vist com un element de baixa perillositat,
especialment entre els joves i podríem dir que especialment més
entre aquestes illes amb la indústria que ens envolta.

Això els converteix d’una manera molt més clara en un grup
de risc en relació amb el consum d’estupefaents i els seus
efectes. Les percepcions sobre el consum de drogues, idò, han
canviat substancialment durant aquests últims anys. Aquest
canvi de percepció ja es posava de manifest amb la presentació
de l’estudi que es fa a Consumo problemático de cánnabis entre
estudiantes españoles de 14 a 18 años. Validación de escalas,
aquest estudi que va fer el Pla nacional sobre drogues dins
l’Estratègia nacional de drogues 2009-2016.

Aquesta estratègia nacional sobre drogues marca entre els
seus objectius principals el de promoure una consciència social
sobre la importància dels problemes, els danys i els costos
personals i socials relacionats amb el consum i pretén prevenir
i reduir el consum entre la població augmentant les capacitats,
les habilitats de resistència a l’oferta de drogues i a determinats
comportaments problemàtics que s’hi relacionen. 

La prevenció fonamentalment, especialment a l’educació,
consisteix la base per evitar que les drogoaddiccions provoquin
autèntics estralls entre les persones que es troben en una franja
d’edat molt determinada, d’una banda ja hem apuntat que ha
desaparegut gairebé del tot qualsevol percepció de marginalitat
envers les persones que consumeixen determinades drogues, i
de l’altra, els efectes del consum de drogues i molt especialment
de cànnabis entre els joves de les Illes Balears, aquests vénen
agreujats pels fets que existeix una percepció bastant estesa
entre aquest grup de població segons la qual el cànnabis és una
droga poc perillosa o fins i tot beneficiosa. Es tracta de tòpics
que estan molt difosos i contra els quals només resulta vàlida
una bona informació, objectiva i verídica sobre els efectes
d’aquesta i d’altres drogues. 

En el cas del cànnabis, per posar només un exemple, se
solen obviar els efectes psicotròpics, alguns coneguts en estudis
ben recents, i les patologies que el consum de cànnabis pot
ajudar a desencadenar. Seria interessant que tothom tengués
accés als darrers estudis de la Universitat de Queensland,
Austràlia, on comencen a veure, des de la universitat, que les
relacions entre cànnabis i psicosis, entre cànnabis i
esquizofrènia, entre cànnabis i trastorn cognitius, sobretot si l’ús
comença en l’adolescència comença a quedar molt palesa, d’una
manera molt clara la seva relació.

Per tant, quina és la relació entre l’ús del cànnabis entre els
joves a les Illes Balears? A l’estudi que va fer el CEP, en
concret a l’illa d’Eivissa, que analitza les dades de 2012 s’hi pot
observar que el 32% dels joves de les Illes Balears han consumit
cànnabis alguna vegada. El percentatge d’alAlots i alAlotes que
han fumat tabac alguna vegada coincideix gairebé d’una manera
exacta amb aquest percentatge, dels que també han consumit
cànnabis, fins i tot és inferior ja l’ús de tabac que l’ús de
cànnabis, vol dir que la percepció que es té d’aquests dos
elements està completament desvirtuada. D’aquestes dades es
podria deduir que en la percepció dels joves en qualsevol cas el
cànnabis no és més perillós que el tabac, sinó a l’inrevés, tenint
en compte que és més fàcil aconseguir tabac que no cànnabis.
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Resulta per tant del tot necessari que els joves tenguin accés
a una bona informació, a una informació detallada, verídica i
amb base científica sobre els efectes reals del consum del
cànnabis i els perills que comporta per a la salut.

Quins efectes té el consum de drogues, i molt especialment
de la droga ilAlegal més consumida de totes, entre els joves de
les Illes Balears, l’ús del cànnabis? En primer lloc i molt
important des del meu punt de vista tenim -i pens que és
important remarcar-ho i destacar-ho- l’abandonament escolar.
Hi ha una relació directa entre el consum de drogues i
l’abandonament escolar, i l’abandonament escolar entre els
estudiants de les Illes Balears és dramàtic. Com deia... el 27 de
gener, l’estudi que es fa el 27 de gener i que es dóna a conèixer,
els estudiants de les Balears són els que tenen una menor
esperança de vida escolar de tot l’Estat, gairebé dos anys per
sota de la mitjana estatal i entre els de les Illes Balears els
d’Eivissa -i anam concretant-, són els que estan a la cua, no per
casualitat; també trobam que els joves de les Illes Balears estan
situats molt amunt en el consum de cànnabis i que els d’Eivissa
estan dalt de tot. 

A l’estudi del Plan nacional sobre drogues 2010, amb dades
generals per a les Illes Balears, trobam que un 17,2% dels joves
de les Balears consumeixen cànnabis, emperò aquesta xifra a
Eivissa augmenta a un 22,2%, 5 punts per damunt de la mitjana
de les Illes Balears. En la mateixa línia els joves eivissencs
s’inicien abans en el consum de cànnabis que no els joves de la
resta de les Illes Balears, tot i que aquí les diferències no són tan
acusades. En general, la dada d’inici està als 14,7 i a Eivissa
baixaria a un 14,4.

Per tant, crec que no s’ha de menystenir el fet que el consum
de cànnabis constitueix una porta oberta també a cap altre
consum d’altres estupefaents. El consum de totes les altres
drogues està per sota del consum de cànnabis, però molts dels
consumidors s’han iniciat en aquest consum o al consum de
drogues a través d’aquesta porta. Per tant, es tracta de dos
aspectes importants que no poden deixar de tenir en compte.

Que el Govern de les Illes Balears fa feina?, sí, però des del
nostre punt de vista òbviament en aquest punt crec que se
n’hauria de fer més. Sabem que hi ha la plataforma sobre l’oci
nocturn, aquí n’hem parlat altres vegades, però aquesta
plataforma s’ha centrat, són totes les seves actuacions molt
sobre l’ús o abús d’allò que és el consum de drogues
alcohòliques, l’alcohol i els seus efectes. Per tant, diríem
aquesta part no la tracten i com a mínim no la tenen prevista en
les seves actuacions.

Per tant, creim que informació i formació són els dos
elements amb els quals s’hi ha de front perquè els alumnes o
tots els estudiants, tots els joves puguin tenir aquesta... saber
quins són els efectes d’aquest consum, i l’única manera que hi
ha d’arribar a aquests joves és amb mesures informatives de
campanyes serioses, sense cap tipus de dirigisme ni de
dramatisme, però sí deixant ben clar quins són els efectes del
consum de drogues.

Per tant, volem -i això ho demanam amb aquesta iniciativa-
que sigui el Govern que promogui aquestes activitats dins el
món educatiu, als nostres joves, en aquesta franja d’edat que
tots els estudis marquen claríssimament i que treballin en totes
aquestes campanyes que ara en aquests moments no hi són i que
es comenci per l’illa d’Eivissa perquè crec que les xifres
demostren i deixen ben clar que és l’illa que en aquests
moments ho necessita en primer lloc. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Passam al Grup Parlamentari
MÉS, té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes, el Partit
Socialista a través de la Sra. Esperança Marí ha defensat un
tema també ja recurrent en aquesta comissió i a la comissió
també de sanitat, que és la preocupació pel consum de drogues
per part dels joves. Una de les primeres proposicions que es va
aprovar en aquesta comissió va ser la necessitat que a través
dels mitjans de comunicació públics, que eren públics, es fessin
campanyes en relació amb l’ús i l’abús inadequat de les
drogues.

Aquest tema és una... molt concret, assenyala una droga
molt determinada que és el cànnabis. Nosaltres li donarem
suport, perquè coincidim bàsicament en tots els arguments
exposats per la Sra. Marí, aquesta preocupació pel consum de
drogues per part dels joves, aquesta preocupació per l’abús del
consum de les drogues i sobretot aquest consum desinformat
que pensam que en el cas del cànnabis té una especial
rellevància, aquesta mala informació perquè, com deia la Sra.
Marí, hi ha molts de joves que són molt coneixedors de la
problemàtica i del mal que genera, per exemple, una cosa que
està legalitzada com és el fumar, com és el tabac, saben molt bé
que això a la llarga pot produir càncer, pot produir patologies
respiratòries, fins i tot són molt actius en el tema de ser
fumadors passius i en canvi, el cànnabis podríem dir que té bona
imatge entre els joves, no perceben realment les dificultats o la
problemàtica que pot generar.

De la mateixa manera que es varen fer campanyes i es va
sensibilitzar la població en general i en especial els joves, que
l’inici del consum és entre els 12 i els 14 anys en els temes del
tabac, dels perills del tabac per a la salut, de la mateixa manera
s’haurien de fer campanyes permanents informatives sobre el
tema del cànnabis. El cànnabis en aquest moment és una de les
drogues més utilitzades..., més consumides pels nostres joves.
Des de la informació i des d’aquest coneixement és quan pot
permetre que la població si vol usar-la o si vol consumir-la ho
pugui fer, però sí que generi un rebuig a no fer-ho, en tot cas a
no incentivar-ho.
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També coincidim amb vostès que hi ha aquesta mala
informació entre els joves que el cànnabis no genera a llarg
termini o a mitjan termini problemàtiques de salut o
problemàtiques de caràcter social, quan ja està absolutament
demostrat pel seguiment que se n’ha fet per diverses fonts
científiques. Els efectes immediats no fa falta assenyalar-los
perquè tots els coneixem, a partir de les dues hores del consum
d’aquesta substància un dels efectes més perniciosos que fa
aquesta droga, que és afectar la memòria, ja es nota; els alAlots
al cap d’una hora i mitja o les alAlotes, joves, al cap d’una hora
i mitja d’aquest consum ja tenen l’alteració de la memòria a curt
termini afectada; a curt termini afecta les funcions superiors
cognitives, això està també demostrat, especialment la memòria
i la capacitat de retenció, per això té a veure tant amb el fracàs
escolar, un nin o un jove que consumeix habitualment cànnabis
té problemes de retenció de la informació a curt termini, no tant
la memòria a mitjan termini o a llarg termini, però sí a curt
termini, funcions respiratòries, funcions cardíaques.

A llarg termini ja s’ha caracteritzat la síndrome
emotivacional, que és un perfil de la personalitat determinat que
va lligat al consum de cànnabis, apatia, desinterès general,
incapacitat per elaborar plans de futur, que en aquests moments
de la vida són essencials, prendre decisions sobre què vols
estudiar, cap on vol anar la teva formació acadèmica,
abandonament de les cures personals, alteracions psicomotors
importants com la (...) de reflexos, la limitació de moviments,
etc., tot això al consum del cànnabis ja està estructurat, ja se
sap, no sabem si produeix càncer, però sí que afecta totes les
funcions superiors cognitives especialment la memòria.

Com deia vostè, molts dels nostres joves rebutgen fumar
tabac, però sí fumen cànnabis pensant que no és dolent, fins i tot
el mecanisme de fumar l’aprenen a través del cànnabis, a
vegades, no del tabac, cosa que fa tal vegada vint anys o quinze
anys no passava, començaves pel tabac i tal vegada passaves al
cànnabis, ara molts de joves comencen pel cànnabis i hi ha
aquest efecte escalada que vostè ha mencionat.

A més a més, aquí pens que hi ha altres elements que també
s’han de tenir en consideració i s’han d’informar com és la
ilAlegalitat d’aquest producte, d’aquesta substància, que té
menys control sanitari que per exemple el tabac, una conducta...
ai, perdonin, una droga que és ilAlegal, però a la vegada és molt
fàcil adquirir-la, vull dir que per una banda hi ha la ilAlegalitat,
no hi ha cap tipus de control sanitari, però per l’altra banda
l’adquisició és molt fàcil, lligada a l’oci, com vostè deia també
molt lligada a l’oci, molt lligada sobretot als adolescents a
demostrar que ets independent, que t’estàs autonomitzant, que
t’estàs integrant, aquestes conductes que tot adolescent necessita
demostrar, i lligada sobretot a l’oci i l’oci lligat al consum de
drogues. Per això no ens estranya que Eivissa sigui una de les
comunitats de les Illes que més tengui aquest consum de
cànnabis. 

Vostè mateixa va fer, crec que va ser vostè que en una
proposició no de llei fa unes setmanes parlava del model
socioeconòmic lligat a la capacitat de decisió dels joves... bé,
efectivament Eivissa és una illa d’oci lligada al consum com a
oci i per tant, la droga és un element més, no?

A més, en el cas d’altres tipus de drogues està lligat al cap
de setmanes, per exemple l’alcohol està molt lligat al caps de

setmanes, altres substàncies tòxiques estan lligades als caps de
setmana, en canvi el cànnabis és un consum que diàriament es
pot consumir, vull dir que assenyalar el cànnabis com a un
problema que tenim en aquesta comunitat autònoma i al conjunt
de l’Estat...

Vostè parlava de les xifres, és veritat que les xifres han
baixat en relació amb 2013, però en relació amb 2008 està molt
per damunt; dels joves consumidors el 44% consumia cànnabis
l’any 2008 i actualment a l’any 2013 era un 77%, per tant,
encara estam molt per damunt del que fa uns anys... enrere.
Això eren dades que ens donava el Projecte Home. 

Nosaltres estam d’acord en l’exposició, en els punts, fins i
tot en la redacció, aquest fomentar-ho, informar sense dirigisme
ni dramatisme, però sí informar, igual que s’ha fet amb el tabac,
igual que s’ha fet amb l’alcohol, amb altres substàncies, però sí
informar no només perquè ho coneguin els joves, sinó també
perquè ho coneguin els pares, perquè a vegades els pares jo crec
que són desconeixedors d’aquesta... del mal que pot generar el
cànnabis i a vegades són més permissius que tal vegada amb el
tabac i crec que és per falta d’informació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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. Bones tardes a tots i a totes,
la normalització del cànnabis és preocupant i sobretot entre els
adolescents que es pensen que perquè és natural no és
perjudicial, però també ho són els bolets verinosos, naturals, i
poden tenir conseqüències nefastes. La seva normalització està
provocant un augment del consum que en molts de casos ja s’ha
equiparat al consum de tabac i fa molt difícil lluitar-hi en contra.
Molts dels nostres adolescents ja han crescut amb el missatge
que el tabac és perjudicial per a la salut, el missatge social és
més taxatiu que en el cas del cànnabis que és ambigu i confós.

Les drogues s’estan convertint en part de la diversió. És per
això molt important que des del Govern de les Illes Balears es
continuïn fent programes de prevenció i informació a les
escoles. En aquest moment el programa PADIB ofereix tres
programes a tots els centres de les Illes Balears dirigits tant a
educació infantil i primària amb el programa Bon dia, salut, que
promociona hàbits saludables; a secundària amb el programa
Decideix que està enfocat a prevenir la drogodependència i
addiccions, i també el programa Respira aire, programa de
prevenció del consum del tabaquisme. Una educadora social
facilita la implementació d’aquests programes a la zona de
Palma i Marratxí i la resta del nostre territori són els diferents
equips de prevenció dels consells insulars els que realitzen
aquesta tasca.
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Al curs escolar 2012-2013 el resultat d’aplicació d’aquests
programes escolars a les Illes Balears va ser el següent: en
educació primària el programa Bon dia, salut arribà a 11.373
alumnes i a secundària amb els programes Decideix i Respira a
4.532. Tots els programes computen amb una guia d’aplicació
del programa per als professors, unitats didàctiques per als
alumnes i també material informatiu per a les famílies. 

Per tal de facilitar la implementació dels programes de
prevenció als centres escolars es realitzen cursos de formació
per als docents de totes les Illes Balears. Durant aquest curs
escolar es va dur a terme la coordinació oportuna amb la
Direcció General d’Ordenació i Innovació i Formació del
Professorat per realitzar la formació en modalitat on line.

S’ha dissenyat, realitzat i tutoritzat un curs de formació on
line en prevenció de les addicions de vint hores de durada a
través d’aquesta plataforma on han superat el curs un total de 19
docents. Tots aquests programes avui en dia encara continuen
vigents i s’apliquen.

També a l’any 2003 es va firmar un acord amb Projecte
Home per prevenir el consum de drogues entre els menors,
destinat als escolars de cinquè i sisè de Primària, el formaren 58
policies tutors de totes les illes, perquè, conjuntament amb
educadors, treballadors socials i personal sanitari, contribuïssin
a fer campanyes preventives en matèria de drogues.

Pel que fa referència a Eivissa, els programes que es fan en
prevenció de drogues i que dur a terme el Consell Insular
d’Eivissa són molt extensos. Tenim les dades del programa que
es feren el 2013 i que continuen en vigor. Es pot observar que
comparant els estudis fets pel CEPCA els anys 2002, 2006 i
2012, el consum de cànnabis a Eivissa ha baixat un poc, encara
és preocupant, però es nota que la informació que s’està donant
arriba als adolescents i sobretot als pares.

Es fan programes d’informació en l’àmbit familiar, que van
dirigits fonamentalment a famílies que tenen indicis que alguns
dels seus membres té contacte amb substàncies addictives. S’ha
incidit en la seva difusió dins l’àmbit educatiu en tots els equips
dels centres. El nombre d’hora del CEPCA i hi ha hagut més
persones usuàries d’aquest servei. També s’han fet programes
a l’escola per a pares i mares sobre la importància que tenen
aquestes campanyes. El cursos que es feien als pares eren de 12
hores i oferien coneixements teòrics i un seguit d’eines per
abordar la tasca educativa preventiva que els correspon. Es feien
xerrades informatives també amb els pares. I en l’àmbit familiar
hi va haver uns 782 participants a l’illa d’Eivissa.

En l’àmbit educatiu també es feren programes com En
parlam a proposta de CEPCA, aquest cicle de xerrades les
imparteixen els tècnics de CEPCA en els mateixos centres
educatius. I els temes que s’ofereixen són els següents: drogues
i adolescència, alcohol i tabac, reducció de riscos, cànnabis,
drogues i altres substàncies, consum de drogues i conducció,
drogues i el cervell, temps d’oci i consum de drogues, ... És a
dir, en els centres s’hi ha abocat molt el conseller insular fent
programes de formació, tant per als alAlots, com per als pares.

Després també s’han fet programes de prevenció a
secundària als grups de risc, es dóna una informació sobre les
drogues en grups d’adolescents. Es desenvolupa a través de
tallers dirigits a grups d’adolescents que cursen normalment
programes de PQPI, o similars, en colAlaboració amb els serveis
socials dels ajuntaments i amb els instituts de secundària, un
dels programes que més ha crescut al llarg de 2013 i que es va
aplicar al cent per cent dels grups que existeixen a l’illa.

També es varen fer programes de prevenció a les
autoescoles, programes de prevenció realitzats juntament amb
personal del CAD, programes de formació de mediadors socials,
continuen fent oferta formativa dirigits a tots aquests
professionals que són un potencial molt important per actuar
com a agents preventius.

Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular estam d’acord
en continuar fent formació a les escoles, impartint als nostres
alumnes les mesures necessàries per poder dir no a les drogues.
I la Sra. Marí m’ha dit que ella feia molta incidència en el tema
del cànnabis, que per ventura aquest tema sí que s’havia deixat
un poc de banda i s’havien centrat en altres tipus de drogues
com són l’alcohol o el tabac. Nosaltres li volíem proposar una
transacció..., si la presidenta ens deixàs un minutet per poder...

Allà on posa “a prendre les mesures necessàries”, dir
“continuar prenent mesures” i enfocant-les un poc al consum de
cànnabis. I també el mateix a l’illa d’Eivissa, és a dir,
“continuar fent els programes educatius” i per ventura incidir
una mica més en el consum de cànnabis, ja que per ventura és
la droga que més ha pujat en aquests moments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No sé si vol el minut o contesta ja directament la
portaveu...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta, un minut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Deixam un minut i queden d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Ara sí hem arribat a un acord i tot seguit
us diré com ha quedat la proposició no de llei, però m’agradaria
fer un aclariment. Quan llegim les dades de consum de
cànnabis, sobretot a Eivissa, ho dic perquè vaig participar amb
el grup del CEPCA que els fa i quan treballam sobretot en
adolescents i cànnabis, l’ús de cànnabis es relaciona de seguida
i la gent que està dins del món de l’ensenyament ho sap, en
abandonament escolar. Per tant, quan fas una enquesta o
intentes fer una enquesta en aquest sector de la població és a
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vegades quasi impossible, perquè precisament els que falten
aquest dia a classe, els que falten precisament el dia que es fa
l’enquesta, els que falten als centres educatius, són els que
segurament estan fumant, per dir-ho així de clar, a qualsevol
lloc. 

Per tant, hi ha un augment continuat de l’ús del cànnabis,
sobretot per aquest canvi de percepció que he intentat explicar
i que es dóna entre tots els adolescents. I pens que és aquí allà
on s’ha d’incidir, en la feina important d’informar i formar una
vegada i una altra. Per tant, ho dic perquè de vegades quan
llegim les estadístiques si no es té en compte que precisament
són que fan (...), que es volen enquestar i que a vegades és
difícil. Per tant, sí que les dades dels centres de Secundària ho
tenen més clar que no precisament el CEPCA i és el mateix
CEPCA el que diu que té dificultats per arribar a aquests sectors
de la població per recollir la informació només que sigui. Per
tant, només aclarir això, ho dic perquè no es quedi amb la
sensació que no és important continuar treballant en aquesta
tasca.

També dir que és cert la feina que s’ha fet del policia tutor,
però que entenem que només amb les mesures de la policia...,
no són mesures que resolguin el problema. Poden servir en un
moment puntual, poden ser d’ajuda en uns moments puntuals,
però la solució d’aquests temes, des del meu entendre, passa
sempre per informar i formar. És aquí allà on pens que tenim
l’obligació entre tots de “matxacar” els nostres joves fins que
els entri per una orella i no els surti per l’altra.

Dit això, vull dir que hem introduït dues variacions tant en
el punt 1 com en el 4, on diria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les
mesures necessàries per continuar informant els joves de les
Illes Balears sobre les conseqüències del consum de cànnabis”.
Per tant, quedaria aquest “continuar informant” en el punt 1. I
en el punt 4 quedaria “a tenir en compte les dades referents a
Eivissa i continuar duent a terme les mesures específiques
necessàries en aquesta illa per evitar un decalatge en el consum
de cànnabis entre illes”.

Res més. Gràcies a tots els portaveus, a la Sra. Santiago i
també a la portaveu del PP.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entenc que queda aprovada per assentiment
de tots els grups. Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1727/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió dels
nous copagaments vinculats a diferents presentacions del
Sistema Nacional de Salut i de la cartera comuna de serveis
accessoris.

Passam a la següent Proposició no de llei RGE núm.
1727/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a supressió dels nous copagaments vinculats a diferents
prestacions del Sistema Nacional de Salut i de la cartera comuna
suplementària i de la cartera comuna de serveis accessoris.

Per part del Grup Parlamentari Socialista per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tothom. Aquesta és una iniciativa presentada
fa gairebé vuit mesos, però que desgraciadament no ha perdut
la seva actualitat, perquè tot l’àmbit normatiu continua
exactament igual. Per tant, és de fa vuit mesos, però continua
sent absolutament actual.

Fa dos anys i mig que el Partit Popular va introduir tota una
sèrie de canvis normatius en l’àmbit sanitari, que va modificar
el Sistema Nacional de Salut i, com hem dit altres vegades, ho
va fer unilateralment, sense cap tipus de consens i prenent unes
decisions que afectaven tot el conjunt del país. Estam parlant en
concret d’aquesta introducció fa dos anys i mig d’uns nous
copagaments, vinculats a diferents tipus de prestacions del
Sistema Nacional de Salut i que suposen una alteració
qualitativa de magnitud, per exemple en l’accés a fàrmacs o en
el seu moment, a serveis i prestacions. Tothom recorda que fins
fa dos anys i mig bàsicament, excepte la prestació farmacèutica,
es finançava tota a través d’imposts generals i a partir d’aquesta
decisió del Partit Popular, s’associa estar malament, necessitar
recursos sanitaris amb un copagament. Per tant, és una decisió
que ha plantejat situacions diferents, importants tant a les
persones que estan malaltes com als professionals sanitaris que
intervenen dins aquest procés d’atenció sanitària.

Estam parlant per una banda de la modificació de la Llei
16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut,
que a través del famós Reial Decret Llei 16/2012, va modificar
la cartera de serveis del Servei Nacional de Salut. Aquest reial
decret modificava la cartera introduint dues carteres diferents,
una que és la cartera comuna suplementària que, per recordar-
ho, inclou prestació farmacèutica, ortoprotètica, productes
dietètics i transport sanitari no urgent, que són necessitats de les
persones, però en aquest cas el Partit Popular introduïa un
copagament en cas de necessitar aquestes prestacions. I per una
altra banda hi havia la cartera comuna de serveis accessoris, que
són tècniques, activitats, serveis que no estan dins la cartera de
serveis, però que es planteja que es puguin donar, encara que no
tenguin caràcter de prestació, es puguin oferir com a tractaments
coadjuvants a determinades patologies, que evidentment tant la
cartera comuna suplementària, com aquesta de serveis
accessoris, són dues noves modalitats de cartera que estan
subjectes a aportació per part de l’usuari.

Una altra modificació important que es va fer, la de
garanties i ús racional del medicament, que també es va fer a
través del 16/2012, va establir per exemple que els pensionistes
haguessin de fer front per primera vegada en el nostre país a un
copagament per a la prestació farmacèutica. Evidentment als
titulars com a pensionistes i als seus beneficiaris. I per una altra
banda, tota una modificació de les aportacions que fan els
diferents tipus, en funció de la declaració d’IRPF.
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I una tercera modificació legislativa va ser el Reial Decret
Llei 28/2012, de novembre de 2012, que feia una equivalència
entre les dispensacions de medicament per recepta amb aquelles
que es donaven a través de la dispensació hospitalària. Surt
després, perquè va ser una mancança legislativa, però aquesta
situació anava lligada que la dispensació de medicaments a
través de les farmàcies dels hospitals també tengués un
copagament. 

Hem de recordar que totes aquestes modificacions
legislatives les va fer el Partit Popular per via d’urgència,
mitjançant decrets llei, amb tot el que significa: manca
d’informes que ho justifiquin, poca aportació de determinats
organismes i per exemple, obviar tota una tramitació
parlamentària d’una llei normal, on els diferents grups poden
exercir el seu dret a través d’esmenes. Hem de recordar que
evidentment legislar per decret llei no és el normal.

Evidentment, tothom està d’acord que aquestes mesures les
va prendre el Partit Popular unilateralment, sense cap tipus de
consens polític de cap grup polític, sense cap tipus de suport de
societats científiques o professionals, tots s’hi varen oposar, fins
i tot alguns grups de professionals, per exemple, varen accedir
a fer objecció de consciència i tractar els immigrants. Moltes
comunitats autònomes han pres decisions de tot tipus per fer
front en contra d’aquestes mesures, Andalusia, Astúries han fet
instruccions per atendre immigrants, altres del Partit Popular
n’han fet de més toves, però també. El País Basc ha cercat fons
socials per evitar el copagament dels pensionistes, etc., i, per
suposat, organitzacions socials de consumidors o afectats per
determinades malalties, especialment aquelles que són
cròniques, també varen fer una forta campanya en contra de tot
tipus de copagaments, en concret els de farmàcia hospitalària.

I no hem d’oblidar que, per exemple, els copagaments
farmacèutics varen entrar en vigor dia 1 de juliol de 2012 i
encara és l’hora que coneguem algun tipus d’informe, no ja que
els justifiqui, sinó cap informe oficial de l’avaluació de
l’impacte d’aquesta mesura, perquè té molt a veure amb
l’accessibilitat a una prestació farmacèutica, i sí que tenim
estudis fets dins l’àmbit sanitari on ja es diu que un de cada cinc
pensionistes no recull tots els seus medicaments i, per tant,
aquest tipus de mesures afecten la salut de la població. Tan sols
cal recordar que el primer any a la nostra comunitat autònoma,
això va suposar que els pensionistes varen pagar 10,7 milions
d’euros, i que aquí sempre la Conselleria de Salut s’ha oposat a
qualsevol tipus d’aplicació informàtica per evitar el pagament
d’aquests excedents. 

Evidentment tot tipus d’organització nacional i internacional
s’ha dirigit al Govern d’Espanya perquè aquestes mesures són
regressives cap al que són colAlectius vulnerables, estam parlant
de pensionistes, malalts crònics o malalties rares.

Hem de recordar que dia 1 d’octubre de l’any 2013 va entrar
en vigor el copagament de dispensació hospitalària ambulatòria.
Vull dir que tota aquesta normativa continua vigent al nostre
país. Per tant consideram que a més hi ha prou informació
perquè aquests copagaments, com per exemple el copagament
farmacèutic, no han complit cap dels dos objectius pels quals
varen ser creats: un que era l’estalvi, ha augmentat la despesa
farmacèutica a través de receptes; i no s’ha aconseguit una

racionalització o un canvi significatiu de la racionalització del
consum, per exemple, de medicaments.

Per tant consideram, per una banda, que són mesures que
han romput el consens que hi havia al nostre país des de l’any...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...85 sobre el Sistema Nacional de Salut, que s’han produït
desigualtats, inequitats, manca d’accessibilitat, i per tant
nosaltres, encara que estigui presentada de fa vuit mesos,
consideram que, com que tota aquesta normativa continua
vigent, consideram que seria oportú tornar a la configuració
anterior de cartera de serveis, i per tant hi ha aquests dos punts
de la proposició no de llei que bàsicament, perquè vostès la
tenen i saben el que diu en concret, demana tornar enrere tota
aquesta normativa de creació de diferents carteres
suplementàries i de serveis accessoris, i modificar cap a la part
original dels copagaments en prestació farmacèutica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Donarem suport als dos punts d’aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Socialista. Són temes
que han estat molt tractats a la Comissió de Salut per part de
l’oposició, però que és adequat també tractar-ho en aquesta
comissió, una comissió que versa sobre els drets humans, i a la
Declaració dels Drets Humans signada per l’Estat espanyol hi
ha el dret universal a la sanitat, dret que en aquest moment no
podem caracteritzar d’universal en el conjunt de l’Estat
espanyol. I quan deim dret universal és en tota la seva amplitud,
des de l’accessibilitat -difícilment, si volem fer pagar targeta
sanitària com si fos un impost diferenciat, una taxa
diferenciada-; accés a totes les prestacions, no només quan estàs
en una situació d’urgència, no d’urgència sinó a totes les seves
prestacions; des del promoció, passant per la prevenció, passant
per l’atenció primària i passant per l’atenció hospitalària.
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Avui en el conjunt de l’Estat espanyol i a Europa sencera i
en el món sencer estam molt preocupats per l’ebola. Mai no
sabrem, mai no podrem saber com ha afectat la facilitat que
l’ebola s’expandís per Àfrica amb la reducció dels programes de
cooperació en sanitat. Què ha passat a Europa, per exemple?
Mai no ho sabrem. Països que eren referents de cooperació
espanyola, com el Congo, que varen haver de tancar hospitals,
varen haver de retirar sanitaris per falta de finançament en
cooperació internacional, justament en aquests països l’ebola ha
crescut d’una forma absolutament expansiva. Mai no ho sabrem,
ho podem intuir, serà difícil, o ho podem fer com ho fa el Partit
Popular, que considera que la reforma laboral ha evitat més
acomiadaments dels que sap realment que s’han produït, que
cada any se’n produeixen, però és curiós que l’ebola hagi tengut
aquesta facilitat i hagi coincidit amb la retirada de molta
cooperació internacional, no només de l’Estat espanyol sinó del
conjunt d’Europa, que s’apliquen polítiques en aquest sentit
absolutament poc intelAligents, i els virus ens demostren la gran
necessitat d’incidir en aquesta sanitat universal, i nosaltres en
lloc d’incidir en aquesta sanitat universal en el mateix estat
espanyol estam retrocedint en drets de sanitat universal.

Estam totalment d’acord amb els dos punts de la proposició
no de llei. Nosaltres sempre hem dit que estam davant d’un
canvi de model, s’ha aprofitat la crisi per fer aquest canvi de
model, moltes vegades ho hem dit des de l’oposició. Érem
subjectes de dret com a ciutadans, ara has de ser assegurat, per
tant has d’estar amb contracte laboral o has d’estar en unes
condicions determinades per poder ser portador o beneficiari
d’aquest dret que és la salut. És un canvi de model que aspira
que hi hagi un canvi de mentalitat en la societat espanyola i que
hi hagi una baixa exigència per part de la població. 

Podem estar d’acord que en la situació econòmica de l’any
2011 tal vegada no poguéssim créixer, tal vegada no poguéssim
introduir noves prestacions en el sistema sanitari, tal vegada
necessitaríem molt de temps per millorar la qualitat i
l’eficiència, la territorialitat de la nostra sanitat pública, però en
cap cas no justifica aquesta reducció que s’ha fet per decret llei,
reial decret llei, sense cap tipus de consens, sense el suport del
sector sanitari, sense el suport dels usuaris, i sense que el Partit
Popular tengués l’autoritat moral de fer-ho perquè no estava en
el seu programa electoral. 

Estam davant d’un canvi de model claríssim; ens han de fer
canviar la mentalitat: no tothom té dret a l’assistència sanitària
universal, començarem pels immigrants, després passarem als
que es desplacen 90 dies fora, després les lesbianes no tendran
dret a determinades prestacions... L’accés no pot ser gratuït,
hem de mentalitzar la gent que l’accés no pot ser gratuït,
obviant que tots pagam la sanitat a través de l’IRPF, però està
bé, aquest accés no pot ser..., la sanitat no és gratuïta; la targeta,
pagar els 10 euros de la targeta, també té aquesta voluntat.
Visualitzar, necessita veure, aquest canvi de mentalitat necessita
visualitzar quins són els més costosos; per això els pensionistes
han de pagar, perquè costa; efectivament, arribar a certa edat té
més riscos d’estar malalt i s’ha de visualitzar que aquests són
els que ens costen doblers. S’han de visualitzar els crònics, per
això moltes de les reformes que ha fet el Partit Popular és en
relació als crònics, perquè hem de visualitzar, hem de saber,
hem de fer conèixer a la població qui és que gasta sanitat: els
pensionistes, els crònics. 

Ens hem d’acostumar a conviure amb la sanitat privada i la
sanitat pública, per això en els propers pressupostos d’aquesta
comunitat autònoma tendrem el primer servei sanitari
privatitzat, la radioteràpia a Eivissa. Jo com a ciutadana no vull
que els meus impostos, ni un euro dels meus impostos, vagin a
beneficis de les empreses; jo pag impostos perquè vull que la
gent sigui solidària amb mi i jo som solidària amb la gent. No
ho vull, que els meus impostos vagin a beneficiar empreses. Per
això vull que hi hagi un govern democràtic que gestioni allò
públic, no que ho doni a gestionar a una empresa perquè aquesta
empresa, damunt els meus impostos que don al Govern,
obtengui beneficis. Per això aquesta necessitat de defensar la
sanitat privada.

Hem de reduir la qualitat, aquesta mentalitat que aspiram a
una sanitat amb una bona qualitat; no, no, els ciutadans s’han
d’acostumar a una mala qualitat sanitària. Per això aquestes
llistes d’espera no molesten al Partit Popular, no molesten, no
fan res per evitar-les, no fan res per evitar-les. Fan fer més feina
als treballadors però no fan res per evitar-les, tot i que cada any
tenguem un parell de dies més, si no és en intervencions
quirúrgiques és en intervencions especialistes o proves
diagnòstiques, que cada any o cada sis mesos tenen un parell de
dies més. S’ha de reduir la qualitat, per tant hem de reduir els
professionals; per això es redueixen aquests 1.500 professionals,
no hem de substituir baixes, etc., etc. 

Afectar la qualitat de la sanitat. Això és un canvi de
mentalitat, no té res a veure amb unes qüestions pressupostàries,
que podem entendre tots que s’ha de fer una millor eficàcia, una
millor eficiència, millorar la gestió; estam d’acord amb
determinades mesures, però això té a veure amb una canvi de
mentalitat.

I curiosament coses que eren substancials, necessàries,
urgents, imprescindibles, perquè si no el sistema sanitari cauria,
la sostenibilitat del sistema de salut és el que estava en dubte,
arriben les europees i coses s’aturen, arriben les votacions
europees i coses que eren imprescindibles, com el pagament del
transport no urgent, no és necessari aplicar-les. L’hospitalari cap
comunitat no ho aplica, i aquí a la ministra sembla que li és
igual. Per tant moltes d’aquestes mesures no responen a criteris
de planificació, no responen a criteris de sostenibilitat i
responen a pura ideologia, com la targeta sanitària a què els
immigrants en situació d’irregularitat no poden accedir. Hi ha
hagut desobediència fins i tot per part de presidents del Partit
Popular; aquí, com que són absolutament complidors amb el
que digui el Sr. Rajoy, són incapaços de donar una targeta
sanitària a les persones que conviuen amb nosaltres. Impossible,
ho hem demanat totes les vegades que han estat necessàries i no
és possible.

Aquest decret llei respon a una pura ideologia, una ideologia
que nosaltres no compartim, de la qual estam molt allunyats, i
per tant donam suport a aquesta proposició no de llei, que aspira
a tornar allà on era el novembre de l’any 2011 la sanitat pública.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Debatem avui aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista relativa
a la supressió dels nous copagaments vinculats a diferents
prestacions del Sistema Nacional de Salut. Vull destacar en
primer lloc que la reforma del Sistema Nacional de Salut
garanteix, a pesar de les dificultats com a conseqüència de la
crisi econòmica, que la sanitat a Espanya continuï essent
pública, universal, gratuïta i de qualitat. A més a més
s’aconsegueix garantir la sostenibilitat del nostre sistema
nacional de salut. Amb aquesta reforma estam parlant d’un
important estalvi, que des d’un moment inicial es va preveure
en 7.000 milions d’euros, la qual cosa suposa el 10% de la
despesa sanitària pública, i hem arribat a un estalvi en farmàcia
de 3.800 milions d’euros, per ser més precisos i per matisar el
que comentava el portaveu del Partit Socialista.

Des del nostre grup parlamentari apostam fermament per
aquest nou sistema de salut, ja que representa un model més
solidari, més equitatiu i més just. És un model en el qual es té en
compte la renda de les persones; per tant és de justícia que
aportin més aquells que tenen més i menys aquells que tenen
manco. És un model que té en compte el criteri de l’edat, ja que
aporten manco les persones majors i els pensionistes. És un
model pel qual es protegeixen aquells que pateixen malalties
cròniques i aquells que són més greus. I es tracta d’un model pel
qual es protegeixen aquelles persones que més ho necessiten, és
a dir, els aturats de llarga durada sense prestacions ni renda, i els
majors amb ingressos reduïts; parlam de les pensions no
contributives.

Crec que és increïble que a vostès aquestes modificacions no
els semblin bé, ja que el Govern d’Espanya i el de les Illes
Balears el que volen és garantir precisament aquesta assistència
sanitària, i difícilment es pot garantir aquesta assistència
sanitària amb un deute de 16.000 milions d’euros, que va ser el
que es varen trobar el Sr. Rajoy i la Sra. Mato quan varen
arribar al Govern d’Espanya. Però és que aquí, a les Illes
Balears, el deute que ens vàrem trobar de la Conselleria de Salut
era de 830 milions d’euros, és a dir, que la magnífica aportació
que feren vostès al deute públic sanitari del conjunt d’Espanya
va ser de 830 milions d’euros d’un total de 16.000 milions
d’euros, 830 milions per una població que representa el 2% de
la població espanyola. Sense cap dubte aquesta xifra no està
gens malament, perquè suposa el 5% del deute sanitari total de
l’Estat espanyol. És a dir, que per una població que suposa el
2% de tota la població espanyola tenim un 5% de deute públic.
Si vostès comencen a fer comptes per descomptat els nombres
no eren allò seu; hi ha un 3% de deute sanitari que ens balla, i
això el que demostra és que vostès han estat uns pèssims
gestors, i crec, des del nostre punt de vista, que es deuen moltes
explicacions a la ciutadania per aquesta manera tan lamentable
de gestionar els doblers públics. 

Ara resulta que volen modificar la normativa sanitària vigent
aquells que varen deixar absolutament en fallida la sanitat
pública espanyola i la sanitat pública balear. Cal destacar que
d’aquests 830 milions d’euros, el deute que vostès ens varen
deixar, 550 aproximadament era per deute financer i uns 250
milions d’euros eren factures sense pagar als proveïdors:
farmàcies, empreses farmacèutiques, etc., i això va motivar
titulars com aquests: “Farmaindustria advierte de que el
suministro de medicina está en riesgo. Ya hay ciertas
compañías pequeñas que evitan suministrar a ciertas
comunidades por el riesgo de impagos”, entre las cuales es
trobava la nostra comunitat autònoma. “Roche amaga con no
servir a los hospitales morosos. Los hospitales públicos
tendrán una media de 468 días para pagar los medicamentos,
según la patronal Farmaindustria”. Entre els hospitals que
acumulaven major nivell de deute hi havia València, Castella-
Lleó, Andalusia, Castella-La Manxa i les Illes Balears. Això és
garantir l’assistència sanitària pública? Això és garantir
l’assistència sanitària pública?

I tot això sense comptar amb el sobrecost de 280 milions
d’euros per a la construcció de l’Hospital de Son Espases, un fet
davant el qual els ciutadans es fan moltes preguntes de la seva
vertadera utilitat pública, els ciutadans i també la Sindicatura de
Comptes, la qual destacava clarament al seu informe davant
aquest suposat interès general; supòs que es donaran les
oportunes explicacions sobre aquest tema allà on pertoqui. 16
milions d’euros per un programa informàtic que va causar molts
de problemes en la seva posada en marxa, 1,5 milions d’euros
per una muntanya per tapar l’Hospital de Son Espases, milers i
milers d’euros per pagar derivacions a clíniques privades fora
control, i milers i milers d’euros per pagar peonades per fer
feina fora de l’horari establert. 

Clar, és evident que en un context econòmic així és molt
difícil poder mantenir un servei sanitari públic i de qualitat, però
a pesar de la lamentable, i repetim, gestió pública que varen fer
vostès i que va dirigir precisament vostè, Sr. Thomàs, autor
d’aquesta proposició no de llei, aquest govern, el govern
d’aquesta legislatura està aconseguint, amb molt d’esforç i
molta feina, i jo crec que comptant amb la importantíssima tasca
i professionalitat de tot el personal mèdic i sanitari, està
aconseguint garantir la salut pública, la sanitat pública a les Illes
Balears. 

Vostès fan una campanya en contra del copagament, però
analitzem què és el que vostès pensen o pensaven del
copagament sanitari. Ministra de Sanidad, 2010, Trinidad
Jiménez: “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”. El secretari d’Estat Carlos Ocaña deia: “El copago
se ha planteado para ser incluido en el real decreto de
reducción del déficit público”. Gener de 2011, és cert que el Sr.
Zapatero afirmà sobre el copagament que el copagament “se ha
estudiado a fondo; no merece la pena, lo tengo descartado, el
ahorro es mínimo y genera desincentivos a la salud pública”.
Sincerament es veu que al Sr. Zapatero els dos horabaixes per
estudiar economia no li varen bastar, perquè sense cap dubte,



1230 SALUT / Núm. 85 / 8 d'octubre del 2014 

 

sense cap dubte, precisament ha estat tot al contrari. El que no
entenem és per què el seu ministre de Presidència, Román
Jáuregui, va dir dos mesos després d’aquestes declaracions que
lamentaba el gratis total y pidió una mayor contribución a los
ciudadanos en los gastos públicos, teniendo siempre en cuenta
su nivel de renta; “cabe incorporar copagos en sanidad si se
quiere que siga siendo universal y avanzada”. En definitiva, un
autèntic desgavell, un desgovern sense rumb, en el qual un
president diu una cosa, la ministra de Sanitat en diu una altra, i
el ministre de Presidència en diu una altra.

I quin va ser el resultat de tot això? Doncs un deute sanitari
de 16.000 milions d’euros, dada objectiva i quantificable, amb
la qual no hi ha més que aportar solucions, que és el que ha fet
el Govern del Partit Popular. I quina solució?, doncs un nou
sistema nacional de salut per garantir que aquesta sigui pública,
aquesta sigui universal, gratuïta i de qualitat.

Per no parlar del problemàtic turisme sanitari, que per una
errada en la transposició de la directiva comunitària va fer que
no es regulàs al dret espanyol, a la nostra normativa espanyola,
la prohibició expressa de desplaçament per cercar atenció
sanitària, i això ha fet que el nostre país no hagi pogut facturar
l’assistència sanitària al país d’origen en moltes ocasions.
D’acord amb les estimacions fetes pel Ministeri de Sanitat i pel
Ministeri d’Hisenda, això ha suposat una despesa extra de 1.000
milions d’euros, aquesta errada ha suposat 1.000 milions
d’euros extra.

Doncs tot això s’ha d’arreglar i això és el que està arreglant
el Govern del Partit Popular i no s’arregla amb
medicamentazos, decretazos, com feia la ministra Trinidad
Jiménez, no, s’arregla apostant per un sistema en què s’aporti en
funció de la renda, i per això cal la introducció de la progressió
en les aportacions dels usuaris per reequilibrar el sistema,
revisant correctament el Vademècum i tots els medicaments
obsolets, tots aquells medicaments que ja no curen i que encara
estan dins el sistema. És el que efectivament s’ha de fer per no
malbaratar doblers públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Simplement em falta dir que nosaltres des del nostre partit
no donarem suport a aquesta iniciativa, creim en la tasca que
s’ha fet des del Govern d’Espanya i, a més a més, s’estan
plantejant unes modificacions que afectarien la normativa
estatal i, per tant, en tot cas seria a les Corts Generals on
s’hauria d’abordar aquesta qüestió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de contrarèplica el Sr. Thomàs,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Sr. Rubio, hem escoltat la mateixa pelAlícula
que fa ics dies, copiar y pegar, un ha d’aprendre d’on copia i on
aferra, perquè de rigor, les seves paraules no en tenen cap ni un,
cap ni un! Si vol li record només una dada: any 2012,
Conselleria de Salut, gestió del Partit Popular, 236 milions
d’operacions de crèdit sense reserva, factures en els calaixos,
que diuen vostès, que el sistema sanitari tengués un problema de
finançament, el tenia abans i el té ara; però la diferència és que
la iniciativa del Grup Parlamentari Socialista torna parlar de
drets i garanties dels ciutadans i vostè parla d’altres coses. Ha
tornat donar una lliçó que no el preocupa ni tan sols
mínimament el conjunt de ciutadans i ciutadanes.

Jo esperava, com que diuen que hi ha recuperació econòmica
i la justificació era econòmica, canviassin qualque cosa, però ja
hem vist que en el projecte de pressupost han reduït 7.000
milions en prestacions socials, 7.000 milions en prestacions
socials, això per a l’any que ve, eh? Per tant, vostès l’únic que
han fet..., parla d’estalvi, però quin estalvi? Si el que abans es
pagava amb impostos, ara ho fan pagar als ciutadans. El
conseller aquí va haver de reconèixer que 17,5 milions el primer
any de copagament els havien pagat els ciutadans, 17,5 milions
a les Illes Balears!, a les Illes Balears! A això vostè li diu
estalvi? No, això és que ho pagui l’altre, en lloc d’introduir
mesures en el marc de la indústria farmacèutica, li posen al
ciutadà.

Mirin, vostès varen prendre una decisió fa dos anys i mig,
tots solets, sense cap tipus de justificació, que ni han volgut
avaluar l’impacte d’aquestes mesures i el que han fet és un
canvi de model sanitari. Parla aquí de dret universal a l’atenció
sanitària, li hem de recordar Alpha Pam? Li hem de recordar
que hi ha milers i milers de ciutadans que paguen els seus
imposts indirectes en aquesta comunitat autònoma i no tenen
una atenció sanitària normalitzada? Li ho he de tornar recordar?
Li he de recordar que fins i tot no paguen els excedents dels
pensionistes quan toca? Què vol que li recordi més?

Això parla de drets i garanties dels ciutadans i vostès han
posat un fre per no fer efectius uns determinats copagaments,
això és veritat. Però ho han fet per un interès purament electoral,
no han modificat la normativa. Nosaltres volem tornar a l’àmbit
normatiu d’abans, perquè per a vostès la salut ja no és un dret,
converteixen la salut en un bé de consum i si estàs malalt paga
la part proporcional. És així de clar.

I què han fet?, però si ho han fet aquí, a la comunitat
autònoma, han reduït més de 1.300 professionals, han modificat
la qualitat del servei, vol que li recordi la llista d’espera que és
un termòmetre facilíssim? Vostès fan que el pensionista que
cobra 500 euros, pagui els seus medicaments, però als que tenen
doblers i contracten una assegurança privada, els fan una
desgravació fiscal, 3,5 milions cada any. I què no és guapo això,
com diuen en mallorquí? Aquesta és la seva política.
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Per tant, aquí vostès han fet un canvi ideològic i aquí
s’aguanten. Escolti, Bankia, 22.400 milions de pessetes hem
pagat entre tots, 22.400 milions d’euros, entre tots. I supòs que
no deuen estar satisfets del que ha sortit darrerament de les
targetes de crèdit, 22.400 milions d’euros hem pagat tots, tots!
Per a això sí que posen doblers, però per als ciutadans quan
estan malalts, que facin els seus copagaments. Estam parlant de
persones que no tenen doblers i no han volgut ni avaluar què
passa amb aquells pensionistes que no retiren els medicaments.
Pregunta que s’ha incorporat a totes les consultes, “Doctor, què
val aquest medicament?” o a la farmàcia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vagi a demanar-ho on vulgui. Tornam a estar en el mateix,
vostès prenen una decisió ideològica, molt bé, no la volen
canviar, idò que quedi ben clar que vostès no volen un dret
universal en l’atenció sanitària, estan d’acord amb els
copagaments i per això modifiquen cartera i modifiquen
qualitat.

I miri, no ho oblidi, qui va negar aquí que posarien
copagaments varen ser els responsables polítics del Partit
Popular, per activa i per indirecta, ho varen negar. I altres tal
vegada fessin declaracions tretes de context, però qui ha
introduït el copagament, qui ha modificat la cartera de serveis
i qui ha dit que ja no és un dret universal l’atenció sanitària té
noms i llinatges i es diu Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

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