Partit socialdemòcrata:
P.S. Proposta de llei
Proposta efectuada per la Sra. Encarna GARCIA PÉREZ.
Proposta que posteriorment es convertirà en projecte de llei i després serà
presentada al M.I. Consell General.
Serà votada i es convertirà en llei aplicable al Principat d’Andorra.
Les lleis que jo reformo o presento com a lleis noves al Sistema Polític social
demòcrata estan sempre unides i relacionades amb la defensa dels drets
humans, constitucionals, amb els drets de la salut pública, del ser humà i amb
la realització dins de la societat social constructiva i evolutiva de la persona a
la activitat humana actual.
Totes aquestes lleis estan relacionades amb la meva feina que és el medi
ambient.
Estic conscienciada de la necessitat imperiosa de l’aplicació d’aquestes lleis a
la societat i diferents Ministeris oficials del Principat d’Andorra.
Són lleis aplicables i rigurosament pensades amb la linia de direcció d’una
evolució precipitada humana en la cultura actual evolutiva del nostre país el
Principat d’Andorra:
Tant social com sanitària i de drets humans constitucionals socials aplicables a
una societat actual. Defensa per als drets humans en el sistema judicial,
evolutiu, constitucional, judicial en la reforma de l’actual sistema judicial
andorrà.

Proposta de llei
Reforma de la llei d’Andorrania per a 15 anys.
En els moments que estem vivint actualment al Principat es de gairebé
imperiosa necessitat l’aplicació d’aquesta reforma per als canvis tant polítics i
culturals va noves fronteres en el futur. Per a tenir clares les nostres ideologies
del ciutadà del carrer que és el poble.
El poble ho representa tot a l’hora de decidir quins seran els seus representants
en el govern a l’hora de les eleccions.
El Principat d’Andorra com tots sabem la gran majoria dels ciutadans som i son
estrangers, estrangers residents i que les seves vides ja estan en aquest país i
en aquest lloc.
Però ¿que? al no tenir el seu passaport: perquè són 20 anys per a obtenir el
passaport Andorrà. No se’ls permet el dret d’escollir i identificar-se amb plena
llibertat i dret constitucional. La seva ideologia i el dret a verificar el seu vot.
Com demogràficament desitjarien la majoria dels ciutadans del Principat
d’Andorra perquè així se senten per portar tants anys al Principat d’Andorra i
han fet arrels en aquesta terra.

Penso i n’estic completament segura i afirmo amb total seguretat que aquesta
proposta es tant necessària com per a que els ciutadans del Principat
d’Andorra per a les noves corrents ideològiques, culturals i positives per a
fermar la cultura ideològica i formació de les noves generacions joves i actuals
cultures de la ciutadania del país per així poder créixer culturalment la cultura
generalitzada en tots els àmbits socials i culturals del país també amb
imperiosa necessitat.
Per a l’actual Govern socialdemòcrata per a fermar en les properes eleccions la
seva candidatura obtenint la necessitat de la majoria absoluta i afermar les
properes eleccions consecutives i successivament.
Crec i he de dir que gairebé és una obligació sociològicament cultural que tant
el partit socialdemòcrata, com els seus components, tant diputats com ministres
i cap de Govern al recolzar amb el seu pes demogràfic i voto aquesta proposta
perquè se suposa que ells van començar les corrents ideològiques
democràtiques, socials i culturals.
Per a emprendre el canvi favorable en la societrat andorrana del Principat.
Estem en els inicis d’un gran canvi del país. És la història transitòria Política
d’un canvi d’una dictadura camuflada de drets feudalistes a un dret demogràfic
social.
Estem vivint i convertint poc a poc al Principat d’Andorra en un estat de dret
constitucional a la ciutadania aquestes paraules tan agradables tan maques i
tant necessàries sobre el dia a dia del ciutadà del carrer.
Per a què els seus representants puguin continuar fent la feina tant important i
necessària en aquest país que és tant prematur en polítiques socials culturals
en la ciutadania del dia a dia. És com el nen que comença la primera
ensenyança a l’escola i els cursos següents els què els van formant fins a
arribar a la llicenciatura.
Per tot això haurem de conscienciar-nos que el Principat d’Andorra és com un
nen prematur en aquests canvis i que solsament amb l’aprovació d’aquesta llei
a temps d’anar poc a poc ensenyant i la ciutadania assimilant els canvis i
perdent-los, digerint-los i entenent-los podran assimilar positivament la cultura i
a l’hora de votar saber el què realment volen i això serà un triomf tant per al
poble d’Andorra com per suposat el Govern actual socialdemòcrata .
Senyors del partit aquí està la clau del triomf, el triomf en la política no
solsament és fer política quan el poble: què és el més important: està en la
cultura social com prematura en les politiques culturals i canvis bruscos de la
societat d’un país per la necessitat política dels canvis positius de la ciutadania.
El Govern té la obligació de guiar al poble a l’aprenentatge progressiu dels
canvis del país amb la sabiduria necessària que se suposa que els nostres
representants en el govern tenen i saben que la manera de que el poble estigui
preparat per a les seves preguntes sigui aprovar amb temps les propostes i
més tard la llei de la reforma de la andorrania per a quinze anys així arribat el
moment tindrem un poble, una veu i un vot firme i noves i antigues generacions
formades en una sola ideologia segura i forta que és la democràcia i en
l’actualitat socialdemòcrata.

AMPLIACIÓ DE LES PLACES MÈDIQUES
En la especialitat:
Ginecologia : especialitat: prevenció i investigació del papiloma humà: “càncer
d’uter”
Dret constitucional: En aquest cas dret de la dona: Tots i totes tenim dret dins la
constitució el dret a la assistència mèdica especialitzada dins la medicina per
cada especialitat en tota la seva amplitud quan es tracta de prevenir
enfermetats com el càncer en aquest cas el càncer d’uter com el virus del
papiloma per això haurem de tenir tots els tractaments al nostre abast per a
prevenir-lo i sobretot tots els avenços tecnologics en el nostre hospital de
Meritxell. Les investigacions cientifiques actuals ens donen bons resultats:
investigacions: quye s’estan patint en el nostre país veí a Espanya i que ja son
un fet i que s’apliquen en els hospitals espanyols.
Nosaltres com a país tenim aventatges al portar progrès en la medicina:
Primer per ser un país petit, per poder paliar les enfermetats al existir menys
població i al estar més apartats i més controlats per les nostres fronteres i lleis
legislatives actuals: frontereres.
Hauríem tenir obligatoriament un metge: ginecòleg, oncòleg, és una especialitat
dins la especialitat ginecologica necessària i obligatòria per a la medicina
d’Andorra i per a prevenir el papiloma virus càncer de l’úter. Els ginecòlegs
obsetricia no estan preparats tortalment per entendre i preveure totalment
aquesta enfermetat perillosa per a la dona. Necessitem un metge amb
coneixements que pugui tractar la ozonoterapia, vulvovaginits bacteriana,
radiació de bàcteries, tractaments vaginals i d’ozó.
Vull explicar-me bé per a què entengueu que això es tant necessari a Andorra
ja que té una perillositat altíssima i que realment les dones d’aquest país la
majoria un 75-85% de la població major de 37 anys pot estar infectada i no
detectada a temps per no existir els medis necessaris al nostre abast i per no
tenir els coneixements necessàris. Poden estar infectats i han pogut estar en
contacte amb el portador i amb el virus perquè la seva transmissió és molt fàcil.
Tant sols per estar en contacte amb fluxes vaginals i anals, les relacions
sexuals antigament i actualment són molt complicades. Ex: tant sols una parella
que un dels dos hagi pogut ser infidel en algun dels moments alo llarg de la
seva vida ha pogut estar en contacte directe amb el virus sense detectar
ninguna anomalia agravant quan fa ls seves revisions actuals al ginecòleg com
a la ecografia i citologia no arriben a sortir amb exactitud les infeccions
normalment a l’home què és el portador del virus. No se li manifesta al llarg de
la seva vida. Pot ser pot tenir infeccions d’orina, no se’ls hi dona importància
però quan estigui a la tercera edat segur que tindrà càncer de pròstata.
Hauríem de posar aquests medis al nostre abast a l’Hospital de Ntra. Sra. de
Meritxell per a poder practicar intervencions per prevenir el diagnòstic en fase
de màxim risc al papiloma. Per prevenir-ho necessitarem el laser.
Caracterització, vaporització del coll de l’úter, cervicitis crònica. (cervis significa
inflamació del coll de l’úter) amb els agravants de provocacions infeccioses
constants manifestacions a la pell per taques. Això sería un gran avanç en la
medicina a Andorra doncs les dones d’aquest país correm alts riscs ja que no
tenim mitjans ni proves que ho dictaminin.

Proves necessàries i obligatòries com podríem porat a Andorra. Hi ha una
prova exhaustiva que ja està vigent a la clínica Teknon que dictamina les dones
que poden tenir càncer d’úter no perqué els surtin cel·lules canserigenes sinó
perquè dictaminen que ha estat en contacte amb el virus y això vol dir que tard
o d’hora tindrà el virus. Càncer d’úter. Aleshores posarem aquestes persones
en un tractament especific per a eliminar aquest risc que tant altera. Despesese
economiques per a la persona i per a la Cass i el més important serà salvar la
vida a totes aquestes persones i la Cass s’estalvia diners. El càncer d’úter no té
cura, totes moren.
Les revisons actuals de cada any com la del papanicolau estan antiquades i
atrassades. Sí!!! S’ha de fer!!! Però per a una correcta exploració o revisió cal
fer primerament la citologia, ecografia, prova del virus del papiloma humà,
colcoscopia, biopsia si es precisa segons els resultats i repetides infeccions.
Biograma bacteriologic especific dels fluxes indetectables.
Espero la col·laboració del Sr. Jaume Bartumeu perquè aquestes propostes i
aquest projecte es converteixin en una llei.
Tot sigui per al progrés i la cultura, la necessitat que té aquest país per a sortir
de la gran crisis economica que patim actualment social i cultural.

FORMACIÓ DELS NOSTRES TREBALLADORS EN TOTS ELS OFICIS
Ampliació en la Formació professional en tots els oficis existents en la practica
al principat d’Andorra.
Per a formar correctament als futurs i als actuals treballadors que ocupen i
ocuparan els llocs de treball al Principat amb titulació això garantitza sous
equitatius al acompliment del treball. Això garantitza de cara al turisme del
nostre país un millor servei, qualitat de vida i seguretat sanitària.
Seguretat i fiabilitat en manipulació alimentària i tractaments dels productes.
Garantir futures cotitzacions a la C.A.S.S. i aquestes cotitzacions seran més
altes per a tenir sous més elevats i jubilacions més cobertes i pensions futures
per descapacitat. Hauriem de pensar en que el nostre país viu principalment del
comerç, i també de la restauració i l’hosteleria, no podem pretendre que tot això
funcioni tota la vida sense invertir en qualitat de serveis, en professionalitat, i
això és obligació del país de posa a l’abast dels nostres ciutadans i
treballadors.
No podem pretendre que les cotitzacions dels treballadors es facin una realitat
per art de magia per això el govern ha de facilitar les feines i competències
necessàries perquè això és pugui fer realitat. No podem pretendre que un país
tingui qualitat de vida i cultura, tant sols perqué les noves generacions de joves
surtin al nostre país veí a estudiar a les universitats carreres com abogats,
metges forenses, jutges i notaris, només van a exixtir infinitats d’aquestes
carreres que no hi haurà llocs de treball per a aquestes carreres.
Només hi ha opció d’estudiar F.P., hem d’estar a l’altura i per això necessitem
formar a tots els nostres treballadors. Hem de formar als nostre joves perqué
amb el temps podrem donar un servei de més qualitat.
Les ampliacions professionals, pastissers, cuiners, carnissers, cambrers,
transportistes, caixeres, etc.

REFORMA DEL SISTEMA JURÍDIC, FISCAL, JUDICIAL ACTUAL
ANDORRÀ EN ELS JUDICIS PER EL MALTRACTAMENT DE VIOLÈNCIA
DE GENÈRE.
Actualment tots els judicis per maltractament i violència de gènere son tractats
por el sistema penal judicial andorrà.
Crec que seria molt important fer una reforma en el sistema jurídic andorrà, per
reduïr els casos de violència de gènere a zero casos. Hauríem de contractar
exercint un fiscal qualificat facultativament i format només en casos de violència
de gènere i axí també dins d’aquest grup haurien de treballar persones
qualificades per a facilitar la feina al fiscal.
Es crearà dins l’edifici de la Batllia un departament totalment a part del sistema
penal i civil on es procedirà a treballar i a aplicar la llei correctament i
individualment al codi penal judicial. Sigui quin sigui el maltractament seran
tractats i castigats amb el mateix rigor així evitarem que les denuncies de
maltractament psicològic no prosperin perquè el maltractament psicològic pot
deixar grans seqüeles per a la resta de la vida de la víctima.
Enfermetat del maltractament a la victima maltractada
Durant el maltractament i molt després existeix el vincle fort malaltís del
maltractador a la maltractada. Es pot saber perfectament que en aquests casos
la víctima no esta preparada para mantenir ferma la sentencia com la denuncia
i els càrrecs imputats que la llei implica en aquells moments si la víctima ha
estat maltractada més d’una vegada. Per tot això el fiscal aplicarà amb dures
amb totes les seves proves la llei de violència de gènere encara que la victima
per por i amenasses per no estar qualificada per prendre desisions per patir
aquesta enfermetat sense curació que gairebé pateixen totes les maltractades.
Se les ha d’escoltar i fer justícia, ens hem d’adonar juntament amb la justícia
que aquesta persona ha estat maltractada i per això s’ha de portar aquest cas a
la justícia. En aquests moments no està preparada per a prendre desisions.
Grup Fiscalia
Amb totes les seves proves castigaran al maltractador amb presó segons els
delictes previstos pel codi penal i tractament psiquiàtric. S’han de posar en
mòduls a part ja que son agressors diferents. Exisitiran psiquiatres i psicòlegs
només per treballar per a questes persones.
Grup especialitzat de violència de gènere en investigació policial
Es necessita completament a part dels altres casos de violència Penal Judicial
actual andorrana perqué els casos des de que es formularan les denuncies de
violencia de genere es classifiquen com altres casos aquest cas és més greu
s’apilen infinitats de casos.

HOSPITAL MERITXELL
Grup especialitzat amb titulació psicolegs especialitzats en maltractaments
psiquiatric i mèdics. Per a diagnosticar i poder tractar aquesta enfermetat.
Qualsevol psicòleg no està preparat per tractar casos com bulimia, anorexia o
enfermetats creades per les persones en l’actualitat segle XX.
Dins la reforma del sistema juridic, fiscal, judicial andorrà.
Serà un departament dins del maltractament de violència de gènere, l’equip
estarà format per membres formats i titulats, tant per les lleis laborals dins del
maltractament laboral.
Un equip d’investigació amb les seves lleis especifiques.
Per poder jutjar aquets casos es farà una valoració psíquica i física, i també
una valoració del lloc de treball, sobre d’integritat del treballador i el treball,
realitzat per la persona maltractada.
Hauran d’aprendre aquestes lleis les empreses, i respectar-les amb el
treballador.
Lleis comunals i territorials, medi ambientals i cadastrals.
Reformes comunals medi ambientals: Andorra la Vella es la capital del principat
i ha de complir amb les lleis territorials medi ambientals i de mediació, això vol
dir que en un poble tan petit no poden existir dos comuns Andorra la vella i
Escaldes Engordany. pel despilfarrament de despeses publiques comunals
perqué totes les reformes i ubicacions pròximes medi ambientals no seran
correctes.
Nomes hi hauria d’haver un sol comú amb un consol i un sub-consol en el
mateix ordre que hi ha ara i els noms d’Escaldes i Escaldes-Engordany
quedarien com a noms de carrers. Farém el mateix per a la resta de
parròquies.
Per als procediments actuals i futurs canvis medi ambientals d’Andorra per la
seva afectació medi ambiental això és lo principal i necessàri que Andorra
necessita per a poder començar i poder fer els canvis necessaris medi
ambientals ben fets.
Vull dir que això significa i es pot comprovar: els meus grans coneixements i
formació i experiència pràctica ecològica medi ambiental investigadora i futura
biòloga científica.
Per tot això comprovo que la pèssima educació i respecte i desconeixement
ecològic medi ambiental entre els càrrecs nombrats actuals per el partit
socialdemòcrata en el departament de medi ambient com es urbanisme o
ministerialment. Es evident de cara a les persones que estem preparades i dia
a dia lluitem i vivim per aquesta perfecció callada, significa que estem preparats
per treballar i actuar amb eficàcia i amb formació molt més elevada que
persones que actualment estan ocupant llocs que no els corresponen. I amb
aquestes paraules no vull ofendre a ningun càrrec. Espero que aquesta llei
sigui aprovada com ella es mereix i portada a bon terme. Ja que jo he perdut la
possibilitat de un lloc de treball mediambiental per al bé d’Andorra i perquè se

que el lloc de treball que jo he demanat per ocupar i desenvolupar en tota la
seva amplitud, sé que estic preparada , sé que encara tinc molta més formació i
coneixements demostrables dia a dia que en aquesta professió és com es
demostra, portant-ho a la pràctica.
Solsament demano un despatx i arxivadors per a poder posar en practica els
meus coneixements.
Es una pena que deixeu escapar a la meva persona que sé i tinc tots els punts
mediambientals de la meravellosa Andorra. Andorra em necessita i jo necessito
a Andorra. Andorra és part de mi, ella és la que m’inspira a dir aquestes
paraules avui en aquesta sala.
Espero que recolzeu aquesta proposta de llei pensant en el bé medi ambiental
d’Andorra.

Encarna GARCIA PÉREZ

