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la sessió s’obre a les deu del matí i onze minuts. Presi-
deix la Sra. figueras i Siñol, acompanyada del vicepre-
sident, Sr. Postigo i garcia, i del secretari en funcions 
Sr. Morell i comas. Assisteix la Mesa la lletrada Sra. 
casas i gregorio.

hi són presents les diputades i els diputats Sra. Borràs i 
Solé, Sr. dilmé i Vert, Sra. fortuny i Torroella, Sra. laïlla 
i Jou, Sra. Miranda i Torres, Sra. Renom i Vallbona i  
Sr. Sancho i Serena, pel g. P. de convergència i Unió; Sr.  
casajuana i Pladellorens, Sr. comín oliveres, Sra. es-
truch Mestres, Sr. Martínez Medina, Sra. Mieras i Bar-
celó i Sra. Segú ferré, pel g. P. Socialistes - ciutadans 
pel canvi; Sr. Bertran Arrué i Sr. Bosch cuenca, pel g. 
P. d’esquerra Republicana de catalunya; Sr. lópez i 
Rueda i Sra. Pajares i Ribas, pel g. P. del Partit Popular 
de catalunya; Sra. clavell i nadal, pel g. P. d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa, i Sr. 
domingo domingo, pel g. Mixt.

Assisteixen en aquesta sessió la Sra. M. Àngels Martínez 
castells, la Sra. clara Valverde geafaelll, el Sr. Sergi 
estanyol duocastella i la Sra. cristina Montané Mon-
tals, membres de la comissió promotora de la Prposició  
de llei per a l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de  
fatiga crònica a catalunya; la Sra. M. luisa de la Puen te 
i Martorell, directora de Planificació i Avaluació i sub-
directora del Servei català de la Salut i el Sr. Josep 
Maria Argimon Pallars, gerent de Planificació, compra 
i Avaluació de Serveis Assistencials, del Servei català 
de la Salut.

oRdRe del dIA de lA conVocATÒRIA

1. compareixença d’un membre de la comissió promo-
tora de la Proposició de llei per a l’atenció de la fibromi-
àlgia i la síndrome de fatiga crònica a catalunya davant  
la comissió de Salut perquè informi sobre l’atenció de la  
fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (tram. 357-
00332/08). comissió de Salut. compareixença.

2. compareixença de M. luisa de la Puente, directora de 
Planificació i Avaluació i subdirectora del Servei català 
de la Salut, davant la comissió de Salut perquè informi 
sobre l’activitat del departament de Salut en compliment  
de la Resolució 203/VIII (tram. 357-00333/08). comissió de  
Salut. compareixença.

3. compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de 
compra i Avaluació de Serveis Assistencials del Servei 
català de la Salut, davant la comissió de Salut, perquè 
informi sobre l’activitat del departament de Salut en com-
pliment de la Resolució 203/VIII (tram. 357-00334/08). 
comissió de Salut. compareixença.

La presidenta

Bon dia, senyors diputats i senyores diputades. Bon dia 
a totes les persones que ens acompanyen.

Compareixença
d’un membre de la comissió promotora de 
la Proposició de llei per a l’atenció de la fi-
bromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a 
Catalunya perquè informi sobre l’atenció de 
la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica 
(tram. 357-00332/08)

Donem la benvinguda a la Comissió de Salut d’avui a la 
comissió promotora de la Proposició de llei per a l’aten-
ció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a 
Catalunya, que, doncs, compareixeran per informar so-
bre l’atenció a aquestes dues malalties, la fibromiàlgia i  
la síndrome de fatiga crònica, també arran del que va ser la  
proposició de llei aprovada pel Parlament, que va ser 
conseqüència també de la iniciativa legislativa popular 
presentada per la comissió promotora.

Donem, per tant, en primer lloc, la benvinguda a les 
persones que m’acompanyen a la taula, que són la se-
nyora Maria Àngels Martínez Castells, com a membre 
de la comissió promotora, igual que la senyora Cristina 
Montané Montals, el senyor Sergi Estanyol Duocastella 
i la senyora Clara Valverde Gefaell. I també, doncs, do-
nem la benvinguda a la resta de persones de la comissió 
que ens acompanyen com a públic.

Saben vostès que aquesta compareixença, doncs..., te-
nen un temps inicial d’intervenció de mitja hora, que 
després farem la intervenció dels diferents grups par-
lamentaris, que tenen un torn de deu minuts per ordre 
de major a menor; i, una vegada ells facin la seva in-
tervenció, vostès tindran un altre torn per respondre les 
consideracions que se’ls hagin fet per part dels grups 
parlamentaris.

Sense més, doncs, dono la paraula a la senyora Maria 
Àngels Martínez Castells.

La Sra. Maria Àngels Martínez Castells (membre de 
la comissió promotora de la Proposició de llei per a 
l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crò-
nica a catalunya)

Doncs, bon dia. Moltes gràcies. I, abans de començar 
l’exposició més formal, volíem fer dues prèvies. La 
primera és que no sabem per què –segurament algun 
d’aquests capricis parlamentaris que, a vegades, corren 
pel món–, doncs, es va intercanviar, sense motiu i sense 
sentit, la nostra compareixença amb la de la Plataforma 
de fibrofamiliars. Els assegurem que no són intercanvia-
bles, que la Plataforma de fibrofamiliars té discurs pro-
pi. I, per tant, com a qüestió prèvia, els agrairíem que 
reconsideressin aquesta decisió que varen prendre.

La segona prèvia és una molt bona notícia, i és comu-
nicar-los que no estem dividits. És a dir, que igual que, 
quan la vegada que vàrem comparèixer per la ILP, du-
rant uns dies anteriors, es deia que ja estàvem vençuts, 
que la ILP estava vençuda, que nosaltres no aixecàvem 
cap, doncs, ara els volem dir que, amb la mateixa, di-
guem-ne, alegria i tranquil·litat amb què vàrem pujar a 
l’estrada fa un any i quatre mesos, avui també els volem 
dir que no estem dividits.



8 d’octubre de 2009 dIARI de SeSSIonS del PARlAMenT de cATAlUnYA Sèrie c - núm. 635

4

coMISSIó de SAlUT SeSSIó núM. 40

Les organitzacions que donem suport a la ILP, les or-
ganitzacions que donem suport a la resolució no només 
estem més juntes, ens donem més suport i som més 
amigues que mai, sinó que, fins i tot, hem crescut. Per-
què, en tot aquest temps, s’ha format la Plataforma de 
fibrofamiliars, amb més de tres mil persones adherides, 
i, a més a més, compten amb el suport d’una organitza-
ció de salut pública nova, que és DEMPEUS per la salut 
pública, que, en el seu manifest, en el qual es manifesta 
explícitament el suport a la ILP i al tractament a les 
persones malaltes, ja compta –i vull ser modesta– amb 
més de cinc-centes persones adherides.

Per tant, tot plegat fa que, per implantació, per anys tre-
ballats, per bagatge, sobretot si tenim en compte el nucli 
que dóna origen a la ILP, hi han unes nou mil persones que  
van creixent, que estan donant suport a aquesta reso-
lució, ara, en aquests moments, i que, per la qualitat 
de la feina feta, com dic, i per l’amistat que creix, ho 
repeteixo, no es pot dir de cap manera ni insinuar que 
estem dividides.

Altra cosa és que, potser, si mirem cap a altres direc-
cions, sí que trobem divisions, però aquestes divisions 
signifiquen, senzillament, que no donen suport al com-
promís parlamentari; i, segurament, potser m’equivoco, 
però no arribarien a cinc-centes o sis-centes persones 
afiliades. És a dir, que vostès triïn, mirin, comparin i 
decideixin.

I, ara, ja fetes aquestes prèvies informals, més formal-
ment voldríem dir, senyora presidenta de la Comissió 
de Salut, senyores diputades i senyors diputats, agraint-
los que ens hagin cridat, que, avui, estem aquí perquè, 
segons consta per carta del president del Parlament, 
aquesta comissió va acordar requerir la nostra compa-
reixença com a membres de la comissió promotora de  
la Proposició de llei per a l’atenció de la fibromiàlgia i la  
síndrome de la fatiga crònica a Catalunya.

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, aquí 
ens tenen. Han passat més de setze mesos des que es va 
aprovar per unanimitat en aquest Parlament, en un dia 
que considerem excepcional per la participació popular i 
la democràcia, aquesta resolució, la Resolució 203/VIII,  
que no crec que calgui que en recordi el contingut ni 
que tots vostès, afortunadament, varen votar afirmati-
vament i varen posar la seva paraula.

Al cap d’un any, tanmateix –aquestes coses d’inter-
net que a vegades serveixen, no?–, doncs, una persona 
amiga va reveure això per internet, tota la sessió par-
lamentària, i ens va escriure: «I, ara, després d’un any, 
què? El Govern i el Parlament de Catalunya es queixen 
que no s’apliqui l’Estatut de Catalunya» –o sigui, feia 
un símil amb l’Estatut, no?– «i que el termini d’acord 
del finançament» –parlava del finançament, que tan-
tes traves hi havia– «s’hagi esgotat sense acords. Que  
el Govern de Madrid no pot ignorar una llei aprovada pel  
Parlament de Catalunya i pel Congrés dels Diputats.» 
I, llavors, ella es preguntava: «I què passa, doncs, amb 
la Resolució 203/VIII, que va aprovar el Parlament de 
Catalunya per unanimitat? Que no s’ha de complir tam-
bé? Podem deixar que s’esgoti el termini d’un any sense 
que s’hagi implementat res? On són els onze hospitals 
especialitzats que tenien un termini d’un any per fer-se? 

Quina formació s’ha donat als metges de família? I on 
són els pediatres?» I així podríem seguir amb tots els 
punts de la resolució.

I, recentment, una altra persona amiga ens ha escrit. 
Bé, escriu en castellà, però ho tradueixo al català. Diu: 
«M’agradaria saber si tens coneixement de les noves 
normes de sanitat amb els metges reumatòlegs que por-
ten la nostra malaltia. Vaig anar de visita, i després d’es-
perar més de sis mesos» –sis mesos, no noranta dies, 
eh?, sis mesos– «el dia ics del mes passat, la meva sor-
presa va ser que el doctor ics» –dic «doctor ics», però el 
tenim identificat– «de l’hospital ics» –també dic «ics», 
però també està identificat– «em va dir que, a partir 
d’ara, em portaria el metge de capçalera, perquè no els 
han concedit l’equip d’unitat de fibromiàlgia que varen 
demanar, que estaria format, en principi per» –a més a 
més, d’aquell metge que la portava– «un reumatòleg, 
un psicòleg i un fisioterapeuta, i que ens deixen desate-
ses i que sembla com que ens vulguin treure del mig.»  
I, llavors, segueix dient: «Les crisis de dolor cada vega-
da són més seguides i més invalidants.» I una cosa que 
a mi em va esgarrifar, diu: «Menos mal que estoy en el 
paro, porque, si no, no sé lo que haría.»

I una altra comunicació diu només lacònicament: «Sap 
que hi ha consignes que “prou invalidesa”? No ho sap 
això?»

De fet, en aquest senyor tan lacònic, ens ho temíem, el 
que ens diu, perquè ja ens havien avisat alguns metges 
de capçalera amics que havien rebut instruccions d’anar 
amb compte a donar la baixa a persones malaltes de 
fibromiàlgia. I, en una altra comunitat, fins i tot, es va 
arribar a amenaçar metges de capçalera que, si donaven 
la baixa per fibromiàlgia o fatiga crònica, se’ls podia 
acusar de mala praxi. És a dir, com si negant aquestes 
malalties, aquestes malalties no existissin.

I podríem seguir explicant centenars de missatges que 
hem rebut; en tenim molts, molt més colpidors que 
aquests, ja els ho asseguro. Però, ara, passaríem a la 
carta de la mateixa conselleria de Salut que ens avisa 
de l’edicte de 29 de setembre del 2009, pel qual se sot-
met a informació pública el projecte d’ordre pel qual 
es regulen aspectes determinants de les unitats, etcètera 
–etcètera–; i s’han de presentar al·legacions.

Jo sé que se’ls ha distribuït a vostès la carta de la con-
sellera i les nostres al·legacions; per tant, podré anar 
molt ràpidament, només als aspectes que ens interessen.  
I dir-los que nosaltres hem presentat unes al·legacions 
en què, des del començament fins al final, diem que ha 
de ser substituïda pel contingut de la resolució. I, en 
aquest sentit, els dic –no els ho llegiré, perquè vostès, 
doncs, ja ho tenen i així podem fer molt més àgil la 
compareixença i donar més temps al debat, però que, en 
canvi, sí que m’agradaria, sobretot, per si hi ha perso-
nes que tenen interès en el seguiment d’això i ho estan 
veient– que, pel que fa referència als equips d’atenció 
primària, és a dir, en els CAP, a les persones malaltes 
se’ls ha de fer un cribratge, s’ha d’elaborar un estudi 
protocol·litzat. En els casos greus o complexos, s’han de 
derivar immediatament a les unitats hospitalàries espe-
cialitzades. Que, en la resta de casos, la derivació s’ha 
de fer sempre que la persona afectada ho demani, amb 
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l’objectiu de disposar d’una confirmació diagnòstica, i 
que el metge de primària ha de seguir en tots els casos 
el tractament establert per les unitats especialitzades, 
ha d’informar de les incidències i responsabilitzar-se 
de fer-ne un seguiment rutinari; un seguiment rutinari 
que no vol dir..., en algun cas, uns brots que, per des-
gràcia, solen donar-se en aquestes malalties. Això és el 
que diu la resolució.

I el punt dos, també els l’estalvio, però diu que les uni-
tats especialitzades s’han de compondre per professio-
nals especialistes en medicina interna... I ho vull repe-
tir, perquè és que, a sobre de tot això, també ha caigut 
moltíssima pluja i s’hi ha fet molt de fum i sembla que 
no quedi clar. Doncs, que quedi clar, que les unitats, els 
equips multidisciplinaris han d’estar formats –i això 
és el que diu la resolució aprovada pel Parlament de 
Catalunya– per professionals especialistes en medicina 
interna, reumatologia, neurologia, cirurgia clínica i totes 
aquelles especialitats que es considerin necessàries en 
cada cas. I parlem de cardiòlegs, de psiquiatres, d’en-
docrins. Però, a més a més, han d’incorporar també un 
professional especialista en pediatria; això ho vàrem 
dir i ho repetim. I on són aquests especialistes en pedi-
atria? I, llavors, diu... Ja ho saben vostès que les llistes 
d’espera no han de ser més de noranta dies, ja ho saben 
–ja ho saben–, i així podríem anar seguint.

Per tant, com que sobre la formació més endavant en 
parlarem, jo ho deixaria aquí. Els demanaria, per favor, 
no només que es llegissin les nostres al·legacions, sinó 
que els donessin suport, perquè és la resolució d’aquest 
Parlament. És això el que ha de fer la conselleria.

Bé, senyores diputades, per tant, senyors diputats, 
aquestes al·legacions són, com dic, la resolució que es 
va votar. I no hi ha cap mena de complicació –cap mena 
de complicació–, es poden portar a la pràctica perfec-
tament fil per randa. I, per a aquestes al·legacions, tots 
nosaltres, nosaltres que no estem dividits, els demanem 
suport.

D’aquest text, sense divisions ni preconceptes ni inte-
ressos creats, a més a més, hi estan a favor els ciutadans 
i ciutadanes que varen signar a favor de la ILP –ja ho 
saben, allò, més de 140.000, no? I la resolució, a més 
a més, va tenir l’aprovació de tot el Parlament de Ca-
talunya, és a dir, que té l’aprovació de tot el conjunt de 
ciutadans i ciutadanes del país que vostès representen, 
perquè ho va firmar, ho va votar tot l’arc parlamentari. 
I només –només– des d’interessos creats i pràctiques 
antidemocràtiques es pot intentar posar pals a les rodes 
a la implementació d’aquesta resolució.

La voluntat popular i parlamentària és molt clara, està 
en negre sobre blanc, per més maniobres de distracció 
que ens vulguin muntar; està escrit –està escrit–, està 
en els documents oficials d’aquest Parlament.

Per tant, nosaltres també ens preguntem: on són les uni-
tats?, on són els pediatres i les pediatres?, quins canvis 
s’han produït en l’ICAM?, per què, encara, les autori-
tats sanitàries, com demostra aquest projecte d’ordre 
que ens acaba d’arribar, s’entesten –i perdonin, però 
hem de posar-hi una mica d’humor– com barrufets 
sords i rondinaires a voler aplicar mig d’amagat un nou 

model que va néixer mort per la manca d’adaptació a  
la realitat de les malalties i les persones malaltes, per la 
sordesa que continua en escoltar les associacions con-
vidades a participar? I perquè manen cada vegada més 
en temes de salut els interessos privats, del tot legals,  
que no discutim, en el sector privat de la sanitat, però que  
tendeixen a patir de prepotència i acostumen a ser ne-
fastos quan porten a terme la seva necessària activitat 
de benefici i lucre en el servei públic de salut.

Nosaltres hem vingut aquí a demanar que el Parlament 
compleixi la seva paraula, i que vostès, com a Comis-
sió de Salut, ens diguin si estan d’acord que com està 
anant la sanitat a Catalunya no anem bé, i que veiem 
entre tots i totes les similituds a la pràctica de l’ofensi-
va del sector privat i prenguem com a exemple aquest 
no-compliment, que no s’explica d’altra manera, si no, 
de la resolució.

Venim perquè vostès ens ho expliquin i ens diguin si 
hi estan d’acord. Perquè vostès són la Comissió de Sa-
lut, a qui correspon la política i planificació sanitàries, 
els serveis sanitaris, els equipaments sociosanitaris i la 
seguretat alimentària. I, per cert, parlant de seguretat 
alimentària, voldríem dir que sobre aquest tema lamen-
tem que una majoria de vostès no acceptés a tramitació 
la ILP sobre transgènics a Catalunya, perquè pensem 
que no estan massa lluny coses que passen a persones 
malaltes amb sensibilitat química múltiple de les ma-
lalties que algunes persones poden tenir, com dic, amb 
sensibilitat química múltiple de pràctiques..., pesticides, 
fumigacions, etcètera –etcètera–; en fi, és un altre tema, 
però no allunyat.

Nosaltres hem vingut aquí perquè pensem que, pel que 
fa a la fibromiàlgia i a la síndrome de la fatiga crònica, 
aquesta comissió, la seva, ha de vetllar políticament 
perquè es compleixi la voluntat sobirana del Parlament 
de Catalunya, expressada en la Resolució 203/VIII.

Senyores diputades, senyors diputats, senyora presiden-
ta, nosaltres sols volem que s’atengui correctament les 
persones malaltes. I ens és, i ens era igual si això es feia 
mitjançant una llei o es feia mitjançant una resolució; 
enteníem que l’important era que hi hagués voluntat 
política per tal de dur-ho a terme, tot i que ja se’ns va 
advertir en aquesta mateixa cambra, el mateix dia que 
vàrem aprovar la resolució, entre moltes altres coses 
molt interessants que se’ns van advertir, que una cosa és 
aprovar les lleis i una altra ben diferent és aplicar-les.

Pensem que tot procés de participació democràtica és 
important, però hem constatat, dissortadament, que, 
quan la participació ciutadana no serveix per legitimar 
el que ja està decidit, es troba amb massa resistències. 
La participació no és no sols ben vista, sinó que, fins 
i tot, és boicotejada si proposa millores d’atenció que 
poden xocar amb interessos creats, o, fins i tot, si obliga 
a pensar massa o a pensar millor o a pensar diferent.

Senyores i senyors diputats, perdonin els símils –una 
altra vegada–, però massa sovint, en entrar en aquest 
Parlament, no acabàvem d’escatir si visitàvem el cas-
tell d’Elsinore o el de Macbeth o el palau de la reina 
de cors o senzillament estàvem en un episodi més dels 
Monty Python.
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Nosaltres, persones malaltes, els familiars, amigues, 
hem fet la feina que ens corresponia. Hem reivindicat 
de mil i una maneres, totes legals i cíviques, una cor-
recta atenció davant de tots els organismes i partits po-
lítics, i hem fet tota la pressió que hem pogut sobre els 
mitjans de comunicació, i hem aconseguit sensibilitzar 
en positiu –en positiu– l’opinió pública.

Naturalment, la joia del procés –de tot el procés– va 
ser la redacció de la mateixa ILP, les 140.000 més sig-
natures de suport i tota l’ajuda que vam rebre del món  
cultural, associatiu, artístic... –en tenen vostès la llista. 
Per tant, la resolució s’ha de portar a terme. I, per arri-
bar-hi, ens va caldre, fins i tot, l’empara del president 
del Parlament. I,ara, una vegada més, ens cal tornar a 
intervenir, fent l’escrit d’al·legacions, del qual hem parlat 
abans, i que hem entrat en el registre en temps i forma.

I volem dir que ens és possible seguir lluitant –ja ens 
veuen, no?, també és..., quina fila que fem, però, en fi–, 
perquè encara tenim ben present el caliu que se’ns va 
donar i que no oblidem mai pel que es va aconseguir 
amb la resolució.

Perquè, senyores i senyors diputats, nosaltres mirem 
una mica més ençà i més enllà de les properes elecci-
ons. Nosaltres mirem i volem el benestar de les perso-
nes malaltes, i que el servei de salut de Catalunya no les 
condemni a tenir una atenció especialitzada i digna sols 
i només i sols si tenen diners i se la poden pagar.

Nosaltres no pensem que els drets de ciutadania en salut 
acaben allà on hi ha una persona amb fibromiàlgia, amb 
síndrome de fatiga crònica o amb sensibilitat química 
múltiple. Vostès diran si comparteixen la nostra visió. 
Jo, sincerament, espero que sí. I si comparteixen amb 
nosaltres que el departament, potser, s’ha pres les co-
ses amb una mica massa de calma i amb una intenció 
dubtosa de complir, com demostra el projecte d’ordre 
que hem comentat abans.

I, davant d’aquesta Comissió de Salut, avui comparei-
xem i ens preguntem i els preguntem el perquè d’aquest 
no-compliment. Per què no es vol acceptar la voluntat 
popular i parlamentària? Per què no es respecten els 
procediments i els terminis democràtics? Potser, perquè 
ja no es pot? Perquè amb tot aquest desori de privatitza-
cions, externalitzacions, etcètera –etcètera–, la manca 
d’autoritat política que pateix aquesta conselleria, sim-
plement, li ho impedeix?

No tothom entén fins a quin punt el problema segueix 
sent greu, tan greu com fins fa catorze mesos, i s’agreu-
ja de dia en dia. Falten metges especialistes, falta for-
mació a les universitats, falta reciclatge de metges i 
infermeres, falta investigació i falta, sobretot, falta molt 
de respecte envers les persones malaltes.

Pel que fa a la formació de professionals, estem con-
vençuts i convençudes que aquest és el punt clau per a 
l’efectivitat del funcionament de les unitats. Sense una 
formació adequada, no avançarem.

La resolució contempla que s’han d’incorporar els 
avenços produïts tant a nivell estatal com internacio-
nal, d’acord amb l’evidència científica i les aportacions 

de figures capdavanteres en la investigació d’aquestes 
malalties.

Dissortadament, i molt dissortadament, hem pogut com-
provar que el material de formació utilitzat pel Departa-
ment de Salut no està basat en això que tant ens deien de 
l’evidència científica actual. Tant l’enfocament com el 
contingut, com la bibliografia són antiquats; i, per tant, 
els tractaments suggerits també són antiquats, i alguns, 
fins i tot, estan o han estat prohibits a Europa com a 
tractaments per a aquestes malalties.

El que s’ha fet és, ara, encara insignificant per tot el que 
s’hauria d’haver fet davant la problemàtica mèdica i so-
cial del que pateixen les persones afectades a Catalunya. 
Setze mesos després de l’aprovació de la resolució, no 
s’han desplegat les unitats.

I vostès saben perfectament que no es pot fer passar 
garses per perdius. Un reumatòleg per si sol no és una 
unitat. Un cap de servei per si sol no és una unitat. Dir 
que ningú se’n vol ocupar no és una excusa. Que a dia 
d’avui no s’hagin publicat els noms dels pediatres i les 
pediatres i el nom dels centres en què treballen és igual 
a res. Que els metges i metgesses dels CAP encara no 
sàpiguen, en molts casos, on derivar els malalts vol dir 
que s’està gestionant malament el tema de les derivaci-
ons. Que professionals d’hospitals i, a vegades, els ma-
teixos directors no derivin els malalts a unitats que te-
nen al seu propi hospital –Monty Python– demostra una 
vegada més que, fins ara, el compliment de la resolució 
només són paraules i promeses, però que els fets no les 
acompanyen. No és un problema d’evidència científica, 
és, sobretot, un problema de voluntat política.

I no volem que ens planyin. Volem que d’una vegada 
algú es posi a la pell de les persones malaltes i afronti 
el que això significa per a la seva vida. Volem que es 
compleixi la resolució, com toca, com cal.

És necessari un canvi de mentalitat i de voluntat polí-
tica en el Govern de Catalunya pel que fa a temes de 
salut. I és necessari que aquest Parlament, finalment, 
es posi al servei de la gent i les seves necessitats i no 
al servei de jocs parlamentaris d’oposició i Govern que 
acaben per perjudicar sempre les persones més febles, 
però és que també perjudiquen la mateixa qualitat de 
la democràcia.

Avui, hem vingut aquí a reclamar democràticament i 
responsablement el que és de totes les persones que 
varen confiar i donar suport a la ILP i a la resolució que 
la va concloure. Venim a demanar explicacions.

Què han fet com a seguiment de la resolució? S’han 
limitat a preguntar al Govern o han fet també treball de 
camp? Han investigat pel seu compte? Ens poden dir 
que ja estan obertes totes les unitats i organitzades, com 
preveu la resolució, o que s’obriran demà o, potser, la 
setmana que ve? S’ha començat realment la formació i 
el reciclatge com cal? I és com s’ha de fer? En què han 
millorat el tractament i les avaluacions de l’ICAM? Es 
tracta la gent a l’ICAM amb més respecte?

Ens varen dir vostès –i ara ja acabo– que mai més esta-
ríem sols. Doncs, mirin, la millor manera de mostrar-ho 
és aconseguint, sense més excuses ni retards, ni tripi-
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jocs, ni promeses que no es compleixen, que cadascú 
faci la feina que li pertoca d’acord amb el que aquest 
Parlament va votar per unanimitat.

Recolzin les nostres al·legacions. Demostrin que aquesta 
Comissió de Salut vetlla pel compliment de la Resolu-
ció 203/VIII, i ho facin, si us plau, en el termini més 
breu possible. Reclamem avui solidaritat i justícia. Apel-
lem a la seva sensibilitat humana per sobre de condici-
onants partidaris.

Un dia més amb incertesa de tractament, sense garan-
tia d’atenció de qualitat, sense investigació ni formació 
adequada de personal sanitari a la vida d’una perso-
na amb una malaltia crònica, com la fibromiàlgia i la 
síndrome de la fatiga crònica, un dia a la vida així, en 
aquest desert, és una eternitat.

Senyores diputades, senyors diputats, senyora presiden-
ta, no tenim tant de temps.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Martínez. Passaríem al torn dels grups  
parlamentaris. En nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula el senyor Francesc 
Sancho.

El Sr. Sancho i Serena

Gràcies, senyora presidenta. Benvinguts, benvinguts a 
la que vam definir com casa vostra, no? Torneu a estar 
aquí, precisament, per a parlar de la fibromiàlgia i la 
síndrome de la fatiga crònica. Probablement, no hauríeu 
d’estar aquí; és a dir, probablement, no hauríeu d’estar 
reclamant el seguiment del compliment de la resolució; 
ho hem fet els grups. Vau demanar la compareixença, 
també els familiars, per poder explicar el vostre desen-
cís respecte a la resolució, i, per això, us dic que, pro-
bablement, no hauríeu d’estar aquí. Jo us agraeixo que 
estigueu aquí, i us agraeixo que la Maria Àngels digui 
que hi està amb alegria, perquè és tota una lliçó, no?

La veritat és que jo seré molt breu. És a dir, jo reclamo 
que es complisca allò que vaig votar; res més. És a dir, 
l’hora de la discussió no és ara; l’hora de la discussió 
era abans de i en el moment de transaccionar, de discutir 
què és el que aprovava aquest Parlament.

Hi havia una història respecte a una iniciativa legislati-
va popular, que vam pactar entre tots que decaigués la 
iniciativa per fer possible una resolució que aplegués 
la voluntat de tothom consensuada i amb garanties de 
tirar endavant. Doncs, són aquestes garanties les que 
reclamem.

Em sembla molt intel·ligent per part vostra que les al-
legacions siguen, senzillament, la resolució que va apro-
var el Parlament, que és el que vam votar els diputats.

I avui... Ho vam reclamar, ho hem reclamat a través del 
seguiment del compliment. És a dir... Em sembla que 
és gastar paraules, és a dir, que el mateix Parlament 
hagi de reclamar que es complisca allò que el Parla-
ment va aprovar, em sembla que és un exercici que no 
s’hauria de produir. Jo no ho vull comparar amb altres 

situacions, perquè la veritat és que és una mica tirar-nos 
pedres a la nostra teulada, no?, però és cert. És a dir, si 
el mateix Parlament de Catalunya no respecta les seves 
pròpies resolucions, qui les respectarà? Si els mateixos 
diputats que vam votar les resolucions no fem valdre el 
nostre vot, què valem? No ja el nostre vot, què valem 
els diputats com a diputats?

En el fons, el que avui estem discutint és quin valor té la 
proposta de resolució que vam votar en el seu dia. I, per 
tant, la reclamació és que es complisca íntegrament, tal 
com es va aprovar i votar, en la seva literalitat, no d’una 
altra manera, no en una altra discussió; reclamem que 
no obrim una altra discussió.

Ep, aquí, surten qüestions d’utilització política, no-
utilització política, divisió o no-divisió del moviment. 
Certament que hi ha hagut utilització política. No crec 
que nosaltres fóssim els que més l’haguéssim fet; i, si 
l’hem fet –ho vaig dir en el seu moment i ho torno a dir 
ara–, no és la nostra intenció i demano disculpes si no 
sabem com fer-ho; però no és aquesta la intenció. Ara, 
el que sí que està clar és que, entorn d’aquest tema, s’ha 
acabat ja fer política. Senzillament –senzillament–, el 
que s’ha de fer és complir amb la resolució.

I la resolució diu el que diu. La resolució parla dels 
equips d’atenció primària i el que han fer, la resolució 
parla dels equips de les unitats hospitalàries especialit-
zades que s’han de compondre d’un equip multidiscipli-
nari de professionals especialistes en medicina interna, 
reumatologia, neurologia, psicologia clínica i totes les 
altres especialitats; parla d’incorporar especialistes en 
pediatria i parla de comptar amb una gestora de casos 
d’infermeria. Això és del que parla. I parla de crear 
un grup de seguiment i d’un esperit d’aquest grup de 
seguiment.

Nosaltres no farem una altra cosa que reclamar que es 
respecti el nostre vot. Em sembla que anar més enllà 
és perdre el temps i dir més paraules de les que es ne-
cessiten.

Quan us vam dir que no estaríeu sols, us volíem dir 
això; és un compromís que això es complisca. I, quan 
dic que no volem fer política, també vull afegir una 
cosa que vull que sapigueu. És a dir, des de l’oposició, 
almenys del nostre grup, si hi han dificultats per aplicar 
això, si es necessita més temps del necessari, perquè en-
tenem el que és governar, perquè hem governat i perquè 
les qüestions pressupostàries i perquè les qüestions de 
temps i perquè les qüestions del personal amb què pots 
comptar, perquè si tens suficients professionals o no, 
tot això compta, doncs, també oferim la comprensió en 
això, sempre que l’esperit final del que anem a complir 
sigui allò que vam votar.

És a dir, entenem les dificultats, podem entendre que es 
pot dilatar una mica, no gaire, però que es pot dilatar en 
el temps la presa de resolucions, però el que no entenem 
és que es pugui arribar a desvirtuar allò que va votar el 
Parlament. Perquè, senyors, vostès van donar no el seu 
vot, van donar el seu vot aquí, al Parlament, la paraula 
als malalts i un compromís a la resta.

I aquest compromís, els ho diuen els malalts avui, però, 
pel que nosaltres hem vist que està passant a Catalunya i 
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als hospitals de Catalunya i a l’atenció primària i a l’ho-
ra de les incapacitats laborals, aquest compromís no es 
compleix. I els reclamem la seva paraula, els reclamem 
el seu compromís, els reclamem el seu deure amb el país. 
Perquè, avui, ja no parlem de malalts, parlem del que  
va aprovar el Parlament, i si vostès com a Govern ho 
compleixen o ho intenten desvirtuar. I la nostra sensa-
ció, a hores d’ara, és que no ho compleixen i ho inten-
ten desvirtuar; i desvirtuar la voluntat del Parlament és 
desvirtuar l’essència de la democràcia.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Sancho. En nom del Grup Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi, té la paraula el senyor Antoni 
Comín. Per un temps de deu minuts, sí.

El Sr. Comín Oliveres

Gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, evidentment, 
saludar els membres de la comissió promotora –m’es-
talvio els noms, ja els ha dit la presidenta–, i alegrar-nos 
de veure’ls aquí. Jo vull començar deixant molt clar el 
més important de tot: vostè ha dit..., bàsicament vol 
una cosa, que és que es compleixi estrictament coma 
per coma la proposta de resolució. Doncs, tenim una 
sort molt gran, perquè vostè i jo volem exactament el 
mateix.

Miri, jo els demanaria en general, quan fem el debat so-
bre la fibromiàlgia, que critiquin tot allò que considerin 
que no fem bé, des de l’oposició, des de la societat civil, 
des de les organitzacions, faltaria més; que posin sobre 
la taula tot allò que considerin que no s’està complint 
amb la certitud amb què caldria. Però el que els demana-
ria és que no posin en dubte les nostres intencions. Això 
ho dic de manera amistosa i fraterna, perquè crec que, si 
entrem per la via del judici d’intencions –i no em vull 
entretenir en això, eh?, tampoc– tampoc no arribarem  
gaire lluny.

Aquest diputat que els parla només té un compromís. 
Fixi’s, el compromís no és amb el departament, però, 
si m’ho permet, ni tan sols és amb vostès, és amb la 
proposta de resolució. Escolti, prou que ens va costar 
posar-los d’acord a vostès i al departament; tots de-
ien coses raonables, però no coincidents. Al final, vam 
aconseguir..., jo estic completament d’acord amb vostè 
que vam aconseguir una festa de la democràcia, que és 
posar d’acord tots els grups parlamentaris, el Govern, 
la societat civil, i aprovar per unanimitat un text d’una 
resolució. I, a partir d’aquí, efectivament, només tenim 
un compromís, però és que no en dubtin; la qual cosa 
no vol dir que es facin les coses d’una manera perfecta, 
però no en dubtin, d’aquest compromís. Aquest com-
promís és únicament i exclusivament amb la proposta 
de resolució.

De fet, li diré més. El nostre compromís, des del primer 
dia, era amb un principi general, que és que el sistema 
de salut els tracti a vostès adequadament –que el siste-
ma de salut els tracti a vostès adequadament–, la qual 
cosa volia dir prendre’ns seriosament el seu sofriment, 
que és l’únic que ha guiat la nostra acció com a diputats 

des del primer dia que ens van demanar que els ajudés-
sim: prendre’ns seriosament el seu sofriment, de vos-
tès. La qual cosa no vol dir que tot el que vostès hagin 
demanat durant aquest temps ens semblés raonable, de 
la mateixa manera que no totes les posicions que defen-
sava el departament en els mateixos grups de la majoria 
en tots els seus detalls ens semblaven raonables. I, en 
aquest sentit, vam treballar els grups parlamentaris de 
la majoria per aconseguir un acord, que és el que hem 
de celebrar, en el qual tothom va cedir.

A partir d’aquí –a partir d’aquí–, el text de la proposta 
de resolució és paraula..., paraula de Déu, no, evident-
ment, però és paraula de Parlament, que és quasi, quasi 
el mateix en una democràcia; és sagrat.

Per tant, voldria, d’entrada, deixar ben assentada, di-
guem-ne, aquesta actitud, eh?, i perquè no fem un judici 
sobre les actituds.

Per cert, permeti’m que li digui que dono per fet que 
vostè sap que a nosaltres, en cap moment, ens ha inte-
ressat ni hem buscat ni ens hem alegrat el més mínim 
dels problemes que hagin pogut tenir o hagin deixat de 
tenir entre les diferents associacions que hi ha hagut en 
la societat civil, els moviments de reivindicació dels 
tractaments de fibromiàlgia, etcètera –etcètera. Entre 
altres coses, perquè són situacions que desconec, per-
què la meva feina no era conèixer l’estat d’unitat o de 
desunió que pogués haver-hi entre les diferents asso-
ciacions. És un tema que no ens corresponia, en què 
no hi hem entrat, i celebro, efectivament, que vostès 
estiguin units. És més, mai, des de les institucions, hem 
entès que estiguéssim en cap mena d’això que, vostè 
que és economista està acostumada a utilitzar..., un joc 
de suma zero.

No és «el que guanyava la comissió promotora, ho per-
dia el Parlament o ho perdia el Govern», li ho ben as-
seguro, senyora Martínez Castells. Des del primer mo-
ment, hem estat treballant des de la convicció absoluta 
que estàvem en un joc de suma positiva, en què, si ens 
posàvem d’acord, tothom hi sortiria guanyant: el siste-
ma de salut, els malalts de fibromiàlgia, els ciutadans 
de Catalunya, i, si m’ho permet, col·lateralment, aquests 
diputats també hi sortirien guanyant.

Per tant, quan vostè em diu: «No estem vençuts»..., és 
que la seva derrota hauria sigut la nostra derrota, perquè 
no estem en fronts diferents en aquesta batalla; estem en 
el mateix front, que és el front per garantir que el siste-
ma de salut tracti adequadament aquest problema.

Dit això, anem a la matèria que ens ocupa, i és sobre, 
primer, el compliment o incompliment de la proposta 
de resolució.

Primer, jo voldria fer un aclariment amb relació a l’or-
dre, i jo entraré bastant en matèria i li faria algunes 
preguntes.

Fixin-se que la proposta de resolució, amb relació a 
l’ordre, és molt explícita –amb relació a l’ordre–..., i 
anem a la literalitat, perquè és l’única manera de tre-
ballar que ens pot permetre avançar, anar a la literalitat 
estricta de la proposta de resolució. Què diu la proposta 
de resolució? L’àmbit territorial d’atenció, el personal i 
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el funcionament d’aquestes unitats, aquestes tres coses 
–l’àmbit territorial d’atenció, el personal i el funciona-
ment de les unitats hospitalàries especialitzades– s’han 
de determinar en la corresponent ordre del conseller 
o consellera de Salut. Ho dic perquè això fa, al meu 
entendre, que tampoc es correspongui, per tal de donar 
compliment a això, fer que el text de l’ordre sigui el 
conjunt de la proposta de resolució, perquè hi ha una 
part important de la proposta de resolució que té a veure 
amb aquestes tres qüestions, però, objectivament, hi ha 
una part de la proposta de resolució que no té a veure 
amb aquestes qüestions.

Per tant, en cap moment, aquest Parlament ni cap 
d’aquests grups parlamentaris aquí presents es va 
comprometre que l’ordre inclogués les qüestions re-
latives a l’ICAM, per exemple, o que l’ordre inclogu-
és les qüestions relatives a les llistes d’espera, o que 
l’ordre inclogués les qüestions relatives a la formació. 
Perquè la proposta de resolució –repeteixo la frase– diu  
que l’ordre tractarà de les unitats especialitzades pel que  
fa al seu àmbit territorial d’atenció, al personal i al seu 
funcionament. Per tant, circumscrivim l’ordre a allò que 
la proposta de resolució planteja.

En aquest sentit, jo els preguntaria, des d’aquesta pers-
pectiva, més enllà de l’al·legació que han fet vostès, 
que ja els he dit que no podem recolzar si consisteix 
a incloure el conjunt de la proposta de resolució en el 
text de l’ordre..., perquè ja li ho dic, ho repeteixo, no 
tota la proposta de resolució fa referència a aquestes 
tres qüestions, eh?

El que sí que els preguntaria és si vostès, per exemple, 
troben a faltar en l’ordre una cosa que la resolució diu 
claríssimament. Perquè jo, en aquest sentit, entendria 
que vostès ho trobin a faltar; quan, per exemple, diu: 
«Sempre que la persona afectada ho demani, pot dema-
nar la derivació per tal de disposar d’una confirmació 
diagnòstica.» L’ordre en aquest sentit... Això té a veure 
amb el funcionament de les unitats, sens dubte. L’ordre, 
en aquest sentit, no és explícita. Més enllà de l’al·legació 
de màxims que vostès han fet, és aquest tipus de qües-
tions les que troben a faltar a l’ordre?

O, per exemple, també entenc que l’ordre no explicita, 
com sí ho fa la proposta de resolució –vaig al punt 2 guió 
quart–, els components de les unitats hospitalàries es-
pecialitzades. En aquest sentit, l’ordre és més genèrica,  
i, en canvi, la proposta de resolució és més específica. 
Per tant, jo voldria que vostès m’especifiquin quines són 
les parts de la proposta de resolució relatives a aquests 
tres punts que vostès consideren que l’ordre hauria de 
recollir i no recull.

I, amb relació a l’incompliment del qual vostès par-
len amb una preocupació comprensible, clar, hauríem 
d’intentar fer un debat una mica més aprofundit i que, 
si pogués ser, marxés estrictament, tenint-los en comp-
te, però que marxés de la casuística. Podem tenir en 
compte, faltaria més, casos particulars, però el com-
pliment de la proposta de resolució no és estrictament 
una successió de casos, jo no diria que siguin aïllats, 
sinó un diagnòstic complet del que ha passat al llarg 
d’aquest any.

I nosaltres què tenim? Nosaltres no hem fet, segurament, 
el que vostès han fet, que és anar pel territori a fer una 
comprovació directa, però nosaltres tenim un informe 
del Departament de Salut que ens diu que hi ha setze 
unitats especialitzades, i ens donen el nom del professio-
nal referent de cadascuna d’aquestes unitats. Nosaltres 
tenim un informe de compliment del Departament de 
Salut que ens explica totes i cadascuna de les sessions 
de formació que s’han fet al llarg d’aquest any. Profes-
sionals formats: 249 metges; infermers: 264; 30 treballa-
dors socials. En total, 543 assistents, 26 sessions...

Vostès poden dir: «És que considerem que no s’està 
fent servir la bibliografia adequada.» Però entendran 
–entendran–... Aquí, si de cas, en el comitè de segui-
ment han d’intentar dialogar amb el departament amb 
relació –probablement, és el lloc on fer-ho– a la biblio-
grafia que es fa servir en les sessions de formació. Però 
entendran que són els millors experts de què disposa el 
sistema públic de salut a Catalunya els que, en aquests 
moments, estan orientant els continguts i els materials 
de la formació, eh?

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.)

Bé, jo no em vull allargar més. Només els vull dir que 
jo crec que és segur que alguns extrems de la proposta 
de resolució es poden complir millor, pel que fa al ca-
lendari, per exemple. L’ordre l’hauríem volgut en el ter-
mini d’un any, i això, objectivament, no cal discutir-ho, 
que l’ordre acabarà, diguem-ne, entrant en vigor fora 
d’aquest termini. No tinc cap inconvenient, eh?, com a 
diputat de la majoria, a reconèixer que, per exemple, pel 
que fa a algunes qüestions de calendari, probablement, 
no s’ha complert al cent per cent.

Però també estaran vostès d’acord amb mi que el compro-
mís que va assumir aquest Parlament suposava un esforç 
molt rellevant per part d’un departament en un període  
de temps bastant curt. I, en aquest sentit, jo crec que seria 
important també que vostès ens puguin dir, més enllà del 
que troben a faltar, quins progressos –estic convençut que 
vostès són conscients dels progressos que hi ha hagut–...,  
quins són els progressos que creuen que hi ha hagut 
gràcies a la proposta de resolució i quines són les coses 
de la proposta de resolució que consideren que s’han 
acomplert, si no d’una manera perfecta, d’una manera 
raonable. I espero que la resposta de vostès no sigui 
que res, absolutament res del que diu la proposta de 
resolució s’ha posat en funcionament.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Comín. Té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
senyor Uriel Bertran.

El Sr. Bertran Arrué

Moltes gràcies, senyora presidenta. Jo sí que vull do-
nar la benvinguda a la senyora Maria Àngels Martínez, 
senyora Cristina Montané, el Sergi Estanyol, la Clara 
Valverde; el Jordi Calm també ens acompanya. No sé si 
em deixo algú, eh? La Lídia, molt bé. Doncs, disculpeu 
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si algú dels que esteu per aquí... (Veus de fons.) Ah, 
d’acord, per això no et veia, perquè estàs just darrere 
meu.

Bé, és evident que, cada vegada que vostès han compa-
regut davant d’aquesta comissió, ens trobem els dipu-
tats aquí presents en una situació incòmoda, perquè ens 
sentim al mig com el dijous. És a dir, per una banda, hi 
ha el Departament de Salut que ens envia uns informes 
de compliment de la resolució, i, per altra banda, vostès 
que posen damunt de la taula l’incompliment d’aquesta 
moció, d’aquesta resolució; i, per tant, el dubte sobre 
aquest grau de compliment.

En qualsevol cas, penso que la reflexió que hem de fer 
avui aquí ja s’ha comentat per part d’alguns altres di-
putats, però és que aquesta proposta de resolució va 
costar molt de consensuar, va costar molt que s’aconse-
guís aprovar en aquest Parlament de Catalunya. I això li 
dóna un valor especial, en la mesura que és un compro-
mís especial; i, per tant, tot allò que ha requerit moltes 
reunions, moltes hores de trobada, molts esforços, molt 
de debat té un valor especial, té un valor superior sobre 
allò que, d’alguna manera, ha generat un consens molt 
ràpid, perquè, en definitiva, si es genera un consens 
molt ràpid, és evident que és molt més fàcilment por-
table a la pràctica. Per tant, això va costar molt i és un 
compromís.

I ens preocupa que no hi hagi aquest mateix compromís 
o aquesta mateixa opinió a l’hora de valorar el compli-
ment d’aquesta resolució per part dels dos actors prin-
cipals: el Departament de Salut, per una banda, i vostès, 
per l’altra, eh? Perquè, en definitiva, nosaltres aquí som 
un instrument; nosaltres el que som és una eina d’acord, 
de pressió, diguin-n’hi com vulguin, però, aquí, hi ha 
dos actors principals que, en aquest cas, estan valorant 
de forma diferent aquest grau de compliment.

Per tant, el que hem de dir és que els primers que ens 
sentim decebuts per com hem arribat a aquesta situ-
ació som nosaltres mateixos, que, en el seu moment, 
vam actuar de mediadors i, finalment, de notaris també 
d’aquest acord, perquè el va aprovar el Parlament de 
Catalunya.

El nostre grup és de l’opinió –i ho diem amb tota con-
vicció– que aquesta proposta de resolució s’ha d’apli-
car fil per randa, perquè ja vam tenir moltes hores per 
discutir-la, ja vam tenir moltes hores per debatre, ja 
vam..., totes les parts ja van fer les concessions que 
consideraven que podien fer, i, per tant, que s’ha de 
complir fil per randa. I, si no s’ha pogut complir en els 
terminis estrictament establerts per la proposta de re-
solució, s’ha de complir igualment fil per randa, perquè 
jo recordo una anterior compareixença que vostès van 
fer que ja van mostrar alguna flexibilitat en algun dels 
punts d’aquesta proposta de resolució, eh?; em sembla 
que pot imposar-se el sentit comú també a l’hora d’ava-
luar aquest compliment. Però, en qualsevol cas, atesa 
aquesta premissa d’aplicar el sentit comú a l’hora de 
valorar el compliment d’aquesta proposta de resolució, 
s’ha d’aplicar fil per randa.

Per tant, avui, ens tornem a trobar en la situació d’exigir, 
evidentment, aquest compliment: qualsevol proposta de 

resolució que aprova aquest Parlament s’ha de portar a 
la pràctica per part de les institucions competents.

I, en qualsevol cas, sí que jo els voldria fer, per acabar, 
una pregunta i és: Vostès en quin tant per cent –si és que 
es pot quantificar d’aquesta manera, però, si més no, 
doncs, expliqui’ns-ho de la forma que vostès considerin 
oportú– poden xifrar el compliment d’aquesta propos-
ta de resolució? Més que re, per donar-nos una idea 
d’exactament on estem, no?, en termes també quantita-
tius. Vostè ha parlat molt dels aspectes qualitatius, que, 
evidentment, són essencials, jo els he apuntat –falten 
metges especialistes, falta formació, falta investigació, 
bé–, però quanta investigació falta, quants metges fal-
ten, és a dir, en quin grau de compliment ens trobaríem 
davant d’aquesta proposta de resolució.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Bertran. En nom del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, té la paraula la senyora 
Belén Pajares.

La Sra. Pajares i Ribas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Donar la benvinguda 
als membres de la comissió promotora. Em permetran 
que ho faci extensiu a tots, però amb el nom de la senyo-
ra ponent que ha intervingut, la doctora Martínez Cas-
tells. I, per tant, saludar a tothom i totes les persones que 
tampoc van formar part d’aquesta comissió, però que sí,  
després, s’hi han afegit i han fet una feina molt, molt 
important respecte a aquesta resolució.

Jo vull agrair-los la documentació que ens han lliurat, 
que estudiarem amb cura, a banda de la fiscalització, 
si em permeten l’expressió, que hem fet de l’informe 
d’acompliment que ens va fer arribar el Govern a prin-
cipis de juny, i també del seguiment de les preguntes al 
Departament de Sanitat, que els haig de confessar que 
algunes de les respostes, doncs, amb poc èxit; haig de 
reconèixer-ho. Ja sé que vostès estan molt, molt al dia 
del que es fa aquí, al Parlament, i del que es fa també a 
altres cambres legislatives; per tant, crec que no fa falta 
referir-me a cap d’aquestes en concret.

La documentació que, a més, ens han lliurat penso 
que tracta dels punts clau de la resolució; tots ho són, 
eh?, però, en concret, la formació dels professionals 
de primària. Hi estem totalment d’acord, és necessària, 
perquè és la porta d’entrada a la sanitat. I, per exem-
ple, fa pocs dies, es veia una moció al Senat en què un 
dels temes que preocupaven a tots els portaveus era 
justament la formació que rebien els metges d’atenció 
primària com a primer metge que detecta la malaltia, 
deixem-ho així.

També el desplegament de les unitats especialitzades, 
perquè una cosa –suposo que hi estarem d’acord– és 
que la detecció es faci a la primària, i l’altra que el di-
agnòstic i el tractament es puguin fer a la primària. Jo 
penso que el quid de la qüestió està, precisament, en 
els circuits, en els protocols de derivació de la primària 
a l’especialitzada, i, després, la coordinació dintre de 
la mateixa especialitzada. Bé, penso que no ens hem 
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d’oblidar..., jo estic segura que tothom és conscient de 
la complexitat de les dues malalties.

Miri, nosaltres si tenim alguna cosa clara, és que la re-
solució que es va aprovar en un Ple del Parlament és un 
mandat del Parlament al Govern, o sigui, del legislatiu 
a l’executiu. Ara, nosaltres com a oposició, com a Grup 
Popular, sí que creiem que la nostra obligació com a 
oposició és fer el control i l’impuls de l’acció de govern, 
i és el que hem fet, amb més o menys èxit –tot s’ha de 
dir–, amb totes les iniciatives que hem presentat.

Aquest va ser el nostre compromís, i haig de dir-los que  
seguirà sent el nostre compromís davant dels proble-
mes que vostès es troben davant del sistema sanitari 
públic.

M’agradaria fer un petit incís, perquè no vull entrar en 
aquest debat, perquè entenc que és un debat que, doncs, 
és apassionant, però no és l’objecte de la interpel·lació, 
però jo no comparteixo aquesta confrontació públic-
privat, perquè penso que cada cual que asuma sus res-
ponsabilidades, i les del sistema públic penso que en 
són moltes i molt clares quines són.

Veig que moltes de les coses de què ja parlaven aquell 
dia i a les reunions que hem tingut abans i després de 
l’aprovació del Ple segueixen vigents, aquells dèficits, 
no?, la detecció àgil que necessitaven, el diagnòstic acu-
rat per arribar a un tractament, no cura, però sí al tracta-
ment més efectiu possible, segueixen vigents i aquells 
problemes... Jo tenia preparat per al final tot un seguit 
de preguntes per fer-los arribar –moltes ja me les han 
contestades, també els ho haig de dir. I quin era l’objec-
tiu de tot? Era que tot reverteixi en benefici del pacient 
com a subjecte de drets i no com a simple perceptor dels 
serveis, i millorar la qualitat de vida de les persones que 
pateixen aquestes malalties.

I també estem d’acord que el diagnòstic diferencial és 
vital, i és allà on està el quid de la qüestió, no?, perquè, 
és que, si no, acaba sent un peregrinatge –vostè ens ho 
ha explicat sempre molt bé–, un calvari, abans de ser 
detectats, diagnosticats i tractats, les tres coses.

Ho torno a repetir, la formació dels metges, importan-
tíssima.

Penso que... No entraré a preguntes molt personals, 
perquè queda molt clar, però és que, a més, vaig llegir 
aquest estiu el llibre de la senyora Valverde, i el títol 
és que reflecteix..., és molt gràfic, reflecteix tot el que 
vostès viuen; el Pues tienes buena cara és el resum 
perfecte de tot el que vostès passen.

Jo els deia les preguntes que tenia preparades, no? Al-
guna era si havien trobat alguna millora a l’atenció pri-
mària. També si el coneixement dels professionals sa-
nitaris respecte a les malalties també havia augmentat, 
havia millorat. L’accés a les unitats hospitalàries. Un 
tema del qual no ens han parlat: la valoració de les co-
missions de seguiment que es fa arran de l’aprovació de 
la resolució. Sobre els nens malalts, els pediatres, tant 
de primària com d’especialitzada; em penso que també 
ens ho han contestat.

I el tema de l’ICAM, un tema, a més, que vostès hi van 
fer molta incidència a la resolució, que quedés reflectit; 

penso que ha quedat molt ben reflectit. A més, si em 
permeten l’expressió, això és un clàssic de l’informe del 
Síndic de Greuges any rere any: el tractament que dóna 
l’ICAM a les persones que hi acudeixen. I, fins i tot, 
respecte a la fibromiàlgia, l’informe del Defensor del 
Pueblo del año 2008 també reflectia aquesta situació a 
la resta d’Espanya.

Respecte a l’informe de l’acompliment de la resolució, 
em permetran que no em posicioni en concret sobre els 
punts de l’informe que ens han fet arribar; ho deixo per 
a la compareixença del Govern. I tampoc m’agradaria 
encetar un debat amb altres portaveus, perquè el debat 
és amb vostès –«debat» entre cometes, en tot cas, un 
intercanvi d’opinions i un diàleg.

Però, clar, és que, des del control del compliment que es 
va demanar el dia 29 de gener, que va resultar aprovat 
amb els seus vots a favor, que és que no podia ser de 
cap altra manera, i els nostres en contra, que, per això, 
demanàvem el control del compliment, penso que s’han 
deixat de fer moltes coses. Nosaltres, en aquell moment, 
demanàvem concreció, i el que no demanàvem era que 
es veiés aquell control de compliment, pel fet de ser 
oposició, per fer oposició. No, escolti, amb això penso 
que ja vostès haurien de veure que hi han coses que no 
es compleixen i hi han coses que han quedat a l’aire.

Nosaltres demanem aquest compliment, perquè pensem 
que és un compromís adquirit el 21 de maig de l’any 
2008, de fa més d’un any, en un Ple.

I sobre la resolució, jo penso que queda molt clar el que 
diu, i que entrar a interpretacions és per, si em permeten 
l’expressió, fer arreglillos, perquè, realment, no poden 
fer el que els pertocava. I, si consideren que, potser, ne-
cessiten més temps o necessiten establir una altra mena 
de protocols, penso que això ho poden parlar amb les 
persones que formen part del comitè de seguiment, po-
den parlar amb l’oposició, plantejar un altre calendari i, 
possiblement, de la mateixa manera que es va consen-
suar i es va treballar, es podria arribar a acords.

Consensuar requereix molt treball, requereix temps, i jo 
penso que és una pena. Tot el que es va fer, vostès ho han 
explicat molt bé –jo no entraré a recordar com va néixer  
aquesta iniciativa legislativa popular ni com va acabar, 
en el Ple, en una proposta de resolució, però penso que 
tots ens en recordem–; seria una pena deixar-la..., no 
volia dir la paraula «morir», però penso que deixar-la 
que vagi fent i que acabi sent, doncs, de aquello, pues, 
la mitad.

Per tant, no volia encetar un debat, però penso que, amb 
les meves preguntes, potser, amb la meva ingenuïtat o 
perquè sóc optimista de mena, em puguin ampliar al-
guna cosa més de les que, bé, doncs, ens han explicat 
avui.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Pajares. En nom del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, té la paraula el senyor Lluís Postigo.
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El Sr. Postigo i Garcia

Moltes gràcies, presidenta. Per saludar i donar la ben-
vinguda a tots els membres de la comissió –els mem-
bres i les, eh?, masculí i femení– promotora i a les per-
sones que els han volgut acompanyar en el dia d’avui. 
D’entrada, haig de dir que lamento, doncs, l’evident, 
diguéssim, poca salut que tenen, eh?, em sap greu; no 
és cap novetat, perquè, des que ens coneixem, doncs, 
malauradament, diguéssim que han anat tenint aques-
tes dolences, però, en tot cas, permetin-me que celebri 
la bona salut que han manifestat que tenen les entitats 
que comparteixen amb vostès la causa del fet que es 
doni un bon servei a la fibromiàlgia i a la síndrome de 
fatiga crònica.

Jo crec que un any..., ha dit un any i quatre mesos, ja 
estem quasi, quasi a l’any i cinc mesos de l’aprovació 
de la resolució, que no proposta de resolució; ja és una 
resolució aprovada per tot el plenari d’aquesta cam-
bra. Doncs, a un any i cinc mesos, jo em quedo amb 
la percepció que vostès tenen, que, en definitiva, són 
qui més bé pot valorar si aquella resolució ha tingut o 
no ha tingut efectes, eh? I comprovo que la immensa 
majoria, per no dir tots o com a mínim amb el treball 
de camp i seguiment que estem fent nosaltres, parlant 
amb persones afectades i persones malaltes..., doncs, la 
valoració que s’està fent a dia d’avui, un any i cinc me-
sos després, no és positiva. I, per tant, jo crec que això 
posa de manifest, doncs, un cert fracàs –un cert fracàs–; 
i, des del nostre grup parlamentari, el que volem és fer-
los arribar, doncs, una primera disculpa.

Escoltin, nosaltres ens vàrem comprometre i el Govern 
es va comprometre que això, en el termini d’un any, es 
tiraria endavant i es desenvoluparia, i aquest compli-
ment..., doncs, això no ha estat així. I, per tant, davant 
d’això, a mi no em surt, diguéssim, excusar-me de cap 
manera; en tot cas, d’entrada, una disculpa i, a conti-
nuació, diguéssim, bé, doncs, com que no hem sigut 
capaços de fer-ho en un any, intentem fer-ho encara que 
sigui en un any i mig, però això ha de tirar endavant, 
eh? Perquè, si alguna cosa representa l’aprovació de la 
resolució en aquesta cambra, és un pas endavant, eh?, 
és un pas endavant; en això, tots hi coincidim. Jo crec 
que el que hem de fer és defugir els enfrontaments i 
els retrets i la confrontació. En tot cas, el que hem de 
fer és intentar..., i ja sé que potser és demanar-los molt 
a vostès que continuïn fent l’esforç de treballar amb 
aquest tema, perquè tots coneixem, doncs, quina és la 
seva situació.

Dit això, demanaven si donàvem suport a les al·legacions 
que vostès han presentat, doncs, a aquesta ordre. Home, 
si el que m’estan dient és que ens ratifiquem en allò que 
vam aprovar aquí, per descomptat, eh? –per descomp-
tat–; nosaltres continuem pensant el mateix, i pensem, 
doncs, que la resolució que, en el seu dia, es va aprovar 
continua absolutament vigent, eh?

Entenem –entenem– la reacció de presentar unes al-
legacions que, en definitiva, el que volen dir –i qui vol 
ja ho pot entendre–: «Escoltin, deixin-se de “tonteries” 
i anem al que vam aprovar», no?, parlant clar. Jo entenc 
la reacció, eh?, entenc la reacció, però també és veritat 
–i ja ho dic, no sé si estem en condicions de dema-

nar-li aquest esforç– que, si fóssim capaços de detectar 
d’aquesta ordre aquells aspectes que grinyolen més, en 
els que no hi estem d’acord de cap de les maneres... Ja 
ho sé, eh?, que prou va costar la resolució, la discus-
sió paraula per paraula, on posàvem un punt, on posà-
vem una coma; sé que això, potser, nosaltres ho tenim 
més per mà, a vostès segur que els costa més, no? Però 
jo crec que per avançar, si fóssim capaços de detectar 
aquells aspectes d’aquesta ordre que no s’ajusten fil per 
randa a la resolució, doncs, podríem avançar. Nosaltres 
en veiem alguns que, potser, no acaben de coincidir, 
eh? –nosaltres en veiem alguns–; no sé si coincidei-
xen amb els que, per part de la comissió promotora, 
s’observen.

Per posar només dos exemples, bé, aquí estem parlant 
de nous terminis, eh?, de sis mesos més, de tres mesos 
més. Jo, particularment, i el nostre grup no hi estem 
d’acord. L’any era l’any, i era l’any per crear i per posar 
en funcionament. I això no vol dir, com han dit altres 
representants de grups que m’han precedit en l’ús de la 
paraula, que, si han sortit dificultats o si hi han proble-
mes en el desplegament i es necessita més temps, doncs, 
bé, parlant, la gent s’entén. I, per tant, si realment hem 
de necessitar sis mesos més perquè es creïn o perquè 
s’elaborin aquests plans funcionals, doncs, bé, s’expli-
ca; i, en tot cas, potser, al final, podem coincidir en el 
fet que potser és necessari i és inevitable que es faci 
d’aquesta manera.

I, per tant, el que intentarem nosaltres és agafar l’edic-
te i agafar l’ordre, que fa pocs dies, diguéssim, que el 
tenim, analitzar-lo amb deteniment, amb detall, i veure 
aquelles coses que, potser, es podrien millorar, si és 
així.

Pel que fa a la documentació que vostès ens han lliurat, 
disculpin que no em manifesti en aquest moment; saben 
perfectament que, en els dies anteriors a aquesta com-
pareixença, ens hem posat en contacte amb vostès per 
tal de veure si ja disposaven d’aquests elements perquè 
el dia d’avui hauríem pogut fer una valoració, però, en 
tot cas, agraïm la feina que fan i el treball que ens han 
fet i ens posen a la nostra disposició; l’estudiarem, i 
mirarem, doncs, a quines conclusions arribem.

Doncs, i per acabar, perquè tampoc no em vull allargar, 
s’han dit moltes de les coses ja que volia dir, però un 
any i quatre o cinc mesos després veiem que el desco-
neixement de la malaltia per part de tothom, de l’opinió 
pública, de familiars..., bé, familiars, usuaris i afectats, 
malauradament, em sembla que en tenen un molt bon 
coneixement; potser mai suficient, però, en tot cas, més 
bon coneixement que ningú altre. Però el desconeixe-
ment que encara es té posa de manifest que hi han as-
pectes que es van reflectir en la resolució, doncs, que 
s’han de treballar d’una manera imperiosa: el tema de 
la formació, el tema de la investigació, el tema de la re-
cerca. Doncs, potser hauríem de fer esforços i hauríem 
de demanar esforços al departament i al Govern perquè 
s’avancés d’una manera més òbvia.

Podríem fer una repassada a tots els punts de la reso-
lució; a mi em sembla que no cal. Jo em quedo amb la 
valoració que vostès fan, i, per tant, que cada un d’ells, 
diguéssim, té moltes coses encara a millorar.
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A nosaltres ens preguntaven: «Quin és el seguiment que 
vostès fan?» Jo crec que hi ha una part del seguiment 
que fem del compliment de la resolució que vostès ja 
coneixen, i és que, periòdicament, hem tingut contacte 
amb vostès per veure quina era la seva percepció, què 
n’opinaven, què en pensaven; lògicament, hem tingut 
igualment contacte amb el departament també per veure 
com anava el desplegament i la creació d’aquestes uni-
tats. Malauradament, i dic «malauradament», perquè ja 
ens agradaria poder-hi dedicar més temps i poder, fins 
i tot, fer un treball de camp, de seguiment..., jo, parti-
cularment, no ho he pogut fer, i, per tant, em quedo, 
diguéssim, o confio en la seva opinió, que aquest treball 
de camp, doncs, em consta que sí que l’han fet.

Una altra qüestió. A mi em sembla que és fonamental i 
és bàsic que el seguiment i l’avaluació que se’n fa, del 
compliment de la resolució, més enllà de la feina que es 
pugui fer des del Parlament i des dels grups parlamen-
taris, es continuï fent en aquella comissió que s’ha creat 
i s’ha reunit, si no ho recordo malament, tres vegades, 
potser?, tres o quatre vegades.

Jo considero que, mentre no s’hagi desplegat tota la 
resolució, continua vigent l’obligació que es reuneixi 
amb caràcter semestral; així ho posava la resolució, eh?, 
deia: «Mentre es desplega, en el període d’implantació 
de les mesures establertes per aquesta resolució, les re-
unions seran amb caràcter semestral.» Jo crec que ha de 
continuar sent així, eh? I, en tot cas, quan ho donem per 
definitivament implantat, llavors, passarem a aquestes 
altres reunions de caràcter anual. Però crec que és, pot-
ser, allà on, d’una manera més fàcil i trobant-se totes 
les parts afectades, es poden posar de manifest aquelles 
coses que no acaben de rutllar.

Res més. En tot cas, tindrem oportunitat, després, de 
veure l’altra cara de la moneda i què en diu el depar-
tament, del compliment d’aquesta resolució, i podrem 
també, doncs, contrastar, m’imagino que amb vostès, 
que tindran l’oportunitat de fer el seguiment de la se-
güent compareixença també amb nosaltres.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Postigo. Per respondre les qüestions 
plantejades, en primer lloc, té la paraula el senyor Sergi 
Estanyol.

El Sr. Sergi Estanyol Duocastella (membre de la co-
missió promotora de la Proposició de llei per a l’aten-
ció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a 
catalunya)

Bon dia. Senyora presidenta, senyores diputades, se-
nyors diputats, doctor Roma, doctora Larrosa i la resta 
d’assistents... Clar, el tema voldria tant de temps i nosal-
tres anem tan lents, cada cop més lents..., i el problema 
és que part del relleu que tenim, que són companys i 
companyes també malalts, alguns, avui, ja no ens acom-
panyen, ja no hi són. Van trobar la sortida més ràpida 
quan les dificultats arriben, porten la gent al límit, tema 
del qual, per respecte, per responsabilitat, mai n’hem 
parlat gaire, però que arribarà un moment que se n’hau-

rà de parlar, malauradament, per una qüestió també de 
responsabilitat.

En primer lloc, els agraïm molt que ens rebin i que ens 
escoltin. Aquesta..., ens ho van repetir moltes vegades, 
no sempre tothom d’una forma molt convincent, però 
ens ho repetien: «És la casa del poble, és la casa de 
tots.» Vostès són els representants del poble, i, en aquest 
cas, són els representants de la ciutadania malalta, que 
els ha delegat la responsabilitat de vetllar, de vetllar 
per nosaltres, eh?, pel nostre destí, prou difícil de per 
si, perquè no hi ha un tractament específic; ja és prou 
difícil el nostre destí, ens ajudin o no ens ajudin, però 
si a sobre no tinguéssim ajut...

En segon punt, agafant una mica el bon humor del lli-
bre de la Clara Valverde, del Pues tienes buena cara, si 
se’ns mira bé, no sempre és així –no sempre és així–; 
passa que cal voler mirar bé i d’aquí que cal tenir vo-
luntat política, cal tenir molta voluntat política. No és 
un problema només d’aspectes tècnics, comença per 
voler veure el que hi ha.

Evidentment, si s’hagués resolt alguna cosa, si hi ha-
guessin molts aspectes positius, vindríem aquí a agra-
ir-ho, vindríem aquí a agrair-ho i a celebrar-ho; els ho 
agrairíem moltíssim. La ciutadania afectada per això 
estaria molt agraïda, i ho recompensaria amb mostres 
d’agraïment, d’afecte i amb vots, evidentment; així és 
com funcionem. No podem venir a agrair molta feina, 
perquè no n’hi ha molta de feta.

Evidentment que hi ha aspectes positius –hi ha aspectes 
positius–, n’hi ha alguns. En podríem parlar, si hi hagu-
és molt de temps, d’aquests positius que alguns d’ells 
trontollen. Positius? Que hi ha més conscienciació. Po-
sitius? Que hi ha més diàleg del que hi havia abans. 
Positius? Que hi ha més esperança. Positius? Que hi ha 
més professionals de la salut que han entrat a treballar 
en el tema. Però són molt pocs, i la manca de voluntat 
política continua sent molt evident, i el desconeixement 
de professionals de la salut continua sent massa evident, 
i les coses no acaben de funcionar prou bé.

No és només que ens costi més a nosaltres que a vostès 
estudiar aquests temes coma per coma, punt per punt, 
redactar i no redactar, discutir i no discutir, és que, a 
més a més, no és la nostra feina; això s’ha d’entendre, 
és a dir, fem això per pura necessitat vital. En molts 
casos, ho fem per desesperació. És que, si no ho fem 
nosaltres, qui ho feia? Aquesta és la pregunta que va 
portar a fer la ILP. Qui ho feia tot això? Tant de bo no 
ens calgués fer-ho.

Després, hi ha el tema de l’ordre, no?, és a dir, l’ordre 
de la conselleria. Per què hem fet allò de reproduir el 
que és la resolució com a tal i no entrar en si diu o si 
no diu o si deixa de dir? Perquè és que a això ja ens hi 
vam dedicar molt i ja s’ha parlat aquí, ja es va discutir 
molt; i tornar-hi a hores d’ara, dir o no dir o hauria de 
dir manzanas traigo, sincerament, per nosaltres resulta 
massa esgotador, a banda que, a vegades, ens sembla un 
insult a la mínima intel·ligència, sincerament.

No es va aprovar al Parlament de Catalunya per unani-
mitat un text que s’havia discutit i discutit i que, al cap 
i a la fi, era també...? A veure, això ho hem d’acceptar 
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tothom. Aquell text que es va aprovar ja comportava 
en si mateix una renúncia molt important del col·lectiu 
d’afectats; era renunciar a una iniciativa legislativa po-
pular recolzada per 140.000 ciutadans. Aquesta renún-
cia portava implícit esperar que es compliria al cent 
per cent la resolució. D’aquí la sorpresa i el malestar 
de molta gent.

Senyor Comín, ha dit que la casuística..., eh?, sempre 
és difícil parlar a partir de casuística, però és que resulta 
que la casuística –i més en aquests casos–, la suma d’un 
i d’un i d’un i d’un malalts a Catalunya més la suma de 
les repercussions que això té acaba conformant el po-
ble de Catalunya. És a dir, la casuística a nosaltres ens 
ajuda molt a saber el que està passant, perquè, a més, 
hi ha molta casuística coincident en aspectes negatius i 
poca, malauradament, en aspectes positius, que també 
desitgem.

Miri, parlen de si hi ha la voluntat o no hi ha la volun-
tat, si s’està fent tot el que es pot. Això és una carta 
d’aquesta setmana, emesa per un hospital públic de Ca-
talunya. És un cas, és pura casuística, però, si la portem, 
és perquè coincideix brutalment –brutalment– amb una 
onada que hi ha hagut de queixes sobre el mateix tema. 
Després que usuaris es queixin i es queixin que no hi 
ha la unitat o que, com que tenen síndrome de fatiga 
crònica, els diuen que això allà no es porta directament, 
que el que es porta és fibromiàlgia, etcètera –etcètera. 
La resposta per escrit acaba sent: «La unitat de fibro-
miàlgia i fatiga crònica» –en aquest cas– «de l’Hospital 
de l’Esperança. En aquesta unitat s’hi apliquen les me-
sures terapèutiques que tenen una evidència científica 
amb la suficient qualitat per ser eficients, d’acord amb 
els documents generats pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya del 2006, nou model d’atenció 
a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica.»

Com saben, aquest nou model i el descontentament que 
va comportar és el que va generar el naixement de la 
ILP. A dia d’avui, fa una setmana, es continua dient 
que, en aquest hospital, s’hi apliquen els criteris del 
Departament de Salut del nou model i es diu: «Segons 
consta en aquest document, les bases del tractament per 
a la síndrome de fatiga crònica són: el tractament del 
dolor, la teràpia cognitiva conductual i l’exercici físic 
gradual.» Tot el contrari del que defensa l’evidència 
científica mundial en aquest moment per a síndrome de 
fatiga crònica i que, en la resolució, no quedava recollit 
d’aquesta forma, i, en el nou model, seria una lliure 
interpretació, entenem, d’aquesta unitat.

I acaba: «El fet de no tenir un metge especialista en 
medicina interna» –és a dir, es reconeix que no hi ha 
internista, com la resolució demana, en aquesta uni-
tat– «en el seu equip no representa cap carència en la 
qualitat assistencial, ja que els facultatius de la unitat 
estan capacitats per al diagnòstic i tractament de tots 
dos processos clínics, fibromiàlgia i síndrome de fatiga 
crònica.» És a dir, que, finalment, que el Parlament de 
Catalunya aprovi una resolució per unanimitat queda 
supeditat al criteri que una unitat estableix de quina és 
la millor manera de portar això.

Senyores diputades i senyors diputats, clar que hem vin-
gut a demanar-los que ens recolzin en les al·legacions 

que hem fet, que, com bé ha dit el senyor Postigo, són 
demanar una ratificació de la resolució que van aprovar, 
del seu compliment.

Nosaltres representem molta gent, però no som una re-
presentació de tota la ciutadania, òbviament. Però, si 
surten a qualsevol hospital, a les consultes, a les sales 
d’espera i pregunten a la gent del carrer, la resposta 
que rebran no pot ser molt diferent de la que rebem 
nosaltres; és molt desencís, molta desesperança, molta 
angoixa, i més en la situació econòmica i social que 
estem vivint ara.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula la senyora Maria Àngels Martí-
nez Castells, sí. 

La Sra. Maria Àngels Martínez Castells

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, 
motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els primers 
mots.)

Crec que en Sergi Estanyol ha dit prou coses que ja con-
testen a tothom. En tot cas, sí que volia matisar alguna 
resposta en particular.

En tot cas, jo estic molt d’acord amb el que ha dit el 
doctor Sancho, que, realment, no és temps, ara, de pa-
raules, és el que... El que s’ha de fer és complir la re-
solució.

I, seguint per aquell cantó, doncs, també li diria a la 
senyora Belén Pajares que, per la sensibilitat de gènere 
que va demostrar en la seva intervenció, crec que seria 
útil que un dia, en unes altres circumstàncies, parléssim 
d’això que vostè diu que no veu de diferències entre 
públic i privat, fins i tot, des del gènere, aquestes dife-
rències hi són. Però, en fi, en tot cas, potser és que jo 
l’he entesa malament, però..., en fi, jo penso que, en tot 
cas, també li agraïm el seu interès. Sabem que vostè és, 
precisament, de les que ha fet més treball de camp, més 
preguntes i més al corrent està del que ens porta aquí.

A veure, al senyor Comín, jo li voldria dir que, segura-
ment, un dels problemes és que, aquí..., potser, fixi’s, jo 
he intentat justament no fer d’economista, sap? Primera, 
perquè sóc persona malalta –no d’aquestes malalties, 
però cosines germanes–, però, sobretot, he intentat no 
fer d’economista, perquè crec que, en les polítiques de 
salut i en la implementació de les polítiques sanitàries, 
hi ha una concepció economicista i unes modelitzacions 
de l’organització de la salut que estan fent més mal que 
bé. Per exemple, ja no es parla de persones malaltes o 
de pacients –que és un nom que no ens agrada, per-
què som impacients, no pacients–, sinó que, en alguns 
casos, fins i tot, es parla de clients; i, és clar, no som 
clients, sap?

Bé, i, clar, per exemple, quan vostè parla de les teories 
de joc i de la suma zero..., aquests models són molt di-
vertits i són molt entretinguts, i, realment, en una clas-
se, doncs, donen realment això, molt de joc, però, en 
política i, sobretot, en polítiques de salut, no hi ha suma 
zero, sap? –no hi ha suma zero–, i sempre hi perden els 
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febles. I, per tant, seguint fent d’economista, també li 
diria que, a vegades, quan una empresa es vol portar a 
mal borràs, una manera que tenen els economistes de 
portar-la és veient quines parts es poden dividir, com 
es poden destriar les coses i de quina manera es pot 
començar a vendre les parts que es consideren més ren-
dibles, les parts que es consideren, doncs, menys rendi-
bles separar-les, etcètera.

Jo el que li vull dir és que, en la qüestió de la resolució, 
és un tot, és a dir, no es pot destriar una cosa de l’altra. 
És a dir, no em digui: «És que en aquella part sí.» No, 
perquè és que, en aquest sentit, s’està perdent el sentit, 
s’està perdent no només l’harmonia, sinó la mateixa 
coherència de la resolució. La resolució va ser perfec-
tament mesurada, és molt senzilla, és molt clara i diu 
el que ha de dir.

I no es pot fer de notari d’aquesta resolució, crec jo, 
perdoni’m, eh?, senyor Uriel. Jo penso que no es pot 
fer de notari; vostès no poden fer de notaris d’aquesta 
resolució. Vostès han de vetllar perquè es compleixi 
amb molt d’interès, amb un interès especial i crescut, 
perquè, d’alguna manera, els vàrem fer –i perdonin, i 
perdonin, eh?, que, a vegades, pensem que estem, no ho 
sé, tirant-nos floretes nosaltres mateixos, però, si no ens 
les tirem nosaltres, ningú no ens les tira, en fi– molta 
feina –els vàrem fer molta, molta feina–; i a nosaltres 
no ens hi anava amb el sou, és clar, ens hi anava la salut, 
però el sou, no. I vàrem fer molta, molta feina.

Per tant, jo de veritat que li agraeixo al senyor Posti-
go que demani disculpes. Francament, li ho agraeixo 
i em sorprèn positivament, perquè no és una paraula 
que s’acostuma a sentir. I, bé, crec que, en aquest cas, 
doncs, és la paraula que toca –és la paraula que toca. 
És la paraula que toca, perquè vostès saben de la nostra 
bona voluntat, vostès saben que nosaltres no volem viu-
re en un món «matrix», on hi hagin, per una banda, unes 
resolucions, unes realitats virtuals, unes paraules, uns 
projectes d’ordre, uns no sé què, no sé què, i, per l’altra 
banda, unes realitats que són molt colpidores.

Aleshores, molt bé, si a la propera valoració o a la pro-
pera trobada nostra, doncs, nosaltres veiem i pensem 
que podem assenyalar alguns aspectes més, segurament 
no tindrem inconvenient, pel molt que ens hi va, eh?, 
de fer-ho. Però, en qualsevol cas, jo, de veritat, en el 
moment que es va presentar la ILP, vaig dir que calia 
molta valentia i una qualitat d’humilitat escaient, i és 
la primera vegada que d’aquest cantó observo que hi ha 
una humilitat escaient.

I una cosa que sabem les dones de casa, les dones que 
portem les cases, és que els temps passen i les coses 
caduquen, i tu obres el..., de tan bé que, potser, vols 
fer les coses, arriba un moment que obres la porta de 
la nevera i els iogurts ja han caducat. No vulguin fer 
les coses tan bé, senyor Comín; simplement, facin-les 
–simplement, facin-les.

I, perdoni, però jo, abans, l’he enganyada, perquè li 
he dit que només parlaríem el senyor Sergi Estanyol 
i jo, i, ara, doncs, també la senyora Valverde afegirà 
alguna cosa.

La presidenta

Cap problema, senyora Martínez. Té la paraula la se-
nyora Clara Valverde.

La Sra. Clara Valverde Gefaell (membre de la comis-
sió promotora de la Proposició de llei per a l’atenció 
de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a ca-
talunya)

Como en la mayoría de la gente con síndrome de fati-
ga crónica y fibromialgia, el sistema inmunológico se 
va estropeando más y más, lo cual es mi caso, que ya 
no tengo defensas y entro en choque tóxico por cual-
quier infección. Por eso me protejo, no porque piense 
que tengáis ni una gripe A, sino cualquier resfriado..., 
y bueno.

No es una cuestión de matices –no soy muy buena con 
esto. (Veus de fons.) No es una cuestión de matices, de si 
la bibliografía de Pepito o de fulanito o del señor de tal o  
doctor de tal, es una cuestión de querer hacer..., no ocu-
parse de esas enfermedades y querer hacerlas desapa-
recer.

Hemos cogido todo el material del IES –Institut 
d’Estudis de la Salut– y CAMFiC, de la formación, 
que son muchas páginas, y lo hemos analizado línea 
por línea. Y si sé hacer funcionar esto... (L’exposició 
de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, 
els quals poden ésser consultats a l’expedient de la 
comissió.) Hala, bueno. Hemos mirado todo y hemos 
utilizado bibliografía de los últimos cinco años –esto va 
a ser muy rápido, ya veréis. Es una improvisación des-
fasada, está basada en la evidencia, no tiene en cuenta la 
investigación de los últimos cinco años. «El diagnòstic 
s’alleugera sense els criteris internacionals», que ya se 
están utilizando en el resto de España, ¿eh?; en Cata-
luña aún estamos esperando. «Tractaments antiquats, 
prohibits» y que dañan las mitocondrias. Ya tenemos 
daño mitocrondrial, son los pulmones de las células; 
los antidepresivos estropean las mitocondrias, ¿eh?, y 
los antiinflamatorios estropean el sistema inmunológico 
si se toman siempre, como se está haciendo; lo lleva a 
situaciones como la mía. Bueno, y, luego, están los pro-
hibidos, que se están recetando, ¿eh? Se han prohibido 
por la Agencia de Medicamentos de Europa, y se están 
recetando en Cataluña de una manera... Un médico dijo: 
«En primaria, como café con leche.»

Se están psicologizando estas enfermedades. Se inten-
tan convertir todos los grados de estas enfermedades 
–que es muy diferente un grado uno que un grado tres 
o un grado cuatro– en fibromialgia leve, ¿eh? Todo esto 
lo podéis leer en el documento que hemos hecho y que 
refiere a todos los documentos, todo el material del IES, 
todos, los powerpoints, todo, todo, página por página, 
¿eh?

Se evita la valoración funcional. Se les dice a los mé-
dicos que no pueden hacerla y que ya lo hará el ICAM, 
con dos minutos, que no saben de esas enfermedades. 
Por cierto, los que están formando a los del ICAM, a 
los evaluadores médicos, ¿sabéis quiénes son? La Fun-
dación FF; a ver si alguien, luego, nos lo explica.
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Este material del IES confunde la fatiga crónica con el 
síndrome de la fatiga crónica, que es la mielitis encefá-
lica. No se tiene en cuenta la superposición de esas en-
fermedades con las sensibilidades químicas múltiples, 
que es lo importante.

La etiología y los factores perpetuantes, hay que leer-
lo para creérselo, de verdad. Es increíble lo que dice. 
Está basado en algo que en los años ochenta, bueno, 
tendría sentido porque no sabíamos suficiente sobre la 
inmunología y la bioquímica, pero, ahora, no hay ex-
cusa, ¿eh?

Las personas que han elaborado este material no son 
expertas en esto, no lo son; son de..., una es de medicina 
general, la otra, de nada de esto. No han publicado nada 
sobre estos temas, y los conocemos bien, y no saben, no 
saben suficiente, porque todos los artículos que citan en 
inglés, los citan todos al revés.

En este material, Solà Gonfaus, de aquí, de Cataluña, 
dice que la fibromialgia es debida a «experiències in-
fantils traumàtiques, especialment, l’abús sexual». Los 
expertos internacionales en los criterios internacionales 
canadienses, que son los que se utilizan para diagnos-
ticar, dicen una y otra vez, que «els intents d’associar 
fibromiàlgia amb l’abús en la infància es poden rebutjar 
gràcies a l’estudi perspectiu de Rafael Erol».

Solà Gonfaus dice que el síndrome de fatiga crónica 
está relacionado con la historia psiquiátrica previa en 
neuroticismo y «adversitat social» –espero que eso no 
sea hacer una ILP. Los expertos internacionales dicen 
que los pacientes con síndrome de fatiga crónica tienen 
igual o menos problemas psicológicos que la gente sana 
o la gente con otras enfermedades crónicas. De eso hay 
muchísimo material.

Conclusiones. Los profesionales de atención primaria en 
Cataluña..., no tenen la formació sobre aquestes malal-
ties emergents i estan augmentant aquestes malalties en 
prevalença. Aquesta formació, que està impartida per 
l’IES i el CAMFiC, no arreglarà aquesta situació, sinó 
que l’empitjorarà. Aquest material és totalment desfasat 
i ple d’errors greus; no hi ha la informació bàsica so-
bre el diagnòstic i tractament d’aquestes malalties que 
afecten un quart de milió de catalans, que no estan tots 
diagnosticats. Aquest material és un intent poc científic 
de psicologitzar la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica. La Generalitat de Catalunya no pot pretendre 
ser el Govern d’un país desenvolupat i europeu amb 
aquest material de formació.

Aquesta dona de cuarenta y ocho años, síndrome de 
fatiga crónica grado tres-cuatro, no grado dos, no gra-
do uno –muy importante la diferencia–, y fibromialgia 
grado tres, ex trabajadora social; ha salido de su casa 
una vez al año durante los últimos quince años, está 
siempre en la cama.

Este es Fabi, Fabi Soto, de aquí, del Bruc; decidió que 
no podía más con la desatención. Esta primavera nos 
dejó, se suicidó, pero dejó una carta impresionante, di-
ciendo a sus padres, que a lo mejor ya conocéis, Gas-
par y Cristina Soto, diciendo: «No me he suicidado, he 
muerto por la fibromialgia.» Como él, hay muchísimos. 
Se va a hacer una misa funeral en Madrid dentro de 

unos días, ¿eh?, por todos los que se están suicidando 
o los que estamos muertos en vida, en casa, que nos 
veis una vez al año.

¿Lo que ustedes votaron, aquel gran día, se va a cumplir 
para que los niños y los adolescentes que están enfer-
mando ahora en Cataluña tengan acceso a tratamientos 
y analíticas como se están utilizando en otros países 
desarrollados?

La presidenta

D’acord, doncs. Bé, moltes gràcies. Els agraïm la com-
pareixença i l’esforç que han fet per estar aquí, avui, 
entre nosaltres.

Faríem, si els sembla, un quart d’hora d’aturada, tam-
bé perquè vostès també puguin descansar un moment, 
anar a prendre alguna cosa, si ho necessiten. I, d’aquí a 
un quart d’hora, iniciaríem la següent compareixença, 
que són els dos membres del Govern sobre la mateixa 
temàtica, sobre el compliment de la resolució del Par-
lament, que avui tractem.

Per tant, reiniciem la sessió a les dotze menys cinc, 
d’acord?

la sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia 
i set minuts i es reprèn a les dotze del migdia i quatre 
minuts.

La presidenta

Reprenem la sessió amb la compareixença de la senyo-
ra Maria Lluïsa de la Puente, directora de Planificació 
i Avaluació i també subdirectora del Servei Català de 
la Salut, i també del doctor Josep Maria Argimon, ge-
rent de Compra i Avaluació de Serveis Assistencials del 
Servei Català de la Salut, davant d’aquesta comissió, 
sobre, doncs, l’activitat del Departament de Salut amb 
relació al compliment de la Resolució 203/..., d’aquesta 
legislatura.

Compareixença
de M. Luisa De la Puente, directora de Pla-
nificació i Avaluació i subdirectora del Ser-
vei Català de la Salut, perquè informi sobre 
l’activitat del Departament de Salut en com-
pliment de la Resolució 203/VIII (tram. 357-
00333/08)

Agraïm la presència, per tant, de les dues persones, 
doncs, que compareixen en nom del Departament de 
Salut, i també de les persones que les acompanyen: el 
doctor Rafael Manzanera, director de l’Institut Cata-
là d’Avaluacions Mèdiques; la doctora Josefina Jardí, 
que és la gerent de l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques; la senyora Olinda Ania Lafuente, subdirecto-
ra de l’Institut d’Estudis de la Salut; el senyor Josep 
Roma Millán, cap del Servei de Formació de l’Institut 
Català de la Salut; la senyora Marta Larrosa i Padró, 
directora del Pla Director de Malalties Reumàtiques i 
Aparell Locomotor de la Direcció General de Planifi-



Sèrie c - núm. 635 dIARI de SeSSIonS del PARlAMenT de cATAlUnYA 8 d’octubre de 2009

17

SeSSIó núM. 40 coMISSIó de SAlUT

cació i Avaluació, i de la senyora Anna Borrell, que ja 
ens acompanya normalment, a qui saludem, doncs, com 
sempre també, per l’ajut que sempre representa per a 
aquests diputats.

Bé, sense més, tenen –la compareixença– un temps de 
mitja hora. Hem dit que no acumularem com si en fos-
sin dues, sinó una única compareixença, si els sembla 
bé, encara que estigui posat en dos punts de l’ordre del 
dia. I, doncs, en primer lloc, té la paraula la doctora De 
la Puente.

La directora de Planificació i Avaluació i subdirec-
tora del Servei Català de la Salut (Sra. Maria luisa 
de la Puente i Martorell)

Bon dia. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies per 
donar-nos l’oportunitat d’estar avui aquí com a Departa-
ment de Salut per explicar l’estat de situació del treball 
que s’està fent dintre del sistema sanitari de Catalu-
nya enfront d’aquestes malalties. Com vostès saben,  
des del Departament de Salut, des del primer moment, des de  
l’entrada a la conselleria de la consellera Geli, a finals 
de l’any 2003, aquesta va ser una de les prioritats polí-
tiques que ens vam marcar com a departament, de ma-
nera de reconèixer aquestes malalties, que ja estaven 
reconegudes, evidentment, per l’Organització Mundial 
de la Salut, reconèixer també quina era la seva prevalen-
ça i el seu impacte que tenien dintre del nostre sistema 
i, per tant, treballar de manera que poguéssim millorar 
aquesta atenció.

Des del primer moment, ens vam posar a treballar sota 
també els criteris científics i tècnics, sota la presidència 
del doctor Miquel Vilardell, que tots vostès coneixen. 
I vam elaborar el primer model d’atenció, que vostès 
saben, l’any 2006.

A partir d’aquí, i per diferents requeriments de les as-
sociacions de pacients i també de grups polítics i de la 
societat en general, vam evolucionar cap a un nou, po-
dríem dir, model o sistema d’atenció evolucionat, que és 
el que vam aprovar amb la resolució de l’any 2008.

En aquesta resolució, nosaltres ens vam comprometre 
a una sèrie de mesures molt importants, no només as-
sistencials, sinó també de formació, d’informació als 
pacients i de treballar d’una manera més integrada amb 
tot el que és l’atenció sanitària.

Amb aquesta resolució, ens vam comprometre que en 
un any nosaltres donaríem comptes a aquest Parlament, 
explicant on estàvem. Això es va complir el mes de 
maig, i avui els podrem presentar, el doctor Argimon 
els presentarà l’estat de situació.

Dir-los, la nostra impressió com a departament és que 
hem fet un avenç com a país molt important. Creiem 
que, en aquests moments, no hi ha cap altra comuni-
tat autònoma a nivell de l’Estat espanyol ni, que sapi-
guem, a nivell dels diferents estats europeus que tingui 
reconeguda una atenció sanitària com nosaltres tenim, 
que tingui definida clarament com ha de prestar aquesta 
atenció i que tingui tot el suport que s’està fent tant en 
formació com en informació, a més dels circuits as-
sistencials.

Aquesta és la nostra visió. Evidentment, hi ha molts 
punts de millora; estem treballant per fer-los així, però 
ens sentim, podríem dir, satisfets en el sentit de l’avenç 
que ha pogut fer el nostre país en aquests anys.

I, sense res més, li dono la paraula al doctor Argimon, 
que explicarà punt per punt els compromisos del nostre 
departament en quin moment es troben.

La presidenta

Sí. Moltes gràcies.

Compareixença
de Josep Maria Argimon, gerent de Com-
pra i Avaluació de Serveis Assistencials del 
Servei Català de la Salut, perquè informi so-
bre l’activitat del Departament de Salut en 
compliment de la Resolució 203/VIII (tram. 
357-00334/08)

Té la paraula el doctor Argimon. (Veus de fons.) No, 
només per qüestions d’acta.

El gerent de Compra i Avaluació de Serveis Assis-
tencials del Servei Català de la Salut (Sr. Josep Ma-
ria Argimon Pallars)

Bon dia. Com deia la doctora De la Puente, jo em cen-
traré especialment en tota la feina feta durant aquest 
últim any per dur a terme tots aquells aspectes que es 
recullen i es recollien en la Resolució parlamentària 
203/VIII. Aquesta resolució, d’alguna manera, exigia 
la creació de vuit unitats hospitalàries especialitzades, 
i també exigia, doncs, una sèrie de requisits, quant a 
quins professionals havien de formar part d’aquestes 
unitats i també com es protocol·litzava, d’alguna mane-
ra, sobretot, des del punt de vista organitzatiu, l’aten-
ció als malalts amb fibromiàlgia i síndrome de fatiga 
crònica.

Des d’aquest punt de vista, la resolució, doncs, exigia, 
com deia abans, vuit unitats hospitalàries especialitza-
des: quatre a la regió sanitària de Barcelona, una per 
a les regions sanitàries de Terres de l’Ebre i Camp de 
Tarragona, una per a les regions sanitàries de Lleida 
i de l’Alt Pirineu, una altra per a la regió sanitària de 
Girona i una última per a la regió sanitària de Catalu-
nya central.

Des d’aquest punt de vista, un dels primers aspectes 
que sí que es van començar a abordar va ser, des d’un 
punt de vista de mapa, de mapa territorial a Catalunya, 
doncs, segurament, la necessitat d’incrementar aquest 
número d’unitats, des del punt de vista de facilitar l’ac-
cés a l’atenció. I, per tant, nosaltres vam començar a tre-
ballar amb la idea d’augmentar aquest número d’unitats 
hospitalàries especialitzades fins a setze, que, a més, 
giren al voltant de, aproximadament, uns vint centres 
hospitalaris.

I són les unitats que tenen vostès en la documentació 
que se’ls ha repartit, on, d’alguna manera, tenim la uni-
tat de l’Alt Pirineu i Aran i Lleida, que està centrada, es-
pecialment, doncs, en l’Hospital Santa Maria, de Lleida, 
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treballant conjuntament amb l’Arnau de Vilanova, més 
que re, perquè, com dèiem abans, hi ha tot un seguit 
d’especialistes, doncs, que han de ser compartits entre 
els diferents centres; al Camp de Tarragona, que gira al 
voltant de l’Hospital Joan XXIII; a Terres de l’Ebre, que 
tenim a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa; a Giro-
na, a l’Hospital Doctor Trueta; a la Catalunya central, 
Althaia més Sant Bernabé, de Berga, i General, de Vic, 
a la part d’Osona, i, en la regió de Barcelona, les tres 
unitats que ja teníem en aquells moments desplegades, 
que eren les unitats de l’IMAS, del que és Hospital de 
l’Esperança més Hospital del Mar; l’Hospital, també, 
de la Vall d’Hebró, l’Hospital Clínic.

I a partir d’aquí, doncs, també articulem unitats especi-
alitzades al voltant de Sant Pau, al voltant de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol i Esperit Sant, a l’Hospital de 
Mataró, Granollers, Mollet, Mútua de Terrassa, Hospi-
tal de Sabadell i en l’Hospital de Viladecans, Bellvitge. 
Per tant, en aquests moments, com deia abans, per faci-
litar aquest accés augmentem les unitats especialitzades 
fins al número de setze.

Per poder desplegar aquestes unitats –des d’un punt de 
vista d’unitats funcionals–, un dels punts que vam sol-
licitar, doncs, en el Pla director de malalties de l’aparell 
locomotor, és que d’alguna manera articulés un grup 
de treball, un grup de treball on estava present el De-
partament de Salut, a través de la Direcció General de 
Planificació i Avaluació, el Servei Català de la Salut, on 
estava present l’IES, on estava present l’ICAM i on es-
taven també presents els diferents experts en la matèria, 
de diferents unitats ja especialitzades, en funcionament, 
per tal de veure com podíem anar articulant els diferents 
plans funcionals que haurien de desenvolupar cadascu-
na d’aquestes unitats.

I, per tant, tenim de cada una d’aquestes unitats, un pla 
funcional que abasta des de la missió, quin és el pro-
pòsit d’aquestes unitats, quina és la funció que tenen 
aquestes unitats, des del punt de vista d’assessorar els 
equips d’atenció primària en el procés diagnòstic i tera-
pèutic, d’atendre directament aquells malalts que siguin 
derivats des de l’atenció primària, sobretot per confir-
mació diagnòstica, i, en alguns casos, doncs, l’aplicació 
d’un tractament multidisciplinari, i a la vegada també 
realitzar aquest control evolutiu periòdic dels casos més 
greus o especialment complexos. 

També, com deia abans, a l’àmbit territorial –que ja hem 
comentat–, la composició i d’alguna manera els noms 
de cadascuna de les persones que treballen en aques-
tes unitats, des d’un punt de vista que, hi insisteixo,  
la mateixa resolució marca molt clarament quina ha de 
ser, doncs, la composició de professionals d’aquestes 
unitats... Punt important –molt important i que, vulguis 
o no, va ser, doncs, objecte de debat–, quin és el paper 
de cadascun d’aquests professionals, quin és el paper, 
doncs, del gestor o la gestora de casos, quin és el paper 
del professional d’atenció primària, del coordinador de 
la unitat, del psicòleg clínic, etcètera. 

També el punt de vista de criteris de derivació i circuits 
d’accés, protocols de diagnòstic i tractament, com abor-
darem el seguiment de la llista d’espera, i a la vegada, 
doncs, la formació i derivació a les unitats d’expertesa. 

Entenent les unitats d’expertesa com aquelles tres uni-
tats que ja els comentava abans, que estaven en funci-
onament –aquelles unitats d’excel·lència de l’Hospital 
Cínic, de l’Hospital de la Vall d’Hebró i de l’Hospital 
de l’Esperança del Mar–, des del punt de vista que, en 
aquests moments, amb aquest nou mapa, també el paper 
d’aquestes unitats havia de canviar.

Aquestes unitats eren unitats que d’alguna manera fe-
ien atenció directa, doncs, a bona part de ciutadans de 
tot el territori de Catalunya, en un moment determinat. 
I, des d’aquest punt de vista, el que sí que comporta 
la nova organització és el fet que aquestes unitats ate-
nen principalment aquells malalts, doncs, de la seva 
zona d’influència –de la zona d’influència de cadascun 
dels hospitals–, i, a la vegada, es comporten com unitat 
d’excel·lència des del punt de vista de ser referència per 
a aquells casos més complexos, refractaris, que alguna 
unitat hospitalària especialitzada d’altres territoris de 
Catalunya consideri, doncs, que ha de remetre aquests 
malalts per un moment determinat, per a consulta. O bé 
també des del punt de vista de referència en temes de 
formació i molt important –molt important i on queda 
un camp important també a recórrer– que és en la inves-
tigació. És a dir, des d’aquest punt de vista també són 
unitats que com amb tota la resta d’unitats que puguem 
tindre en la nostra xarxa sanitària, doncs, ha de competir 
des del punt de vista d’obtenir fons per a la recerca. 

Per tant, aquí també ho dic, perquè va haver-hi en al-
gun moment –vostès ho saben–, durant aquest procés 
d’implantació d’aquestes unitats, va haver-hi, doncs, la 
idea que es tancava o no es tancava, sobretot la unitat de 
l’Hospital Clínic. Des d’aquest punt de vista també el 
que sí que es recomanava –des d’un punt de vista d’or-
ganització d’aquestes unitats– és una porta única d’en-
trada. És a dir, en algunes unitats, com, per exemple, les 
de l’Hospital Clínic, podien haver-hi dues portes d’en-
trada: síndrome de fatiga crònica i, a la vegada també, la 
de fibromiàlgia. Des d’aquest punt de vista es conside-
rava que era millor tindre una única porta d’entrada, des 
d’un punt de vista que amb aquesta valoració –perquè 
moltes persones tenen a la vegada les dues malalties 
conjuntament– d’alguna manera es pogués delimitar o 
decidir quins podien ser els professionals que millor 
podien portar aquestes persones o aquests malalts. 

També recordar i dir que, des del punt de vista del que 
és la protocol·lització i criteris de derivació, els mateixos 
professionals d’atenció primària ja poden indicar si hi 
ha un component d’alguna manera, diguéssim, predo-
minant quant a síndrome de fatiga crònica o quant a 
fibromiàlgia, per tal, també, doncs, de dirigir ja direc-
tament aquesta derivació a aquells professionals que, 
diguéssim, d’alguna manera poden donar més bona 
atenció als pacients. 

Així, a grans trets, un dels aspectes que sí que potser 
jo crec que hi estem treballant és el fet de dir, home, 
síndrome de fatiga crònica –i això ho hem parlat també, 
doncs, en profunditat amb les associacions de famili-
ars–, doncs, segurament el professional que està més 
ben posicionat, des d’aquest punt de vista, per donar 
aquesta atenció i aquesta coordinació multidisciplinària 
que requereix, són els metges internistes, les metges-
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ses internistes, la medicina interna, més possiblement 
que reumatologia. En canvi, en altres casos, doncs, se-
gurament el reumatòleg pot tindre un paper molt més 
important.

Per tant, aquest punt de les unitats altament especia-
litzades, sí que volem deixar molt clar que segueixen 
funcionant com a això, com a unitats altament especia-
litzades, i, alhora, com a unitat especialitzada que dóna 
atenció a aquells malalts que són o que resideixen a la 
seva zona d’influència.

Un altre punt important on sí que s’ha intentat treballar 
és el punt de la formació. I, des d’aquest punt de vista, 
també la resolució va comportar un canvi estratègic en 
com plantejàvem la formació dels nostres professio-
nals. Fins aleshores –fins aquells moments, a mitjans de 
l’any 2008, finals del 2008– hi havien més de sis-cents 
professionals d’atenció primària formats en temes de 
fibromiàlgia-síndrome de fatiga crònica, però també, 
des d’aquest punt de vista, l’IES replanteja tota la seva 
estratègia, i, des d’aquest punt de vista, plantegen –i ja 
s’han formulat diferents cursos des d’aquest punt de 
vista– de disposar d’un ampli estol de formadors, dis-
tribuïts per tot el territori, que a la vegada permetessin 
la posterior realització dels cursos, doncs, amb més fa-
cilitat i, per tant, també, amb més accessibilitat. És a 
dir, es planteja una formació de formadors.

També a partir d’aquí, l’IES planteja, i disposa ja en 
aquests moments d’un espai de campus virtual en el 
mateix Institut de la Salut, en què tots els formadors po-
den compartir materials, on, a la vegada, hi han articles 
científics, la documentació d’utilització clínica, hi han 
fòrums de debats –quan estem al voltant, evidentment, 
d’un curs determinat; després aquests fòrums, doncs, es 
van tancant–, sempre amb l’objectiu de millorar capa-
citats i habilitats per tractar aquestes malalties. I és un 
altre punt de vista, és un campus obert, és per a profes-
sionals, però és obert i que es pot visitar, des d’aquest 
punt de vista.

Per tant, en aquest moment també tenim, a la vegada, un 
altre punt important quant a l’estratègia de formació. És 
el fet que aquesta formació ha d’anar vinculada o molt 
articulada a través de les unitats hospitalàries especia-
litzades. És a dir, nosaltres pensem que aquestes unitats 
són les que han de conformar..., al voltant d’aquestes 
unitats, s’ha de conformar, doncs, aquesta formació, 
més que res perquè al final l’atenció..., i no només amb 
la síndrome de fatiga crònica i fibromiàlgia, sinó en 
general, en la majoria de problemes, com vostès saben, 
nosaltres estem plantejant –des d’un punt de vista molt 
territorial–, l’estem plantejant des d’un punt de vista 
d’utilitzar els recursos coordinadament; els recursos que 
tenim d’atenció primària, els recursos especialitzats, de 
manera coordinada.

I, per tant, nosaltres pensem, i l’IES també des d’aquest 
punt de vista, doncs, recomana el fet que estiguin al vol-
tant del que són les unitats especialitzades. I en aquest 
sentit, doncs, tenim ja un calendari de cadascuna de les 
unitats especialitzades per a la realització de cursos de 
formació, seminaris de formació en el seu entorn, en 
el seu territori.

Des d’aquest punt de vista, també, un altre punt impor-
tant és la formació que s’ha desenvolupat conjuntament 
amb l’IES, amb els experts d’aquestes unitats especi-
alitzades que ja teníem en funcionament al voltant de 
l’ICAM.

És a dir, un altre aspecte que jo crec que hem discutit –que 
hem discutit amb les associacions de familiars o amb les 
associacions d’afectats– és el punt de la sensibilització, 
no? Nosaltres reconeixem que aquí sí que cal una sen-
sibilització tant de professionals com de la ciutadania,  
des del punt de vista de donar a conèixer la malaltia, 
donar a conèixer quina és la simptomatologia, quina és 
la problemàtica.

I a partir d’aquí –i a partir d’aquí– nosaltres plantegem 
que aquesta sensibilització es faci, doncs, o és neces-
sària, a partir del que és pròpiament la formació per un 
cantó, i, per un altre –tot i que en algun moment discu-
tíem, doncs, la necessitat o no de determinades campa-
nyes d’informació, formació o divulgació–, des d’aquest 
punt de vista, nosaltres el que plantegem és –com també 
amb alguns altres problemes– l’espai web del departa-
ment. En aquests moments, tindre un espai web, adreçat 
principalment a la ciutadania, on es pugui disposar de 
tots aquells, diguéssim, documents per donar a conèi-
xer la problemàtica dels afectats, la problemàtica tam-
bé de la malaltia, tant des de tot l’aspecte, diguéssim, 
més sanitari com social, i a la vegada, doncs, que tam-
bé serveixi per un espai o un racó –dintre del que és  
el mateix web– per als professionals a l’hora de tenir 
aquests materials i compartir tots aquests materials.

Un altre punt, també, que s’ha plantejat al llarg del se-
guiment del que és la implantació d’aquestes unitats 
és la problemàtica d’aquelles persones afectades de la 
síndrome de sensibilitat química múltiple, que moltes 
vegades també comparteixen síndrome de fatiga cròni-
ca. Aquí nosaltres..., saben vostès que hi havia, jo no li 
diria una unitat, sinó que hi havia una consulta –que, a 
més, una consulta molt ben portada; d’això, no n’hi ha-
via dubte–, però molt lligada a l’Hospital de Bellvitge i 
que, en un moment determinat, ve una problemàtica que 
és senzillament que aquesta persona es jubila i que, per 
tant, comença a haver-hi –si vostès em permeten l’ex-
pressió– un cert buit, no?, i els familiars i els afectats 
noten o viuen això com un cert buit.

I, des d’aquest punt de vista, la síndrome de sensibilitat 
química múltiple... Vostès saben, doncs, que no té una 
etiologia encara certa, quina és l’etiologia que causa 
això. És també plurisimptomàtica, i, des d’aquest punt 
de vista, doncs, necessita un enfocament global, neces-
sita també una continuïtat assistencial i necessita un 
seguiment longitudinal al llarg de tot el seu procés.

Pensem que el fet aquest que moltes vegades es compar-
teix la síndrome de fatiga crònica amb la síndrome de 
sensibilitat química múltiple..., pensem també, doncs, 
que alguns dels aspectes i dels requeriments assisten-
cials són molt compartits en aquestes malalties. I, per 
tant, una de les decisions –i que, en aquests moments, 
hem de començar també a implementar– és el fet que 
aquests malalts –els malalts amb síndrome de sensi-
bilitat química múltiple– puguin ser atesos també en 
aquestes unitats hospitalàries especialitzades. 
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I jo, potser per la meva part, si els sembla, doncs, ho 
deixaria aquí. Com vostès vulguin.

La presidenta

Molt bé, doncs, moltes gràcies, doctor Argimon i doc-
tora De la Puente. Passem a la intervenció dels grups 
parlamentaris, per un temps de deu minuts. Té la parau-
la, en primer lloc, el senyor Francesc Sancho, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

El Sr. Sancho i Serena

Gràcies, senyora presidenta. Agrair la presència i l’ex-
posició del doctor Argimon i la presència de la doctora 
María Luisa de la Puente. I entrar ja en matèria, perquè 
és una matèria realment... A mi em sembla que és com-
plexa, és a dir, que no se’ns demana a ningú que té una 
complexitat tant quant al diagnòstic de l’etiologia com 
al tractament, com a les solucions que hem de donar 
des d’un govern; i, per tant, aquesta complexitat l’hem 
de reconèixer per davant. 

Precisament, si estem avui aquí –va haver-hi, en el seu 
moment, una iniciativa legislativa popular, va haver-hi 
tot un procés parlamentari–, és reflex d’aquesta com-
plexitat i de l’evolució i com ha evolucionat aquesta 
complexitat. 

Deixi’m dir-li una cosa que espero que m’entengui. Jo 
cada vegada que algun responsable polític em diu que 
som un país exemple, o que som, estem al millor dels 
mons possibles, m’entra una certa prevenció, no? Per-
què, clar, això d’érem el millor país financerament i 
estem com estem, o som el millor sistema de salut del 
món mundial, doncs, és possible, no ho sé si som el 
millor o no. El que sí que li dic és que aquest sistema 
està malalt, i comencem a prendre nota perquè si no fem 
el diagnòstic, la malaltia no la curarem. I està malalt en 
més d’una de les seves manifestacions.

I en el cas de la fibromiàlgia, a mi em sembla que, com 
a mínim, algun símptoma de preocupació hem de tenir, 
fóssim sistema millor o no el fóssim. Alguna preocu-
pació hem de tenir, perquè alguna cosa se’ns està dient 
quan algú es queixa de dolor. El dolor és un símptoma, 
i si aquí hi ha un dolor per part dels afectats, alguna 
cosa ens estan dient.

Per tant, el primer que els agrairia és que no traguem 
pit, no en aquesta qüestió, en cap qüestió del sistema, i 
analitzem on ens trobem. Complexitat reconeguda per 
davant i tots sabem per què. És a dir, l’OMS reconeix 
tant la síndrome de fatiga crònica com la fibromiàlgia 
com a malalties, i sortint... Jo vaig expressar en un mo-
ment determinat una idea, que era la meva experiència 
personal com a metge –que em va merèixer alguna crí-
tica–, que era allò de..., vaig dir: «Jo era fibromiàlgia 
escèptic.» I ho vaig dir perquè em semblava que reflec-
tia una mica el punt de sortida que avui encara planeja 
com un dubte en certes definicions per part de certs 
membres de l’estament mèdic.

És a dir, quan jo deia això –i fa ja anys, i això ho saben 
els malalts– s’atribuïa tot a qüestions psicològiques. 
Avui encara ha sortit. I, per tant, hi havia un cert escep-
ticisme sobre què significava això de la fibromiàlgia 

i què significava la síndrome de fatiga crònica. Quan 
això va evolucionar –i jo els voldria centrar l’atenció 
aquí–, en un moment determinat es va definir un nou 
model. I quan es va definir aquest nou model es feia 
precisament en base a determinades visions des del 
mateix sistema, o determinades visions des del mateix 
estament mèdic, que a mi em sembla que a hores d’ara 
ja no són vàlides.

I allò va implicar la necessitat d’un canvi, que qui pri-
mer ho va expressar van ser els mateixos afectats; van 
dir: «Escoltin, no és el nou model, no és l’escepticis-
me respecte a l’etiologia o respecte al que significa la 
síndrome de fatiga crònica, sinó que el que necessi-
tem és incorporar tots els avenços científics, les noves 
informacions i fer un model que estigui d’acord amb 
això que tenim damunt la taula.» Amb tota la comple-
xitat, encara avui, de diagnòstic. Però avui ja hi han 
avenços científics que es coneixen a nivell del món 
científic, que cal incorporar, dintre de la mentalitat del 
mateix estament mèdic i de tot el sistema i del mateix 
Govern.

Aquest és el canvi que jo entenc que va acabar sent, 
amb tota la complexitat que significa, la resolució del 
Parlament. El que els dèiem era: «Escoltin, no el nou 
model –no el nou model–, no a través de la primària, 
no amb la mentalitat escèptica, sinó un model que doni 
resposta a allò que s’ha incorporat al món científic, que 
es faci a través d’unitats especialitzades i que doni res-
posta precisament a la preocupació dels malalts.»

Introduíem un mecanisme que era molt important, que 
era el mecanisme del consens científic, però també el 
mecanisme del consens no només del món científic sinó 
també en el Govern i en la resolució que sortia del Par-
lament, incorporant a les comissions de seguiment els 
mateixos afectats, per tal d’anar incorporant cada un 
dels avenços, cada una de les possibilitats noves que 
s’obrien en el tractament, en el diagnòstic i en la im-
plementació a tot el territori de les unitats especialit-
zades.

Nosaltres reconeixem la complexitat. I reconeixent la 
complexitat, demanaríem al Govern que fes aquest es-
forç de consens. Abans deia la diputada Belén Pajares 
que ella és optimista; jo entenc que tenim l’obligació 
tots de ser optimistes i mirar endavant. I precisament 
el mecanisme, l’optimisme, el mecanisme d’acon-
seguir que aquesta revolució sigui efectiva és amb 
acord amb els afectats, a través de les comissions de 
seguiment i incorporant cada un dels avenços que es 
produïxen.

Nosaltres tenim els nostres dubtes, perquè, clar, quan 
veiem què és el que s’està fent... Jo diré una cosa que 
és la meva sensació després de parlar amb traumatòlegs, 
amb metges, que és que aquesta nova mentalitat d’unes 
noves evidències científiques damunt la taula encara no 
s’han incorporat plenament per part del sistema. Que 
seguixen havent-hi molts dubtes, que seguix havent-
hi molt d’escepticisme. I aquest escepticisme no dóna 
respostes a les necessitats dels afectats. Aquesta és la 
primera qüestió.
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Segona qüestió que els dèiem. Escoltin, no a través 
de la primària, sinó a través d’unitats especialitzades.  
I tinc la sensació que des del Govern encara estem en el 
nou model, i, dintre de tota la complexitat del que significa, 
encara no s’ha incorporat el mandat del que significava 
el Parlament. Les unitats especialitzades significaven: no  
a través de la primària. Fixi’s bé que diuen, diu: «Sem-
pre que la persona afectada ho demana, farà cap a l’es-
pecialitzada.» I, per tant, jo sospito que la major part ho 
acaben demanant, perquè quan el diagnòstic és incert 
o quan el tractament no és efectiu, realment la gent 
ho acaba demanant. Per tant, si no ho demana la ma-
joria, ho demanen la majoria dels que no troben solu-
ció. Per tant, aquesta resposta els l’hem de donar. És a 
dir, l’important no està passant a la primària –tot i que 
és molt important com a porta d’entrada, la primària–, 
però l’important que estem discutint està passant pre-
cisament en aquest punt, a la gent a què no li donem 
resposta. I aquí és molt, molt important que fóssim molt 
curosos. 

Una altra qüestió importantíssima. L’equip multidis-
ciplinari de professionals avui no ha d’incorporar... Jo 
fa dos dies parlava amb un traumatòleg, i em seguia 
mantenint, ell, com a traumatòleg, que la síndrome de 
fatiga crònica i això, que eren..., no diré la paraula que 
em va dir, però era atribuït purament i exclusivament..., 
són gent una mica, eh?, que no hi toquen o que... Bé, 
em va acabar dient coses que dius: «Escolta, l’evidència 
científica avui no és aquesta.»

Per tant, els equips multidisciplinaris han de ser profes-
sionals que tinguin incorporats els nous coneixements, 
el que està dient l’OMS, el que s’ha descobert a nivell 
de la comunitat científica internacional, i han de ser 
molt precisos. Han de tindre especialistes en medicina 
interna, reumatologia, neurologia, psicologia clínica, i, 
com vam dir, en el cas dels nens se necessita un pediatre 
i una gestora, una infermera gestora de casos.

Però l’important és que la mentalitat que es transmeti 
és que la formació que féssim a primària i la formació 
d’aquests equips incorporin l’esperit que estava a la re-
solució que això no és una qüestió psicològica, que no 
és una qüestió que estigui en dubte, sinó que és una 
malaltia reconeguda per l’OMS, amb unes evidènci-
es científiques importants, i que això s’ha d’incorporar 
dintre de la mentalitat del que faci el Govern.

I la complexitat també és aquesta. Jo entenc que el Go-
vern té els seus experts i la seva..., però el Govern ha 
de respondre avui no a determinades visions de deter-
minats experts, sinó al consens que s’ha de fer a través 
dels equips de seguiment i al mandat del Parlament. I 
això també és complex. És a dir, per a un Govern, en 
lloc de manar, creure, a vegades li resulta difícil. Però, 
en aquest cas, jo els demano que creguin al Parlament i 
creguin, perquè tots els grups els vam demanar a través 
de la resolució una determinada actitud.

Una altra qüestió: quan parles amb els afectats greus, 
i et parlen de l’actitud a través de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques, ens tornem a trobar amb  
criteris de l’antic model, perquè ja no parlem de nou model,  
de l’antic model, amb este criteri de, bé, molts dubtes, 
no es faciliten les coses, no se sap què passa. Preguntin 

als malalts, quan realment tenim situacions que, quan 
els veus i quan hi parles, francament són dramàtiques, 
quants acaben tenint una avaluació que ells consideren 
correcta i no consideren fins i tot que s’arriba a una cer-
ta desqualificació personal; perquè, clar, es fica en dubte 
la seva pròpia simptomatologia, el seu propi diagnòstic. 
Això ens ho trobem. La pregunta seria: quants han tin-
gut realment el tractament de l’ICAM que correspon?, 
quants realment tenen la baixa laboral?, a quants real-
ment se’ls ha reconegut la incapacitat?, a quants realment  
correspon la seva avaluació a allò que és la seva vivèn-
cia personal? Aquesta seria la qüestió.

I, finalment, ja entrem a l’última part de la resolució, 
que jo us demanaria que ho transmetéssim al Govern i 
jo ja ho he dit. Aquí hi ha una resolució ferma que de-
mana un control i un seguiment d’acord amb els afec-
tats. Jo entenc que quan es demana «d’acord amb els 
afectats» és perquè són els afectats, són els familiars, 
són la gent que ho viu, la garantia que aquest canvi de 
mentalitat que han anat vivint al llarg dels anys, des 
del primer moment..., el que jo deia de l’escepticisme 
per part de la mateixa professió mèdica, pels mateixos 
governs.

El reconeixement ple d’una malaltia significa un anar 
pas a pas. Aquest pas a pas s’ha de fer en consens amb 
els afectats. El fracàs d’aquest seguiment, avui l’estem 
vivint. L’estem vivint en tant que han de demanar com-
pareixença, han de denunciar el Parlament, quan això 
hauria de ser innecessari. Escolti, si hi ha una comissió 
de seguiment i hi ha els afectats, no faria falta que ens 
vinguessin els diputats a veure si complim o no com-
plim. És a través d’aquesta comissió de seguiment on 
hauríem d’arribar a acords. I em temo que la vivència 
dels afectats que ens transmeten és la que jo estic vivint 
al carrer, que realment els acords no acaben d’avançar 
perquè no s’incorpora la nova mentalitat que sortia del 
mateix mandat, de la proposta de resolució. 

Tant és així que només han de reflexionar una cosa. Fa 
uns mesos els grups de l’oposició votàvem al Parlament 
el compliment o no-compliment de la resolució, i perdí-
em la votació, vull dir, en una dinàmica parlamentària 
molt pròpia: els grups de l’oposició votaven una cosa, 
els grups del Govern defensaven el Govern. Avui això 
ha canviat: no cal votar. Avui un grup ha demanat dis-
culpes. I ha demanat disculpes perquè se sent respon-
sable exactament igual que jo, i em sento absolutament 
identificat amb el que signifiquen aquestes disculpes. 
No cal anar més enllà. No cal votacions. Només trans-
metre al Govern...

Mirin, els diputats que vam votar la resolució ens sen-
tim obligats a demanar disculpes als que van presentar 
la iniciativa legislativa popular, i això alguna cosa deu 
significar. Deu significar que els mateixos diputats que 
ens sentim implicats en allò que vam fer i que hem 
tingut una vivència, jo diria que important, en tant que 
ens han ensenyat moltes coses, ens sentim preocupats 
perquè la proposta de resolució acabi complint-se.

I, per tant, jo només li voldria transmetre al Govern això; 
avui al Parlament, em sembla que tots els grups li dema-
narem el mateix: complim que ja estem a prop– la pro-
posta de resolució i també una oferta. Escoltin, atès que 
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és complex, atès que és difícil arribar a acords, doncs,  
miri, comptin amb nosaltres per arribar a acords. Ara, 
comptin amb els malalts, tinguin en compte el que sig-
nifica una nova mentalitat respecte a això, s’obliden 
del nou model que tenien en el seu moment i realment 
comencem una nova pràctica, que és l’aplicació de la 
proposta de resolució.

A mi em sembla que si ho fan així ens trobaran a tots, 
no ja en les disculpes que hem demanat –que jo també 
els les demano, evidentment, perquè em sento respon-
sable que es compleixi o no–, sinó ens trobaran a tots 
en una col·laboració efectiva per tal de donar resposta 
a allò que hem de donar resposta i que espero que ho 
aconseguíssim implementar ràpidament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Sancho. En nom del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula el senyor 
Antoni Comín.

El Sr. Comín Oliveres

Gràcies, senyora presidenta. Començo donant la ben-
vinguda als representants del Departament de Salut. I, si 
em permeten, començaria la meva intervenció fent una 
referència a la intervenció del diputat que m’ha precedit 
en l’ús de la paraula. Jo..., abans els ho deia als com-
pareixents anteriors, i vull que la meva intervenció ara 
sigui absolutament coherent amb la que he fet abans, 
no?, que per a nosaltres, els diputats, la resolució és, 
com aquell qui diu, paraula de Déu; és paraula, no de 
Déu, és paraula sagrada.

Per tant, nosaltres tenim un compromís que és amb el 
compliment estricte –deixin-m’ho dir així– de tot allò 
que diu la resolució. Molt bé. Per tant, jo si cal seré 
tan crític com calgui en tot allò que em sembla que no 
s’estigui complint –que ara hi entrarem–, la resolució, 
que veurem què realment podem pensar que s’està com-
plint i què no. Però, senyor diputat, li ben asseguro que 
jo no li demanaré disculpes a ningú. No li demanaré 
disculpes a ningú, miri, entre altres coses, perquè jo 
no estic pensant en vots, no demanaré disculpes a nin-
gú. Tampoc demano que se’ns feliciti, perquè nosaltres 
hem treballat –aquest diputat, des del primer moment, 
i jo espero que tots els altres– amb consciència –ho he 
dit abans, amb consciència–, tenint en compte un únic 
criteri i una única via, que és prendre’ns seriosament  
el patiment d’unes persones malaltes; i treballar perquè el  
sistema de salut atengui adequadament això.

Per tant –no com una rèplica ni a vostè ni al senyor Pos-
tigo–, ho dic com una actitud meva, que vagi per davant 
que no crec que ens hàgim de disculpar, perquè el que 
hauríem de fer és d’entrada celebrar aquells avenços, 
que potser no són totals, potser no són complets, però 
aquells avenços que hi ha hagut al llarg d’aquest any.  
I em sembla indubtable –i això és una bona notícia per 
als malalts de fibromiàlgia– que al llarg d’aquest any i 
mig deu haver-hi hagut avenços en el sistema d’atenció 
a la fibromiàlgia, a la fatiga crònica a Catalunya. O no 

n’hi ha hagut cap, d’avenç? O les setze unitats no s’han 
constituït? Entenc que sí.

Ara entrarem a discutir sobre la composició de les uni-
tats, però les unitats s’han constituït, les unitats tenen 
responsables. S’ha fet formació; deu haver-hi coses a 
discutir sobre la formació, però s’ha fet formació. Per 
tant, jo voldria de veritat començar, si em permeten, 
avisant el departament del mateix que avisava els com-
pareixents anteriors: el nostre compromís no és ni amb 
la comissió promotora de la ILP ni amb el Departament 
de Salut; és amb la proposta de resolució. És l’únic 
compromís que tenim nosaltres.

I m’ha agradat molt sentir del doctor Argimon que ha 
fet servir, per dues vegades, la paraula «canvi», perquè 
vol dir que, efectivament, gràcies a la proposta de reso-
lució, el departament ha canviat. Fent servir allò de bo 
que tenia el model anterior, però modificant coses amb 
relació al model anterior. I és el mateix departament qui 
ho admet. I ho celebro. Jo crec que les persones de la 
comissió promotora haurien d’estar molt orgulloses de 
ser artífexs d’aquest canvi, o coartífexs d’aquest canvi. 
Hi han hagut canvis, eh? I hi han hagut avenços.

Jo, amb relació a..., jo voldria entrar en matèria perquè 
ens perdem massa en pròlegs, em sembla, quan dis-
cutim aquests temes, i voldria entrar ja –com ha fet el 
doctor Argimon– punt per punt, no?, diguem-ne, a la 
proposta de resolució. Jo entenc que el punt 3, el des-
plegament de les unitats hospitalàries especialitzades, 
s’ha complert.

Amb relació al punt 2, que són diverses qüestions, una 
d’elles la reitero perquè crec que ha de quedar molt cla-
ra, amb relació a l’ordre. L’ordre no ha de parlar ni de 
l’ICAM, ni de la formació ni del comitè de seguiment; 
l’ordre ha de parlar només del personal, de l’àmbit ter-
ritorial i del funcionament de les unitats.

Amb relació al punt 2, jo el que veig és que la resolució 
és molt explícita i molt concreta quan parla de la com-
posició de les unitats, i, en canvi –si ho he llegit bé–, 
l’ordre en aquest sentit es pot dir que és bastant més 
genèrica, no? L’article 3 de l’ordre és més genèric. Jo 
crec que la nostra obligació com a diputats és demanar. 
No hem de fer la feina del Govern; el Govern fa ordres, 
els diputats fan propostes de resolució. Però la nostra 
funció com a diputats és proposar al Govern que, en 
aquest sentit, l’ordre sigui tan explícita com ho és la 
proposta de resolució, pel que fa a la composició.

Perquè nosaltres tenim un compromís pel que fa a la 
composició de les unitats, i és el que estableix el punt 2.4 
de la proposta de resolució. Aquí, per tant, li faria una 
pregunta al Govern sobre com veurien la possibilitat de 
ser explícits en aquest punt, que és exactament el mateix 
que he comentat a la compareixença anterior, no? De la 
mateixa manera que l’ordre no ha de parlar, ho repeteixo, 
perquè no ho diu la proposta de resolució, perquè en això 
la proposta de resolució és molt explícita i molt concreta i 
molt clara i no hi ha marge per a la interpretació..., l’ordre 
ha de parlar d’aquests tres punts i no dels altres.

Per tant, cap grup d’aquesta cambra pot donar suport a 
les al·legacions que han fet els membres de la comissió 
promotora, perquè els membres de la comissió promo-
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tora volen que l’ordre parli de punts que la proposta 
de resolució diu que no n’ha de parlar, o, en tot cas, 
no explicita que n’hagi de parlar. Per tant, queden fora 
de la proposta de resolució les al·legacions que han fet 
els membres de la comissió promotora a l’ordre, eh?  
I en aquest sentit voldria que fóssim tots molt rigorosos 
i honestos en la nostra votació. Vam recolzar una pro-
posta de resolució que diu que l’ordre ha de parlar de 
tres punts i d’aquests tres punts; no es poden recolzar 
al·legacions on es proposa que es parli d’això i de més 
coses. Punt 2.a, senyor diputat –punt 2.a. 

Voldria fer preguntes pel que fa... El punt 1 de la proposta 
de resolució explica el circuit de derivació, i vostès ens di-
uen que hi ha els plans funcionals de totes i cadascuna de 
les unitats hospitalàries especialitzades, en què dono per 
fet que recullen fidedignament aquest circuit tal com està 
explicat a la proposta de resolució, no? Però quan veig 
l’article 4 de l’ordre també em pregunto... Jo crec que 
és..., recull, entenc jo, el contingut de la proposta de re-
solució, però el que posaria sobre la taula és la possibilitat 
que expliciti també d’una manera més concreta aquestes 
dues qüestions, amb relació a les quals la proposta de re-
solució també era molt clara quan deia: «Els casos greus 
especialment complexos seran derivats directament des 
de primària a les unitats.» Ja s’hi diu, però bé..., doncs, 
que es digui com a la proposta de resolució.

I una altra cosa que potser no és tan explícita en l’ordre 
és quan es diu –n’ha parlat el diputat Sancho–: «La 
derivació a les unitats es farà sempre que la persona 
afectada ho demani, amb l’objectiu de tenir un segon 
diagnòstic o una confirmació diagnòstica.» També, la 
possibilitat que l’article 4 de l’ordre reculli això, per 
ser el més fidels possible a la literalitat de la proposta 
de resolució, no?

Després, l’altra cosa només, i per anar acabant, en forma 
de preguntes. Voldria saber..., perquè, és clar, és normal 
que els afectats estan fent un seguiment directe del des-
plegament, i, per tant, ells van acumulant i s’ha de tenir en 
compte una quantitat de casos, que no sé si estadísticament 
és molt significativa o poc, però en tot cas són casos que, 
sense ser l’única base de la nostra avaluació –abans ho he 
dit com ho estic dient ara–, també s’han de tenir en comp-
te, aquests casos, a l’hora de fer la nostra avaluació.

Per exemple, abans ens parlaven de l’Hospital de l’Es-
perança. Jo al primer moment m’he preocupat, perquè 
m’he pensat que era un dels setze. Clar, quan repasses, 
dius: «No, a veure, l’Hospital de l’Esperança no és una 
de les setze unitats hospitalàries especialitzades.» La 
qual cosa no vol dir que l’Hospital de l’Esperança, que 
se’ls ha comunicat que es treballa d’acord amb uns cri-
teris que no són els de la proposta de resolució i se’ls 
comunica per escrit... Per tant, per part d’ells és fàcil-
ment demostrable que entre la resposta escrita d’aquest 
hospital concret i el que diu la proposta de resolució..., 
no quadra, diguem-ne, no? Molt bé. Com aconseguir 
que aquells altres hospitals que no formen part del cir-
cuit, diguem-ne, específic, doncs, assumeixin i entrin en 
la lògica del nou model, per dir-ho d’alguna manera, del 
model que proposa la proposta de resolució.

Vaig acabant perquè suposo que em queda ja molt poca 
estona. Voldria saber, amb relació a les llistes d’espera, 

quina informació té el departament sobre la capacitat 
per complir les previsions de la proposta de resolució 
amb relació als noranta dies. 

Voldria també posar sobre la taula –i els ho trameto, 
si m’ho permeten els compareixents anteriors, en nom 
dels compareixents–..., ells tenen crítiques més o menys 
severes amb relació als materials que s’estan fent ser-
vir i al tipus de professionals que estan fent en aquests 
moments la formació. La proposta de resolució és molt 
clara en aquest sentit; diu: «Han de ser especialistes 
amb reconeixement en aquesta matèria, s’ha de fer una 
formació d’acord amb l’evidència científica.» Jo crec 
que aquest és un típic cas de discussió del comitè de se-
guiment; o sigui, no som nosaltres qui ens hem de posar  
a discutir sobre la bibliografia que fan servir els forma-
dors i sobre quins són els formadors que estan fent la 
formació de formadors. Però entenc que és útil que en 
un diàleg amb esperit constructiu des dels dos cantons 
–que ho donem per descomptat per part de les dues parts 
del comitè de seguiment, que hi ha voluntat constructi-
va– es posin sobre la taula aquestes observacions sobre 
la idoneïtat o no de la bibliografia emprada, no?

Després, una última consideració. Em sembla encertada 
també la proposta que feia el diputat d’Iniciativa abans, 
que, mentre es pugui considerar que la proposta de re-
solució encara està en fase de desplegament, la perio-
dicitat del comitè de seguiment sigui semestral. Encara 
que la resolució parlava que «durant el primer any serà 
semestral i després serà anual»; en la mesura que tots 
puguem acordar que encara hi ha alguns extrems de la 
resolució que estan per aplicar, que es pugui fer aquesta 
periodicitat semestral.

Crec que no em deixo res. Només acabar fent la següent 
consideració, i és que jo crec que hem aconseguit segu-
rament el més important, i jo entenc que era el que estava 
en l’esperit dels promotors de la ILP quan ens van venir 
a veure, que és un canvi cultural –que és un canvi cultu-
ral. Que el departament ha sigut aliat i promotor també 
d’aquest canvi cultural, ha coliderat aquest canvi cultural, 
i és que es reconegui la fibromiàlgia, la fatiga crònica, a 
Catalunya, en el sistema sanitari, molt més que no pas 
abans com una malaltia important. I, en aquest sentit, evi-
dentment jo poso sobre la taula millores a fer i amb un 
cert to crític, si cal, però evidentment que hi ha coses a 
millorar, però jo crec que el que hauríem de fer tots, per-
què avançarem més, no és caure en la complaença però sí 
constatar que s’està avançant i molt d’entrada en la men-
talitat col·lectiva de la societat catalana i dels professionals 
de la medicina amb relació a aquestes qüestions.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Comín. Tot seguit, en nom d’Esquerra 
Republicana, té la paraula el senyor Uriel Bertran.

El Sr. Bertran Arrué

Gràcies, senyora presidenta. També vull donar les grà-
cies a la senyora María Luisa de la Puente, al senyor 
Josep Maria Argimon, per la compareixença i les expli-
cacions que ens han donat.
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Penso que avui és un dia important per a aquesta comis-
sió, perquè hem pogut fer unes compareixences on, en 
el mateix dia i de forma consecutiva, s’han expressat la 
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
–que va desembocar, aquesta iniciativa legislativa popu-
lar, en una resolució que va aprovar el Parlament de Ca-
talunya–, i després el mateix Departament de Salut, per 
explicar com s’està complimentant. I a mi em sembla 
que és una pràctica política i democràtica molt saluda-
ble, eh?, en la mesura que aquí tots ens veiem les cares, 
es pot parlar tranquil·lament i no dilatem en el temps les 
preocupacions i la resposta a aquestes preocupacions. 
Per tant, jo reitero l’agraïment a totes les persones i ac-
tors que van participar d’aquesta iniciativa legislativa 
popular i també al Departament de Salut.

També li hem de traslladar –no sé si vostè ha escoltat 
la intervenció que amb anterioritat ha fet la comissió 
promotora– la preocupació d’aquesta comissió sobre la 
implementació, sobre la posada en pràctica de la reso-
lució que en el seu moment va aprovar el Parlament de 
Catalunya. Vostè ha comentat diferents aspectes, però és 
bo que es conegui aquesta preocupació. I, en qualsevol 
cas, nosaltres, com a representants del poble de Cata-
lunya, és una preocupació que no tenim altra opció i, a 
més a més, no volem tenir altra opció que compartir.

I ens sap greu la manca de consens que en aquests mo-
ments hi ha a l’hora d’avaluar l’estat d’aquesta imple-
mentació de la resolució que vam aprovar. Va ser un 
gran dia, penso, per al Parlament de Catalunya, quan 
es va arribar al consens que va permetre aprovar la re-
solució, i ara hem d’intentar entre tots plegats mantenir 
aquesta pràctica de consens també a l’hora d’avaluar-la, 
perquè el nostre grup parlamentari almenys parteix de 
la premissa que aquí ningú vol fer la guitza a ningú. És 
a dir, jo crec que aquí el que tots plegats volem, vaja, 
estic convençut que el que tots plegats volem és que se 
solucioni un problema que afecta la salut, que angoixa 
la salut de moltíssimes persones; i, per tant, tots aquí 
estem per treballar. Per tant, ens preocupa en aquest 
context, que no forma part ni de la politiqueria ni del 
partidisme, aquesta falta de consens.

Quins són els dos aspectes que per nosaltres són especi-
alment rellevants? Se n’han comentat d’altres; nosaltres 
incidirem en aquests dos. En primer lloc, quant al des-
plegament de les unitats hospitalàries especialitzades, 
és cert que se n’han creat, però no hi ha un acord sobre 
la complimentació d’aquestes unitats hospitalàries es-
pecialitzades, eh? És a dir –pel que se’ns ha comen-
tat abans–, no estan degudament complimentades o no 
estan completament cobertes, amb tota la complexitat 
que la mateixa resolució recollia. I, com a tal comple-
xitat, doncs, en qualsevol cas, quins són, des de la seva 
posició, els passos que s’han de seguir en el futur per 
acabar realment donant-los tot el protagonisme i tota la 
importància que han de tenir aquestes unitats hospita-
làries especialitzades, en la mesura que són una de les 
pedres clau, una de les peces clau del model que s’està 
portant a terme d’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome 
de fatiga crònica.

I una segona qüestió és tot el circuit de derivació. De 
fet, no sé si en són conscients –segur que sí–, però 

aquest va ser un dels aspectes més complexos de la ne-
gociació; jo m’atreviria a dir que va ser l’aspecte més 
complex de tota la negociació, el fet de dissenyar un 
circuit de derivació, que va comportar, doncs, propostes, 
contrapropostes, molt de debat i al final es va arribar a 
un consens que és comprometedor en la mesura que, si 
no es porta a terme tal com ho vam redactar, la mateixa 
resolució com a tal comença a debilitar-se. Comença a 
debilitar-se perquè és l’aspecte a què es va donar més 
importància en el seu moment, en concret en els dos 
aspectes que s’han anat comentant: els casos greus que 
es puguin derivar de primària a les unitats hospitalàries 
especialitzades, és a dir, que es derivin automàticament, 
i l’aspecte fonamental, que quan la persona afectada de 
fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica ho demani 
se la derivi també a aquestes unitats hospitalàries es-
pecialitzades.

Per tant, en aquest sentit sí que els demanaríem que les 
ordres, que tota la informació que emani del Departa-
ment de Salut inclogui aquests dos aspectes en la forma 
literal amb què es va aprovar a la proposta de resolució. 
Jo penso que aquest és un aspecte important.

I, finalment, només volíem acabar fent-li una pregunta, 
i és: en aquests moments com estan les llistes d’espera 
en l’atenció a la fibromiàlgia i a la síndrome de fatiga 
crònica en les diferents fases que aquesta atenció re-
quereix?

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular, té la paraula la senyora Belén Pajares.

La Sra. Pajares i Ribas

Gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, agrair les 
explicacions i la compareixença de la doctora De la 
Puente i del doctor Argimon, i també de la resta de 
membres del departament que avui ens acompanyen. A 
les persones de la comissió promotora i a altres mem-
bres de plataformes, doncs, ja els hem saludat abans, 
però, bé, de totes maneres també els tornem a donar la 
benvinguda.

Avui substanciem el compliment d’una resolució apro-
vada per unanimitat de tots els grups parlamentaris, una 
resolució que no deixa de ser un mandat polític d’aquest 
Parlament cap al Govern. I vostès em permetran que els 
digui, amb tots els meus respectes, que esperava una 
mica més de les explicacions, més ampliació d’aquest 
informe del 26 de maig, que tenim des de primers de 
juny. A nosaltres ens ha generat molts dubtes aquest 
informe, que he de dir-li que no han quedat resolts amb 
les seves explicacions, i, per tant, traslladaré amb pre-
guntes el més concretes possible això que ens sobta i 
que ens fa dubtar sobre l’informe presentat.

Parlem a la pàgina 8... Jo intentaré seguir l’informe que 
vostès ens van presentar, no? Quan es parla que passen 
de vuit a setze unitats especialitzades, no?, jo he de dir-
los que dóna la impressió que el quid està en la quantitat 
i no en la qualitat. I amb això que quedi ben clar que no 
vull assimilar el tema de qualitat amb les persones que 
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vostès han posat al capdavant com a coordinadors; no 
té res a veure amb això. Però, clar, si aquestes unitats 
no compten amb els equips multidisciplinaris, que és 
el necessari i, a més, és el que diu la resolució, penso 
que aleshores anem creant unitats sense que a l’hora de 
la veritat tinguin una efectivitat real quan els malalts hi 
acudeixin.

Pediatres. On són? Perquè aquí tampoc surten reflectits 
els pediatres amb què comptaran aquestes unitats, si és 
que algun dia arriben a comptar-hi.

També ens parla a la pàgina 8, per exemple, que la pre-
visió de funcionament d’aquestes unitats és el mes de 
juny. Quantes ja estan en marxa? Quines no s’han pogut 
posar en funcionament? I, a més a més, el més impor-
tant: amb quins equips compten?, amb quin personal 
comptaran aquestes unitats?

També ens parla una mica més endavant, per exemple, 
de la dotació pressupostària per desplegar la resolució. 
I aquí és que no podem oblidar que, a banda del que 
diu la resolució, si no comptem amb diners –i sento 
molt l’explicació que es dóna respecte a això– no po-
drem portar a terme totes aquestes qüestions, perquè 
un tema..., poso un exemple: la gestora infermera de 
casos. O és que totes les unitats compten amb gestores 
infermeres de casos? Cap unitat ha hagut de contractar 
un metge? Perquè dóna la impressió que ja tenim tots 
els professionals necessaris.

Per exemple, ens diu l’informe que els pressupostos no 
es fan per malalties però sí per línies de serveis sani-
taris, que és com consta a l’informe. Bé, a la memòria 
de programes del Servei CatSalut, per exemple, dels 
pressupostos que ens van presentar l’any passat estan..., 
jo he agafat una pàgina a l’atzar i es parla del Pla direc-
tor d’oncologia, Pla director de malalties, Pla director 
sociosanitari..., més a baix: «Millorar l’atenció a les 
persones amb fibromiàlgia i síndrome...» Però és que 
això si queda com a voluntat política malament rai; ne-
cessitem dotació pressupostària i les línies de servei són 
una cosa però es pot dotar una partida amb assignació 
econòmica per poder desplegar la resolució. Perquè, 
clar, segur que tots aquests equips necessiten recursos 
humans i tecnologia per poder portar a terme la resolu-
ció. Bé, i si parlem de recerca ja el tema es multiplica 
per deu, per cent, pel que cadascú de nosaltres vulgui.

Jo li preguntava si algun hospital li ha reclamat que 
necessita més personal, per exemple, o si algun dels 
hospitals els ha dit que amb la dotació que tenen no 
poden portar a terme la resolució.

Les llistes d’espera, també, pàgina 13. Ens diuen que no 
tenen llistes d’espera d’aquestes malalties en concret. 
Però, clar, sí que saben els dies per accedir als especi-
alistes dels hospitals en aquesta qüestió. Bé, aleshores 
devem saber quins són els dies per accedir a la unitat 
especialitzada, per exemple, de l’Hospital Clínic. Segu-
rament hi deu haver tots els malalts que hi han d’accedir 
d’altres malalties, que han d’accedir a certes unitats es-
pecialitzades, no de malalties però sí de línies de serveis, 
per dir-ho d’alguna manera. Això ens pot aproximar 
moltíssim a quines són les llistes d’espera de veritat, 
perquè ens estan parlant de llistes d’espera de dos anys  

i mig; i això fins i tot ho diu el doctor Fernández Solà 
a la publicació del Parlament on s’explica com es va 
aprovar aquesta iniciativa legislativa popular.

Ens parlava també del pla director, doctor Argimon, el 
Pla director de malalties de l’aparell locomotor, que 
sustenta diferents àmbits d’actuació d’aquesta resolu-
ció. Jo em permeto recordar-li que aquest pla director, 
i així també ho vam expressar durant la compareixença 
de la consellera quan presentava el Pla de salut horitzó 
2010, diu: «Així mateix inclourà les recomanacions as-
sistencials per a l’atenció a la fibromiàlgia, síndrome de 
fatiga crònica, proposades l’any 2006 en el document 
de consens publicat pel Departament de Salut.» O sigui 
que aquest pla director, que ha de sustentar molts àmbits 
d’actuació, segueix basant-se en l’antic pla?, el que de 
fet la resolució, per dir-ho d’alguna manera, deroga. És 
una pregunta que li deixo sobre la taula.

Els centres d’atenció primària tenen coneixement dels 
circuits, de veritat? Perquè a nosaltres ens fan arribar 
els metges d’atenció primària que de moment no saben 
res d’això i que millor quantes menys malaltes de fibro-
miàlgia els arribin; sento dir-ho així, però així és com 
t’ho traslladen els metges de primària.

L’informe..., a la pàgina 20 apareix el Clínic amb molt 
detall, però no tenim notícies ni de la Vall d’Hebron ni 
de l’Hospital del Mar. Es parla també d’una reorganit-
zació. També volem saber si s’ha dut a terme.

Formació. Només també ho centraré en un aspecte: els 
pediatres; volem saber si rebran formació per poder 
atendre els nens malalts.

L’ICAM, un aspecte que penso que quan es va con-
sensuar la resolució era un dels punts als quals més 
importància donava la comissió promotora i que, a més, 
més problemes a l’hora de la veritat pot donar. Miri, a 
mi em dóna la impressió, revisant l’informe, que està 
pendent el mateix que al primer informe de compli-
ment de la resolució, que es va presentar al novembre 
del 2008. O sigui, està pendent d’un esborrany –punt 
1, pàgina 35– i de rebre un protocol –és el punt 2 de la 
mateixa pàgina 35.

I també m’agradaria saber en quina situació estan 
aquests dos documents, no? Perquè, a més a més, tots 
vostès saben que són malalties invalidants, que el Síndic 
de Greuges fins i tot va iniciar una actuació d’ofici, que 
any rere any és una cosa que reflecteixen els informes 
anuals, i que també el Defensor del Pueblo ha fet cons-
tar en el seu informe de l’any 2008.

A més a més, veiem amb sorpresa que, del grup de tre-
ball interdisciplinari que ha de treballar amb l’ICAM, 
només en forma part una entitat, que és la Fundació 
Fibromiàlgia i Fatiga Crònica. Nosaltres el dia que vam 
portar a terme, que vam substanciar el control de com-
pliment, al gener, ja vam demanar que la comissió pro-
motora..., qué menos, que estiguessin en aquest grup 
de treball, ja que van ser els que van portar aquesta 
iniciativa al Parlament de Catalunya.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.)

Acabo, senyora presidenta.
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La presidenta

Perdoni, senyora Pajares, és que abans no havia fet el 
canvi de rellotge; o sigui, que li queden encara tres mi-
nuts.

La Sra. Pajares i Ribas

Els aprofitaré; moltes gràcies, senyora presidenta.  
A veure, també ens parlaven que cap comunitat autòno-
ma té un sistema definit d’atenció d’aquestes malalties. 
Potser no el tenen, però tenen plans estratègics, que, a 
més, alguns d’ells van ser firmats amb l’acord de les 
entitats implicades, de les entitats de malalts. I jo sento 
dir-ho, perquè, a més, és una frase que he dit moltes 
vegades, i més en aquesta comissió: és que ser pioners 
no ens converteix en ser els millors.

I, per exemple, fa pocs dies en el Senat es va aprovar 
una moció per unanimitat de tots els grups, que va ser 
presentada pel Partit Socialista Obrer Espanyol, no?  
A mi em feia molta gràcia quan llegia el diari de sessi-
ons perquè el senador socialista que la presentava deia 
que era «una moción blanca». Bé, blanca..., blanquíssi-
ma, perquè només portava dos punts, tots els grups par-
lamentaris de tots els colors vam presentar-hi esmenes. 
Sento dir que finalment on estava el quid de la qüestió, 
que era el tema de les incapacitats, el tema de la inva-
lidesa, el tema de la dependència, el tema de la dotació 
per a recerca, que van ser les que va presentar el Grup 
Popular, no van ser acceptades, no van ser recollides 
per la moció. Però, clar, si aprovem mocions amb molta 
voluntat política – perquè això ho tenim tots, no?– però 
amb poca efectivitat de resultats, jo penso que el que es-
tem creant són falses expectatives i generant esperances 
a què després no podrem donar compliment.

I ja..., amb això ja acabo, respecte a la síndrome de 
sensibilitat química múltiple, de què es parla a la pà-
gina 30, a mi realment em sobta, segurament per des-
coneixement, no?, però, que vostès diguin: «L’atenció 
primària és per definició el nivell assistencial que millor 
pot oferir aquest abordatge. En aquest sentit, correspon 
als professionals de referència d’atenció primària de 
cada persona el seguiment de l’evolució del problema 
de salut i, si escau, la seva derivació.» «Si escau, la seva 
derivació», però els metges de primària vostès ja saben  
que estan col·lapsats i saturats de malalts. Aquestes ma-
lalties que són tan complexes, que no tenen ni la consi-
deració encara de malaltia, com pot ser que les centrin 
a la primària? És una pregunta, una reflexió que els 
deixo sobre la taula. 

I també, respecte al nivell d’atenció especialitzada, 
quins seran aquests equips multidisciplinaris que trac-
taran aquestes persones?, i on estaran centrats? O és 
que acabaran sent els mateixos que porten la síndrome 
de fatiga crònica i la fibromiàlgia, amb la qual cosa 
acabarem col·lapsant encara molt més les unitats que 
ja existeixen.

Com he dit, senyora presidenta, amb aquest últim apunt 
acabaré la meva intervenció. En tot cas, espero les res-
postes del departament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Pajares. Té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Postigo.

El Sr. Postigo i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, per 
donar la benvinguda i saludar la senyora De la Puente 
i el senyor Argimon i la resta de responsables del de-
partament que els acompanyen en la compareixença 
d’avui, que no té cap més objecte que, doncs, valorar 
l’informe de compliment de la resolució que en el seu 
dia va aprovar aquest Parlament per unanimitat. 

No estem aquí –almenys nosaltres ho interpretem així– 
per dir si hem avançat o no hem avançat; per descomp-
tat que s’ha avançat. Jo crec que tots els que estem aquí, 
tothom coincideix que hi ha hagut un abans i un després 
de l’aprovació de la resolució. Només faltaria que no hi 
hagués hagut aquest abans i aquest després. Però estem 
aquí per parlar si s’ha donat un compliment íntegre a 
la resolució. I això és el que ha portat el diputat que els 
parla i aquest grup parlamentari a demanar disculpes als 
anteriors compareixents, perquè nosaltres considerem 
que, fil per randa, sentint-ho molt, però no se li ha donat 
compliment. És que no ens han de caure els anells per 
reconèixer-ho –no ens han de caure els anells.

I em dol molt que algú pensi que això ho fem per reco-
llir vots. Escolti’m, un grup minoritari com és el nostre, 
sense cap pretensió de centralitat..., nosaltres mantenim 
i defensem el que defensem conscients que hi ha molta 
gent, doncs, que no ho comparteix. I segurament això 
ens condemna que siguem per temps un grup minori-
tari. O sigui, que no cal..., podem anar incrementant 
una mica, eh?, tampoc no cal exagerar-ho, diguéssim, 
però no cal que ningú em retregui que ho fem per vots, 
perquè si em conegués, diguéssim, mínimament sabria 
que això no és el que em mou.

Jo crec que això s’ha de fer per una qüestió de credibilitat, 
de coherència, d’honestedat fins a cert punt, perquè em 
sembla que, doncs, escolta’m, si aquí deia que en un any 
hauríem d’haver fet l’establiment i la posada en funcio-
nament de totes aquestes unitats, jo entenc, i em sembla 
que tinc arguments i ho intentaré explicar, que això no  
s’ha acomplert –no s’ha acomplert. I com que no s’han 
acomplert aquest punt i d’altres, doncs, em sembla que 
el primer, entre altres coses, perquè això segur que fa-
cilita el diàleg, és reconèixer-ho i demanar disculpes. I 
a partir d’aquí continuem treballant per avançar.

També hem de ser conscients d’una altra qüestió, i és 
que canviar inèrcies costa, eh? I, per tant, aquell que 
pensés que al cap d’un any, doncs, això seria la nit i el 
dia i es funcionaria d’una manera absolutament oposada 
de com s’havia estat fent..., doncs, segurament si vam 
donar aquestes expectatives vam fallar, eh?; per això 
que deia, perquè canviar inèrcies, canviar dinàmiques 
costa moltíssim. I, per tant, aquests canvis que tots de-
sitjaríem, diguéssim, trigaran un temps que es puguin 
percebre.

I, per tant, fins a cert punt pot ser lògic, doncs, que la 
percepció dels que ara són malalts, diguéssim, continuï 
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sent negativa, en part amb raó, perquè és veritat que al-
gun d’aquell escepticisme, que abans el senyor Sancho 
s’hi referia, que es donava per part d’alguns professio-
nals, doncs, pel que ens diuen a nosaltres es continua 
donant, eh? I, per tant, per part de professionals, doncs, 
es podria dir que n’hi han que no s’acaben de creure les 
malalties, no?, i, per tant, les tracten d’aquesta manera. 
O sigui, que justificada en part aquesta percepció de la 
persona o de les persones que pateixen aquesta malaltia 
que algunes coses continuen com estaven abans.

Jo, per entrar al gra..., perquè em sembla que moltes 
de les coses ja s’han dit i, en tot cas, el que voldria fer 
és un petit relat de qüestions de què voldríem alguna 
explicació o algun aclariment. Començant pel nombre 
d’unitats especialitzades, a nosaltres ens sembla molt 
bé, eh? La resolució parlava d’un nombre determinat. 
Entenem i interpretem que per tal de donar una cober-
tura més eficient i, per tant, per tal que hi hagi una 
major equitat en l’accés, doncs, s’ha considerat oportú 
crear un major nombre d’unitats especialitzades. Des 
d’aquest punt de vista, res a dir.

Una cosa que em sembla que es pot donar una certa..., o 
a nosaltres ens sembla que hi ha una certa contradicció, 
quan es fa referència, en l’informe, als plans funcionals. 
A la pàgina 8 de l’informe es diu que «el departament 
ja disposa de tots i cadascun dels plans funcionals». No 
sé si és així; en tot cas, si és així, em sorprèn, perquè 
llavors aquesta ordre que ara està en informació pública 
s’hi refereix, també, als plans funcionals, i diu concre-
tament que cada una d’aquestes unitats, doncs, disposa 
d’un termini de sis mesos per elaborar una proposta de 
pla funcional. Llavors, no sé si és que estem parlant  
de coses diferents o si és que s’ha posat, diguéssim, per 
disposar de temps i estar més tranquils, però sabent que 
ja ho tenim pràcticament fet. Aquest és un aspecte que 
no acabàvem d’entendre.

Pel que fa referència a la formació, també em sem-
bla important comentar –i segurament deu tenir algu-
na explicació– que, fent una mica els números del que 
apareix en l’informe, el 2006, doncs, es van realitzar  
26 sessions –m’imagino que deuen ser cursos, semina-
ris, una mica, eh?, diversificat–, amb 543 assistents, i 
que l’assistència i el nombre de sessions han anat bai-
xant en els anys següents. El 2007, 8 sessions, 152; el 
2008, 7 sessions, 110 assistents. Jo m’imagino que això 
deu respondre no tant a una qüestió de quantitat, sinó de 
qualitat, i, per tant, els que van fer els primers cursos i 
formacions en els primers anys, doncs, ara potser amb 
un reforç, amb una actualització ja passen; no és si és 
així. En tot cas, m’agradaria saber si ja disposen d’al-
guns resultats pel que fa a la formació al llarg d’aquest 
2009.

Abans comentàvem que ens sembla que el fet que a dia 
d’avui encara aquestes malalties siguin prou desconegu-
des de manera general i també per part d’alguns profes-
sionals o de bona part dels professionals..., això fa que 
el tema de la formació sigui molt important. A mi em 
consta que en l’informe ocupa molt d’espai, i, per tant, 
entenc que també és una prioritat per al departament. 
De la mateixa manera que ho hauria de ser el tema de 
la recerca, que pràcticament no se n’ha dit res, eh?, i es 

parlava que les unitats altament especialitzades una de 
les funcions que tindrien era la del foment de la recerca 
en aquest sentit. Aquest aspecte ens sembla bàsic. Per 
sortir de dubtes i per avançar d’una manera més fàcil, 
què s’està fent en relació amb aquest tema?

Els aspectes positius i els avenços que hi han hagut i 
que, ho torno a dir, hi són –no els negarem pas, no els 
estem negant. Un d’ells –nosaltres com a mínim ho va-
lorem així– és el fet que s’inclogui la síndrome de sen-
sibilitat química múltiple a dins del circuit que ja tenen 
la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica. Així ho 
entenem. És a dir, que es fa un tracte d’aquesta malaltia 
com si fos les altres dues, eh? I, per tant, que entri en 
aquest mateix circuit d’entrada ens sembla positiu.

No cal dir, perquè m’imagino que de la mateixa mane-
ra que ens arriben a nosaltres també els deuen arribar 
al departament, les moltes queixes que ens arriben per 
part de persones afectades per aquestes malalties, amb 
relació a molts dels temes, eh? Una d’elles, doncs, pot 
ser que el criteri que es va establir que els equips que 
atenguessin aquestes malalties fossin d’una composició 
multidisciplinària..., ens estan dient que per qüestions 
m’imagino que bàsicament pressupostàries a vegades 
hi ha mancança de determinats professionals. Vostès 
abans parlaven dels metges internistes com una especi-
alitat, aquesta, diguéssim, que és bàsica; doncs, abans, 
a la compareixença d’abans, ens deien que en algunes 
d’aquestes unitats falta. O és que potser ho... (Veus de 
fons.) Bé, en tot cas, ja m’ho aclariran, però semblava 
que hi havia mancança d’aquests professionals.

I un altre tema, diguéssim, que és motiu de moltíssimes 
queixes, i jo m’imagino que ja ho deuen tenir..., ja hi 
deuen estar acostumats, és el funcionament de l’ICAM. 
Moltes queixes perquè és, diguéssim, el darrer colofó i 
és el punt en el qual la desesperació per part de molta 
gent que pateix aquestes malalties, diguéssim..., la de-
sesperació ja arriba a un límit que, clar, quan l’estàs pa-
tint i veus que potser no te la reconeixen, no te la saben 
apreciar..., bé, m’estalviaré alguns dels comentaris que 
diuen que fan a l’hora d’avaluar, doncs, la situació en 
què es troben alguns d’aquests malalts. Però, en tot cas, 
aquest és un dels aspectes que aixeca més queixes.

I per últim, i ja acabo, precisament en l’informe es par-
la, quan es parla de l’ICAM, d’un protocol o una guia 
que semblava que s’estava a l’espera de rebre, com si 
fos una cosa imminent. En tot cas, saber si ja es disposa 
d’aquest protocol.

Res més, moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies, senyor Postigo. Per respondre a les 
qüestions plantejades té la paraula la doctora Maria 
Lluïsa de la Puente.

La directora de Planificació i Avaluació i subdirectora  
del Servei Català de la Salut

Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per les seves inter-
vencions, que evidentment són aportacions molt valuo-
ses per a nosaltres, com a departament, per treballar en 
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això que dèiem, per la raó del nostre sentit de ser, que 
és l’atenció a les persones malaltes.

A mi m’agradaria contestar organitzadament els cinc 
punts que m’he apuntat. El primer és el tema de mo-
del; el segon és el tema de l’ordre; el tercer, el tema de 
formació; el quart, el tema de l’ICAM, i el cinquè, el 
tema de la comissió de seguiment. Després, el doctor 
Argimon, a alguns dels temes, puntualitzarà més del 
que jo diré.

Jo, quant al model, penso que hi estem d’acord tots, no? 
El senyor Sancho feia referència al principi de les me-
ves paraules de dir, i continuo reiterant-ho, que crec que 
hem fet un avenç molt important. També crec que tenim 
un sistema sanitari molt bo, evidentment amb moltes 
mancances i en un moment evidentment de millora, 
com sempre, no? I això no és que ho digui jo, és que ho 
diuen els ciutadans i ho diuen les avaluacions que tenim  
en aquests moments, nacionals i internacionals, eh?

També crec que és fruit dels pacients, de la ILP i tam-
bé fruit de vostès, que hem millorat l’atenció a aquests 
pacients, i això és indubtable, perquè tenim una reso-
lució que ens obliga detalladament al que hem de fer i 
com hem d’organitzar. I tenim una resolució que tenim 
la sort que es recolza en el sistema sanitari nostre, no 
en un altre sistema, no? I amb això també intento do-
nar resposta a algunes de les coses que han sortit sobre 
el model. Nosaltres tenim un model basat en l’atenció 
primària de salut, i això és una fortalesa tan gran, que 
vostès coneixen molt millor que jo, perquè en aquests 
moments precisament hi ha uns debats en tot el món, 
en altres països, on es veu la feblesa tan important que 
tenen per culpa de no tenir una bona atenció primària.

Ahir nosaltres vam aprovar el Pla d’innovació d’atenció 
primària de Catalunya i de salut comunitària, i és un 
orgull com a país, de tots, no només del Govern, no, del 
nostre sistema. Precisament no només el tenim bo, sinó 
que, a més, l’estem millorant. Per tant, tota l’atenció a les 
malalties nostres ha d’estar basada en l’atenció primària  
de salut, perquè és el nostre model; no perquè sigui un 
caprici, sinó perquè tenim una avaluació del món que 
ens recomana seguir en aquesta línia i, a més, amb for-
ça. Per tant, hem de treballar amb això.

Aquesta resolució, però, remarca –idea que també té 
tot el conjunt d’atenció a les altres malalties– que s’ha 
de fer amb el suport de l’atenció especialitzada, cosa 
en què estem absolutament d’acord; és més, tot el nos-
tre model ho diu. I aquesta resolució ho remarca i hi 
estem d’acord. Ara, en el que no podem estar d’acord 
és a saltar-nos el model sanitari de Catalunya. Jo, en 
aquest sentit, volia començar dient-los això, que crec 
que tenim un sistema bo, que crec que hem fet un avenç 
important gràcies no només al Govern, sinó al conjunt 
de la societat i del sistema sanitari català, no?, i evi-
dentment també gràcies als diputats que estan avui aquí 
treballant amb nosaltres.

Evidentment, com tenim el model que tenim, hem de 
treballar amb el que tenim. I quan tenim algunes dades, 
opinions que vostès tenen i que és veritat, de dir: «Per 
què tenim un metge escèptic?» o «per què tenim una 
unitat que no funciona tan bé com ens agradaria?», és 

veritat. Però és que és la unitat que tenim nosaltres; és 
aquesta unitat. Nosaltres no podem desplaçar una unitat 
d’un hospital d’aquí a treballar a Terres de l’Ebre. És 
que a Terres de l’Ebre tenim l’hospital que tenim. O a 
Reus, o a Girona. I, per tant, hem de treballar amb el 
que tenim. I gràcies al que tenim, que és molt bo i que 
ho estem millorant, podem donar la resposta que estem 
donant en aquests moments.

Per tant, jo donaria com a entrada una resposta per part 
del Departament de Salut d’agraïment al treball que 
s’ha fet, però també de fortalesa en dir que tenim un bon 
sistema i que hem fet un avenç molt important en el que 
és l’atenció a aquests pacients. I, a més, crec que això 
es pot demostrar. Evidentment en un camí de millora. 
Això com a principi.

El tema de l’ordre. En aquests moments estem recollint 
les al·legacions. He de dir-li –i això el senyor Comín ho 
ha dit molt bé– que nosaltres per la resolució tenim obli-
gació de complir la resolució. L’ordre és un altre tema. 
L’ordre..., i precisament abans de venir he anat a parlar 
amb l’experta nostra, amb la cap d’Assessoria Jurídica, 
per dir les paraules ben dites. L’ordre ens ajuda amb 
alguns temes organitzatius, per exemple, creació de les 
unitats funcionals, que evidentment les farem, eh? Però 
dir-los que l’ordre no obliga més del que ens obliga la 
resolució. Això..., han d’estar tranquils en aquest sentit. 
Evidentment a l’ordre recollirem les al·legacions, les 
incorporarem, intentarem fer una ordre el millor pos-
sible. I estamos en ello, eh? Però remarcar-los que la 
resolució del Parlament ja ens obliga a complir amb tot 
això. I l’ordre precisament es crea per alguns aspectes 
sobretot organitzatius, eh? I per aquesta línia evident-
ment continuarem treballant.

A l’aspecte de formació jo entenc que pot haver-hi..., i 
segurament pot ser cert que hi hagi febleses en alguns 
aspectes de formació, però nosaltres estem treballant 
la metodologia de formació que hi ha en aquests mo-
ments recomanada, que és que treballem en formació 
de formadors, i, a la vegada, aquests formadors formen 
uns altres. Per tant, no és tant el nombre, que ens deia 
el senyor Postigo, que per què en teníem quatre-cents, o 
tres-cents o cinc-cents. Evidentment, és important però 
no és el més important. El més important és que les uni-
tats especialitzades, les que tenim, han d’estar molt ben 
formades, i aquestes, a la vegada, han de formar en el 
seu territori. Esta es la línea de trabajo, d’això no ens 
podem moure. Evidentment que podem millorar-ho tot, 
però estem treballant en una línia correcta d’orientació 
de formació.

Per què els continguts són uns o són uns altres? Per què 
un tractament és un o és un altre? Nosaltres no tenim 
experts del Govern, gràcies a Déu, tenim experts del 
sistema. O sigui, quan nosaltres ens recolzem en l’ex-
periència científica, no és l’experiència científica del 
Departament de Salut, és del sistema sanitari català, és 
la societat catalana, totes les que tenim, és l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques. No és el Departament de Salut 
que ens està donant suport, és l’Agència d’Avaluació 
de Qualitat que ens està donant suport. Per tant, hem 
de reconèixer que treballem amb l’evidència científica; 
per cert, igual que tota la resta de problemàtiques que 
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tenim de salut, exactament igual. Sempre. I és un orgull 
de país, que tenim la sort de tenir l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques, l’Agència d’Avaluació. O sigui, que 
nosaltres treballem amb aquesta base.

Evidentment que pot haver-hi..., i ens passa amb al-
tres malalties, no només amb aquesta, que diu: «Acaba 
de sortir una medicació, acaba de sortir una prova; per 
què no s’incorpora demà?» I això té uns terminis i uns 
«plaços». Com vostès saben, moltes vegades aquestes 
proves i aquests tractaments no són adequats, tenen al-
tres efectes secundaris. Per tant, no som nosaltres els 
que marquem el circuit ni el tempo, sinó que és el món 
científic que ens marca això. I en aquesta línia, també 
amb aquestes malalties, estem treballant.

Quant al tema dels pressupostos, que ha dit la senyo-
ra Pajares. Sobre el tema de pressupostos, és veritat 
que vostè ha vist en algun moment que el Pla director 
d’oncologia té un pressupost concret, i és cert, però no 
és per atendre el càncer. Els ho explico. Nosaltres..., 
els plans directors, com saben vostès –que en tenim 
cinc i en aquests moments, aprovats en aquesta segona 
legislatura, set–, abasten set grans problemes de salut 
de país: el càncer, l’aparell locomotor, el tema sociosa-
nitari... Llavors, aquests set grans temes, que tenim un 
pla director aprovat pel Govern, tenen una partida con-
creta, però no per dir: «Jo poso diners per al càncer», 
sinó que allà no hi ha el que em costa el càncer; el que 
hi ha dintre del Pla director d’oncologia són aquelles 
activitats més científiques i de suport i organitzatives 
que fem des del mateix departament.

Per tant, en aquest sentit, és cert que no tenim clarament 
identificats, de cap malaltia..., cosa que és un tema que 
hem d’avançar en tots, no només en aquestes malalties 
sinó en totes, a identificar millor els pressupostos per 
malaltia. I en aquests moments això no ho tenim. Per 
tant, contractem, com dèiem –i em sembla que ho hem 
parlat en algun moment–, a través de serveis. Això no 
vol dir que nosaltres traguem aquesta responsabilitat 
–que la tenim, eh?– d’avançar en el coneixement dels 
costos de les malalties –que, per cert, tenim algunes 
publicacions que estan avançant per aquí.

Per acabar, molt breument, el tema de l’ICAM. Del tema 
de l’ICAM jo crec que aquí, en la resolució, concís, diu 
exactament a què ens hem compromès com a govern per 
donar resposta al tema d’incapacitat laboral. Jo crec que 
en els quatre punts que estan aquí hi estem treballant i 
els hem donat resposta avui de com estem treballant en  
els quatre punts. Evidentment poden dir vostès: «Bé, 
per què no tenim ja el protocol que ens agradaria te-
nir d’un dels que anomenem en l’informe?» Però això 
no vol dir que no estiguem donant resposta als quatre 
punts a què nosaltres ens vam comprometre dintre de 
l’apartat de l’ICAM, no? I, en aquesta línia, jo crec que 
el doctor Argimon els ha explicat amb molt detall com 
l’ICAM està avançant moltíssim en el que és el treball 
de millora de circuits i de millora de la formació dels 
seus professionals.

Per acabar amb el tema de la comissió de seguiment, jo 
crec que hem recollit evidentment els seus suggeriments 
en el sentit de no acotar això només a un cop l’any; hi 
estem totalment d’acord. I em sembla que hem fet qua-

tre..., em sembla que són quatre comissions que hem 
fet nosaltres en l’últim any. Per tant, en això no hi ha 
cap problema. Nosaltres continuarem fent comissions 
de seguiment més periòdiques.

I amb això acabaria la meva intervenció, presidenta, i 
li donaria la paraula, potser, si vostè ho considera con-
venient, al senyor Argimon.

La presidenta

Sí, doncs, moltes gràcies. Té la paraula el doctor Ar-
gimon.

El gerent de Planificació, Compra i Avaluació de 
Serveis Assistencials del Servei Català de la Salut

Moltes gràcies. Així també, molt breument, el primer 
que m’agradaria remarcar és un punt que jo crec que 
ha anat sortint en totes les intervencions, i s’ha utilit-
zat la paraula «canvi cultural» –jo crec que l’han utilit-
zat diversos dels diputats–, també «canvis d’inèrcia». 
I aquest és un punt que jo crec que és clau –clau– i que 
em sembla que en les comissions de seguiment jo en 
això també he sigut molt clar, en l’aspecte de remarcar 
que això suposa un canvi cultural i que, des d’aquest 
canvi cultural i d’aquest trencar inèrcies, la resolució 
és un punt cabdal.

Però també ho saben des de les associacions, que jo en 
la comissió de seguiment he utilitzat moltes vegades 
l’expressió de dir: «Miri, el termini se’ns acaba el dia 30 
de maig, si no ho recordo malament» –ara no recordo 
exactament el dia–, «però això no és diferent. El dia 29 
de maig no serà radicalment diferent del dia 2 de juny.» 
I aquest és un punt i un camí de treball conjunt –associ-
acions, el que és pròpiament el Govern, els partits po-
lítics, els professionals sanitaris–; és un treball conjunt 
que a poc a poc anem trencant aquesta inèrcia.

I des d’aquest punt de vista també, quan deia el diputat 
Sancho la paraula «escepticisme», no?, que jo també 
l’he utilitzat anteriorment, doncs, home, jo penso que 
també és veritat –i en això hem de ser conscients i jo 
crec que també les associacions ho són– que no és el 
mateix la sensibilitat que hi ha avui, any 2009, i on, hi 
insisteixo, la resolució ha tingut un aspecte fonamental, 
és un punt fonamental, de com, per exemple, estàvem 
l’any 2005, d’acord? Home, jo entenc que quatre anys 
són molts anys i més per a algú que està patint i per 
a algú que té un problema; jo ho entenc, no? Potser 
som molt lents, també és veritat. Però també és veritat 
que nosaltres, també com deia la doctora De la Puente, 
doncs, des d’aquest punt de vista, home, quan incorpo-
rem, per exemple, evidència científica la incorporem 
d’una manera sòlida, eh?; no incorporem el primer que 
surt a la primera revista que surt. I això els nostres es-
pecialistes, doncs, aquí, i els nostres experts, no del Go-
vern sinó de la xarxa, evidentment ens ho comenten.

Comissió de seguiment. Com deien, tampoc ara no en 
vull fer una qüestió de nombre, perquè la quantitat no 
fa la qualitat, eh? Però jo crec que aquí també –i ho 
saben les associacions– nosaltres hem sigut oberts des 
de tots els punts de vista, tant en la freqüència i en la 
periodicitat de donar les explicacions i de retre comp-
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tes, com és la nostra obligació, com també, doncs –no-
més faltaria–, de transparència i de dir «no» algunes 
vegades, quan creiem, des del nostre punt de vista, que 
ha de ser «no». Jo crec que en això hem sigut francs.  
I evidentment que hi han desacords –evidentment que 
hi han desacords–, però també..., home, s’ha utilitzat la 
paraula «optimisme»; jo sóc optimista, hi anirem arri-
bant i anirem avançant a poc a poc.

Un altre punt important: el fet dels criteris de derivació o 
si en l’ordre apareix o no apareix. Home, nosaltres hem 
utilitzat –o jo he utilitzat– la paraula «mandat», he utilit-
zat la paraula «resolució exigeix» i la doctora De la Pu-
ente ha utilitzat la paraula «obligació». És a dir, per nos-
altres..., l’ordre evidentment és molt important, només 
faltaria, però per nosaltres el dia que tenim la resolució co-
mencem a treballar amb la resolució. I si la resolució ens  
diu que el criteri de derivació..., n’hi ha un que és que 
aquella persona que voluntàriament ho sol·licita, diu: 
«Escolti’m, jo vull anar a la unitat perquè tinc dubtes», 
no?, o per la raó que sigui, doncs, això evidentment que 
és un criteri; és un criteri, ha de ser-ho i ho és.

Des d’aquest punt de vista també jo aquí sí que voldria 
dir que no hi ha cap tipus ni de restricció ni de problema, 
des del que són els punts de vista de criteris de deriva-
ció. I evidentment, si els juristes no hi tenen cap incon-
venient, els hi inclourem, perquè, a més, en el mateix 
informe de seguiment i també en tot el que han sigut les 
discussions dels plans funcionals hi és aquest aspecte de 
«qualsevol malalt, malalta que ho sol·liciti haurà de ser 
derivat» –no?– «sense més explicacions». Per tant, des 
d’aquest punt també..., no voldria afegir-hi res més.

Un punt també que ha sortit, que és el de l’atenció pri-
mària - atenció especialitzada. Jo crec que la doctora 
De la Puente ho ha deixat molt clar i és un concepte 
de model, però no de model en la fibromiàlgia o en la 
síndrome de fatiga crònica o en la síndrome d’hipersen-
sibilitat, sinó en general en tot el que és el nostre model 
assistencial; és la porta d’entrada, i l’eix del nostre sis-
tema és l’atenció primària.

I des d’aquest punt de vista no hem d’oblidar que no 
estem dient que aquell cas complex l’hagi de tractar el 
metge d’atenció primària o la metgessa de família; no, 
perquè sabem, som molt conscients que molts d’aquests 
problemes, com altres problemes, requereixen l’atenció 
especialitzada. Però sí que també sabem, i ho saben 
també les malaltes i els malalts, que aquestes persones 
han de ser seguides al llarg del temps, i tu has de tin-
dre algú, quan estàs d’alguna manera malalt complex, 
que et vagi portant i et vagi guiant a través del sistema.  
I aquest punt, aquesta feina que fa la metgessa de fa-
mília, el metge de família, la infermera, l’infermer de 
l’equip d’atenció primària, no la podem perdre de vis-
ta.

Un altre aspecte és, si no m’equivoco..., potser vaig 
saltant una mica, que és el punt de vista de recerca. 
Quan nosaltres diem «la funció de recerca de les uni-
tats», el que estem dient és que aquestes unitats estan 
capacitades des del punt de vista humà, és a dir, de pro-
fessionals, com també material –és a dir, són centres de 
recerca–; estan capacitades per accedir i per competir 

en el món de la recerca. I aquest és un punt que jo crec 
que sí que hem de deixar clar.

El Departament de Salut no finança directament la re-
cerca; no finança la recerca de ningú, ni de fibromiàl-
gia ni per a la diabetis ni per a la insuficiència; el que 
finança són d’alguna manera les condicions estructurals 
que pot tenir un centre per poder accedir a la recerca.  
I, per tant, són els investigadors els que competeixen en 
aquelles, diguéssim, convocatòries públiques, ja siguin 
de Catalunya, siguin de l’Estat o siguin de la Unió Eu-
ropea. I aquest és un punt que també val la pena... I, des 
d’aquest punt de vista, també és veritat que tenim equips 
sòlids, no?, que competeixen i que guanyen i que, per 
tant, són capdavanters en el món de la recerca.

Des del punt de vista de llistes d’espera. En llistes d’es-
pera, aquí sí que hem de dir que hi ha un punt que nos-
altres tenim el compromís que aquestes llistes d’espera 
han de ser màxim de noranta dies. Des d’aquest punt de 
vista també, i ho ha explicat la diputada senyora Paja-
res, el fet que nosaltres..., i és veritat, donem comptes i 
rendim comptes cada sis mesos de llistes d’espera, però 
les rendim des del punt de vista d’especialitat, eh?, de 
malalties, doncs, de l’aparell circulatori, de l’aparell 
respiratori, el que sigui. Les donem per especialitat.

Tenim el compromís de donar-la en aquest moment per 
malaltia, eh?, que serà, diguéssim, també –diguem-ho 
així– la primera malaltia on donarem llistes d’espera; 
no per res, no perquè les altres les vulguem amagar, 
sinó senzillament perquè, com vostès comprendran, 
doncs, hi han més de nou mil malalties, i això, encara 
que només agaféssim les més prevalents, és un aspecte 
organitzatiu difícil. I és també un aspecte –diguem-ho 
també clar–, doncs, que requereix un canvi en tot el que 
són els sistemes informàtics dels centres. Tenim llistes 
d’espera, i algunes d’elles sobrepassen els noranta dies, 
també ho dic –i, per tant, aquí hem de millorar–, que 
d’alguna manera les tenim des d’un punt de vista de..., 
a mà; quan dic «a mà» vol dir que no és un sistema 
informàtic, fiable cent per cent, que a més ens doni la 
mateixa metodologia cada vegada. Però també aquí te-
nim el compromís que a finals d’any això ja ho tindrem 
–això ja ho tindrem.

L’altre punt, que és també tot el que fa referència a 
l’ICAM i al protocol. El protocol també estarà a finals 
d’any ja disponible. En aquests moments ja està pràc-
ticament acabat, està només en fase del que és pròpia-
ment el consens per part dels experts; «consens», vull 
dir tot el que és acabar de refinar-lo i, per tant, a finals 
d’any estarà. I com que també estic dient que moltes co-
ses les tindrem a final d’any, des d’aquest punt de vista 
també avanço que, doncs, a finals d’any, si als membres 
de la comissió de seguiment els sembla bé, ens podrem 
tornar a reunir; una mica posarem sobre la taula tot el 
que són aquestes llistes d’espera, unitat per unitat, i 
també tot el que fa referència als protocols. 

Plans funcionals. Nosaltres, com deia abans, en el mo-
ment en què ens arriba la resolució comencem a treba-
llar, independentment que tinguem l’ordre o no, perquè 
a vegades vostès saben que l’ordre, doncs, bé, té uns 
terminis, els juristes s’ho miren. I el que sí que és veritat 
és que la resolució és una resolució fil per randa –fil per 
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randa–, és a dir, ens diu un per un quins són els especi-
alistes que hi han d’entrar, eh? I, per tant, aquí nosaltres 
fem..., o intentem complir aquesta resolució al màxim.

Pediatres, que també ha sortit el tema. Miri, també di-
guem-ho clar: especialistes, pediatres especialistes en 
fibromiàlgia-síndrome de fatiga crònica, no en tenim. 
També diguem-ho clar. Però és que no els tenim en 
fibromiàlgia-síndrome de fatiga crònica, sinó que no 
els tenim en moltes altres malalties, com no tenim neu-
ròlegs «especialistes en...» I això ho hem d’entendre. 
És a dir, d’acord que hi han professionals que tenen 
més interès en un tema que en un altre; d’acord, eh? I 
nosaltres el que hem d’intentar és aconseguir aquesta 
sensibilització cada cop més gran. Però no tenim pedi-
atres especialistes en síndrome de fatiga crònica. Que 
hem de tenir..., que aquests professionals evidentment 
visiten i visitaran, com han visitat fins ara, tots aquells 
casos que ho requereixin.

Què canvia ara? Doncs, home, que tenim una unitat 
funcional, que vol dir, com altres unitats funcionals que 
tenim en altres malalties, per exemple, en càncer, que 
quan tenim un cas complex, refractari, que tinc dubtes, 
home, no sóc jo sol, no és el professional sol el que de-
cideix què s’ha de fer; és un professional que d’alguna 
manera..., conjuntament decideixen quin és el millor 
tractament. I això sempre també els ho explico a les 
associacions de familiars i d’afectats, doncs, el fet..., i 
poso sempre el càncer de mama. És a dir, podem ope-
rar, podem tractar amb quimioteràpia, podem a vegades 
només fer tractament pal·liatiu. I això ho hem de decidir, 
no? És a dir, tenim diferents cursos d’acció i els hem de 
decidir conjuntament. Per tant, són unitats on intentem 
que tots els professionals hi estiguin –hi estiguin–, però 
evidentment, hi insisteixo, no seran, doncs, especialis-
tes en aquest tema concret. Però sí que és veritat que la 
formació ens ha d’anar ajudant.

I, ja per últim, el tema de la formació. Sí que és veritat 
que durant els primers anys el que vam és estar formant 
molt en el que és pròpiament la malaltia, criteris de de-
rivació, símptomes, tractament, etcètera; d’acord. Des 
del 2008 el que canviem és aquesta estratègia, anem per 
una estratègia de formació de formadors i de formació 
en servei. I això jo crec que tothom sap que és bastant 
més efectiu. Al començament pot ser més efectiu el fet 
de fer seminaris, cursos, des d’una perspectiva de visi-
bilitat; però també, des d’un punt de vista d’efectivitat 
pròpiament de la formació, aquesta formació en servei 
és molt més efectiva.

I també –aquí ho haig de dir– bona part d’aquesta for-
mació centrada al voltant del que són les unitats hospi-
talàries especialitzades està precisament a donar a co-
nèixer aquestes unitats, a donar a conèixer la resolució 
i els canvis que implica la resolució. I des d’aquest punt 
de vista també, quan em pregunten si estan en funci-
onament o no, jo els diré que sí, que evidentment te-
nim camí per recórrer, però sí. I si vostès, per exemple, 
doncs, en aquests moments van a la web del Consorci 
Sanitari de Barcelona, de la Regió Sanitària de Barce-
lona, podran trobar quines són aquestes unitats, quina 
és la informació que tenim d’aquestes unitats, com s’hi 
accedeix, etcètera.

És cert que l’altre dia em deia un professional..., que no 
tots ho deuen saber, d’acord, però em deia un professio-
nal: «Li vaig haver de dir a una pacient, no?, doncs: “A 
l’Hospital de Sant Pau.” I em diu: “No, no, a l’Hospital 
de Sant Pau no hi ha unitat.”» Va dir: «Sí.» Va entrar a la 
web, en aquest cas aquesta metgessa, li ho va ensenyar i 
la malalta va anar derivada a l’Hospital de Sant Pau. És 
a dir, que a poc a poc aquest coneixement també s’anirà 
implementant i s’anirà difonent entre tots.

Jo, per la meva part..., potser no sé si m’he deixat algun 
aspecte que no hàgim contestat. Si no...

La presidenta

Moltes gràcies. Volen fer...? (Pausa.) Sí, saben que el 
segon torn és només per a qüestions molt concretes. Té 
la paraula el senyor Sancho.

El Sr. Sancho i Serena

Sí, gràcies, presidenta. Molt concret –molt concret–, 
entre altres coses perquè no puc deixar de fer un co-
mentari i demanar-li a l’amic i diputat Antoni Comín 
que rectifiqui i que aprengui una mica a demanar dis-
culpes; tampoc no és dolent demanar disculpes, amic. 
És a dir, no és dolent.

Deixi’m... (Pausa.) No, no, deixi’m dir-li una cosa; és 
a dir, deixi’m explicar una qüestió. Miri, jo, quan vull 
demanar els vots, els demano i, quan demano disculpes, 
demano disculpes, i cada cosa en el seu lloc, perquè 
mesclar les dos coses a mi em sembla obscè o quasi, 
quasi pornogràfic, d’acord? I més en aquestes qües-
tions. És a dir, el diputat Postigo i jo ens hem trobat 
més d’una vegada en aquesta qüestió junts, i li diré una 
cosa que vull que entengui i ho faré amb un llenguatge 
que és més proper a l’amic Postigo. Ens hem trobat en 
aquestes qüestions junts amb un esperit gramscià, no? 
És allò de «la idea de justícia se concreta en un determi-
nat país, en un determinat moment i en una determinada 
circumstància històrica». I trobar-nos junts a mi no em 
fa vergonya, i no em fa vergonya demanar disculpes. 
És bo demanar disculpes.

Però és que, damunt, anant més enllà de Gramsci, tam-
bé en el mateix llenguatge que podria emprar des de 
l’esquerra, hi han moments en què hi han compromisos 
històrics que es poden assumir, com feia Berlinguer, 
no?, sempre que la qüestió s’ho valgui, i està per da-
munt de les ideologies. I en això a mi em sembla que 
l’important no és fer política –ho he dit i no estic inten-
tant fer política–, sinó arribar a acords en favor d’allò 
que sí que és substancial i important, que són els malalts 
i la solució al tema. Per tant, escolti, demanar disculpes 
no és dolent i li demanaria que rectifiqués i veurà com 
de bo arriba a ser una mica d’humilitat i saber que no 
passa res de demanar disculpes.

I, per tant, jo li demanaria que no ens atribuïsca, al-
menys a mi, la voluntat de buscar un avantatge polític 
en allò que no en té.

I, després, només una altra cosa, que em sembla que és 
important. Miri, un comentari on em sembla que està 
el quid de la qüestió. És veritat que el sistema és el que 
és, però el sistema és molt gros i costa molt de moure, 
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eh?, i ha de tenir matisos. És a dir, ja sabíem que l’im-
portant..., i aquest sistema tenia l’accent a la primària; 
ho sabíem quan vam fer la resolució. Ja els ho dèiem: 
«Ei, ei, atenció!» El que deia la resolució és: «Atenció, 
no només amb la primària ho podem fer i busquem al-
guna solució.» I tots sabem que n’hi ha. Dintre d’aquest 
sistema que està tan basat en la primària hi han algunes 
malalties que tenen un altre tipus de tractament, com la 
sida, per exemple, i que no té tot l’accent i que té mati-
sos. No li demano el mateix perquè en aquell moment 
va ser la discussió aquesta, si fèiem el mateix que en la 
sida o fèiem una altra cosa. I vam dir: «No, fem una al-
tra cosa.» Però, ei, atenció, una altra cosa també diferent 
a ficar tot l’accent a la primària, perquè, si no, tenim 
una resistència cultural i política que no ens permet tirar 
endavant allò que diu la resolució. Jo només..., aquesta 
qüestió, per com hem de vèncer resistències.

I una altra qüestió: l’evidència científica. Jo no dubto 
de la seriositat científica ni del doctor Argimon ni de la 
doctora De la Puente. No, no en dubto. Ni dels nostres 
professionals. Atenció, eh?, tampoc és neutra, també hi 
han moments en què..., entre altres coses perquè l’evi-
dència científica es basa en allò que..., es pot canviar 
d’un moment a l’altre per la mateixa evidència i per 
nous descobriments. I també és veritat que a vegades els 
metges i els professionals des de l’evidència científica 
fem determinades militàncies creient-nos que hi han 
coses inamovibles que s’estan movent. I des del mateix 
sistema, que també és molt rígid, a vegades no ho som 
tant. Per exemple, enfront d’opinions científiques, hem 
fet coses entorn de teràpies naturals que ens enfrontà-
vem quasi, quasi a tota l’opinió científica. I, per tant, 
atenció. Vull dir, aquestes coses són matisables.

I el que els demanem des d’aquí, entenc jo, és que per 
acomplir aquesta resolució hem de ser humils, hem de 
ser capaços d’obrir les nostres concepcions, hem de ser 
conscients que el sistema és massa rígid per a aquesta 
qüestió, que és molt canviant i molt problemàtica, i hem 
de trencar alguna de les rigideses del sistema. Si no fem 
això, no ens en sortirem.

I per això els diem una cosa: el sistema no som només 
els professionals ni només el Govern ni només el sis-
tema, a part que a mi, quan jo sento «sistema» a ve-
gades..., és una cosa que em trontolla, igual que quan 
sento «líder», o quan sento «Església», o quan sento..., 
penso de dir: «A part d’això hi han més coses.» I, per 
tant, dintre del sistema també hi ha els malalts, i tenim 
una comissió de seguiment on els mateixos usuaris, els 
mateixos afectats ens poden fer aportacions. Obrim una 
mica la nostra concepció, i aquest sistema tan rígid tren-
quem-lo una mica per donar cabuda a les noves concep-
cions, que és el que em semblava que els demanava la 
proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Bé, gràcies. Ha fet servir un torn d’al·lusions i un torn 
de preguntes, perquè, bé, senyor Sancho, de fet havia 
estat al·ludit. Senyor Comín, té la paraula també per al 
doble torn.

El Sr. Comín Oliveres

Gràcies, senyora presidenta. No, serà molt breu i amb 
tota la cordialitat que jo vull..., que crec que ha sigut 
el torn de les intervencions i dels compareixents, que, 
per si no ho he fet abans, vull agrair el to també de la 
compareixença anterior.

Miri, sap per què...? Jo he dit allò de les disculpes per-
què he sentit la paraula «fracàs». Clar, i en un moment 
en què estem avançant i estem aconseguint un canvi 
cultural jo em resisteixo, des del meu punt de vista, a 
utilitzar la paraula «fracàs» per resumir el que ha passat 
l’últim any i mig en el tema de fibromiàlgia a Catalu-
nya. És que em sembla que no faríem honor a la veritat. 
I és en aquest sentit que jo em resisteixo a demanar 
disculpes.

Perquè, miri, és que jo crec que tota l’estona he sigut 
molt sincer, però ara seré explicitíssimament sincer. Jo 
estic content –de veritat li dic que estic content– de la 
feina que ha fet la comissió promotora en el seu mo-
ment, de la feina que han fet aquests diputats, escolti, 
començant per mi. El que se’n va anar quasi amb noc-
turnitat i clandestinitat a veure els metges més crítics 
amb el departament perquè l’ajudessin a començar a 
redactar la proposta de resolució que es va acabar votant 
per unanimitat és aquest diputat que li parla –el depar-
tament ho sap–, els més crítics possibles amb el mateix 
departament, perquè ens ajudessin a redactar. Jo em 
sento coautor de la proposta de resolució. Cadascú hi té 
la seva part; tots, per sort, hi hem tingut la nostra part, 
diputats, Govern... Si és una victòria col·lectiva, entenc; 
i per això és sagrada aquesta proposta de resolució.

I és en aquest sentit que a mi m’és difícil demanar dis-
culpes, perquè jo estic content de la feina feta, primer 
per la comissió promotora, després pels diputats i des-
prés pel departament. Que –també li ho diré– honora 
moltíssim les associacions de malalts..., bé, clar, por la 
cuenta que les trae, diguem-ne, no?, tota la mobilització 
social que han aconseguit, però també honora moltíssim 
el departament admetre que hi ha parts de la resolució 
que encara no s’estan complint al cent per cent; i ho 
han dit, ho han reconegut en llistes d’espera, ho han 
reconegut en la composició d’algunes unitats.

Per tant, ens podem disculpar, escolti’m, podem fer el 
que vulguem, però jo crec que és molt important que 
sapiguem que anem pel bon camí. Només volia dir això. 
Jo entenc que anem pel bon camí, gràcies principal-
ment a la feina de les associacions, si es vol dir així. En 
aquest sentit, allò dels vots, escolti, no m’ho tingui en 
compte. Busqui al diari de sessions –ara li ho explico– 
perquè he explicitat quan ho he dit que no era un retret 
directe ni a vostè ni al senyor Postigo; era una conside-
ració general –era una consideració general que jo he 
fet– sobre..., que jo no em disculpo, entre altres motius, 
perquè no estic preocupat amb la qüestió dels vots.

I també li voldria dir que no és que vostè i el senyor 
Postigo puguin fer un compromiso histórico, sinó que 
aquest compromiso histórico el vam fer tots els grups 
parlamentaris, que, per una vegada, en un tema tan re-
llevant com aquest, vam anar tots de la mà i vam anar 
tots junts. Per tant, senyor Sancho, tots junts en aquest 
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tema aleshores, i espero que avui –també s’ha demos-
trat– i en el futur.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Comín. Algú més vol seguir-se interpel-
lant o volen dirigir alguna paraula als compareixents? 
(La Sra. Pajares i Ribas demana per parlar.) Té la pa-
raula, senyora Pajares.

La Sra. Pajares i Ribas

Gràcies, senyora presidenta. Dues preguntes molt con-
cretes; no entraré ni a contradiccions ni a interpel·lar 
ningú perquè penso que hi estaríem fins a l’hora de 
berenar i potser tampoc és el lloc on fer-ho.

A veure, a mi m’agradaria saber, perquè potser no ho 
he sabut veure i ja que ho ha dit, doncs, penso que és 
interessant per a tots, on estan publicades les llistes 
d’espera per a accés a especialistes. Perquè, a més, li 
comentava al doctor Sancho..., perquè he de dir que 
tinc, entre cometes, bastant «controlada» la pàgina web 
del seu departament... (Remor de veus.) Sí, perquè és la 
meva obligació entre altres coses. I de moment, que jo 
sàpiga, només es publiquen les de proves diagnòstiques, 
les d’intervencions quirúrgiques, i les llistes d’espera 
per a accés a especialista no les he vist a cap lloc; potser 
no he sabut veure-ho. Per això ho preguntava

I, després, respecte a l’Hospital de Sant Pau, també 
tinc de dir-li que o és molt recent aquesta unitat o bé 
el mateix hospital encara no acaba de tenir clar que 
té una unitat d’aquest tipus, perquè em comentava fa 
molt poqueta estona una persona que està adscrita a la 
zona de l’Hospital de Sant Pau que allà no tenen unitat 
i que ella al final acaba anant a la privada, pagant-se el 
tractament.

Tan sols aquestes dues preguntes. Gràcies.

La presidenta

Sí, senyor Bertran, disculpi, que abans no he vist que 
demanava la paraula i era vostè primer. Té la paraula.

El Sr. Bertran Arrué

Queda disculpada, senyora presidenta. No té cap impor-
tància. A més, efectivament, com diu el meu company, 
com avui és el dia de les disculpes... (Rialles.) No hi ha 
absolutament cap problema.

No, només era per fer una pregunta molt concreta. Se-
gons tenim entès, la Unitat de l’Esperança és una unitat 
de l’Hospital del Mar. Llavors, era per aclarir una mica 
aquesta qüestió, perquè a vegades em sembla que les 
comptem i per aclarir si és una o són dues.

Gràcies.

La presidenta

Bé, moltes gràcies. Alguna..., senyor Postigo, vostè...? 
(Pausa.) No? Bé, doncs, donaria la paraula a la senyora 

Maria Lluïsa de la Puente per les qüestions que se’ls 
han plantejat en aquest darrer torn.

La directora de Planificació i Avaluació i subdirec-
tora del Servei Català de la Salut

Moltes gràcies. Concretament les preguntes. Unitat 
d’Esperança - Mar és la mateixa unitat; o sigui, és una 
única unitat que té com dues seus, podríem dir.

Llistes d’espera a especialistes, realment no les tenim 
avui, però sí que és un compromís de legislatura. Per 
tant, en aquests moments s’està treballant molt en el 
que són els registres. O sigui, el problema de no do-
nar les llistes d’espera d’especialistes com de proves 
és un tema lligat al registre, perquè és molt complex 
muntar un registre; són registres nominals. I en aquests 
moments el compromís nostre és que l’any que ve co-
mençarem a donar informació; és compromís de la con-
sellera. I, per tant, en aquests moments és cert que no 
hi són encara.

Sí que tenim informació parcial d’algun tema. Per 
exemple, hem donat informació de diagnòstic ràpid de 
càncer. En alguns moments, en el moment que fem els 
talls, donem informació parcial –temes de código ictus 
i coses d’aquestes, n’hem donat en algun moment. Però 
no de manera sistemàtica, és veritat.

I, bé, jo només volia acabar agraint..., a part d’aques-
tes preguntes, que em sembla que no tinc recollida cap 
altra pregunta concreta, donant-los les gràcies per les 
seves aportacions. Evidentment, tenim una mirada –evi-
dentment, nosaltres– molt positiva sobre el tema, sobre 
l’avenç que estem fent i l’avenç que confio..., que estic 
segura que podrem rendir comptes totes les vegades que 
vostès ho considerin.

Moltes gràcies.

La presidenta

Bé, doncs, moltes gràcies. Reitero el nostre agraïment 
també, el del conjunt de la comissió, tant a la doctora 
De la Puente com al doctor Argimon i a les persones 
que ens han acompanyat avui, també als membres de 
la comissió promotora, que s’han quedat aquí com a 
públic. Agrair-los també, doncs, el to amb què ha trans-
corregut tot el matí aquesta comissió, que crec que ha 
estat, en aquest sentit, molt productiu. I, per tant, doncs, 
l’agraïment a tot el conjunt dels diputats que han in-
tervingut.

Dir-los, abans d’aixecar la sessió, que demanaria als 
portaveus de la comissió un minut per a dos temes con-
crets, molt puntuals, i que serà un moment, però que 
no marxin.

I s’aixeca la sessió.

la sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i 
tres minuts.
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