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Sessió 27 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS), tinguda per videoconferència, s’obre a les qua-

tre de la tarda i catorze minuts. Presideix M. Assumpció Laïlla i Jou. Assisteix la Mesa la 

lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Guinó i 

Subirós i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Gemma Espigares Tribó, pel 

G.P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ri-

bas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Salut, Alba Vergés i Bosch.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la situa-

ció amb relació a la Covid-19 (tram. 355-00127/12). Consellera del Departament de Salut. 

Sessió informativa. 

2. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 

2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estratègies segui-

des amb relació als tests de detecció de la Covid-19 (tram. 311-01561/12). Santi Rodríguez 

i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no 

s’utilitzaven els llits dels centres sanitaris privats i de les mútues d’accident de treball si el 

30 de març de 2020 no hi havia llits disponibles en el sistema sanitari públic (tram. 311-

01562/12). Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que es fa dels 

mitjans, de les instal·lacions i del personal de la sanitat privada (tram. 311-01564/12). Marta 

Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual 

el Departament de Salut no assumeix les competències de les residències de gent gran 

(tram. 311-01565/12). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem. Substanciació. 

2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis en què 

es basava la consellera de Salut per a indicar l’origen del brot de la Covid-19 a la conca 

d’Òdena (tram. 311-01559/12). Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Substanciació. 

2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de pre-

venció preses des que es va tenir coneixement de l’epidèmia a la Xina fins al 14 de març, 

data de declaració de l’estat d’alarma (tram. 311-01560/12). Assumpta Escarp Gibert, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió i la cura del 

personal sanitari (tram. 311-01569/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Repu-

blicà. Substanciació. 

2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans de contin-

gència per a ampliar la capacitat de resposta del sistema sanitari i el paper de l’atenció pri-

mària (tram. 311-01570/12) Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Subs-

tanciació. 

2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració sanità-

ria entre administracions (tram. 311-01571/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 

Republicà. Substanciació. 

2.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions de tre-

ball dels professionals sanitaris durant la crisi de la Covid-19 (tram. 311-01566/12). Eduard 

Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
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2.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació dels 

serveis de salut i dels serveis socials per a afrontar la pandèmia (tram. 311-01567/12). Edu-

ard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el balanç del confina-

ment a Igualada (Anoia) i la conca d’Òdena (tram. 311-01568/12). Eduard Pujol i Bonell, del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actualitat sanitària i 

l’epidèmia provocada per la Covid-19 a Catalunya (tram. 311-01556/12). Jorge Soler Gon-

zález, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

2.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballadors del 

sistema sanitari català (tram. 311-01557/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Substanciació. 

2.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del sistema 

sanitari català (tram. 311-01558/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Substanciació. 

La presidenta

Hola, bona tarda. Avui, ara, comença la Comissió de Salut que..., com veuen, 
aquesta sessió té lloc per videoconferència, pels acords de la Mesa del Parlament 
adoptats arran d’aquesta situació d’emergència que estem vivint. 

Crec que és preceptiu, sent la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, 
que comencem tenint un reconeixement per tots els professionals sanitaris, que ens 
pertoca, no?, els professionals sanitaris, aquells que estan a primera línia; però tam-
bé, des dels gestors fins a les últimes persones vinculades al nostre sistema de salut 
que estan en aquests moments, doncs, en primera línia, atenent aquelles persones 
afectades pel Covid-19, crec que, amb força solvència. Per tant, per a tots ells crec 
que és important –per a ells i per als equips de suport– fer-ne un reconeixement en 
aquesta comissió.

I tampoc voldria començar sense enviar una abraçada a aquells malalts que l’es-
tan patint en aquests moments. I també, a aquelles famílies, doncs, que, malaurada-
ment, han patit la mort d’una persona estimada i que tampoc han pogut ni podran 
fer el dol, encara, de la manera més normalitzada possible. I, per tant, crec que tam-
bé és preceptiu que des d’aquesta comissió els enviem una abraçada fraterna.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre la situació amb relació a la Covid-19

355-00127/12

Comencem aquesta sessió informativa de la consellera de Salut, l’honorable Alba 
Vergés, per tal d’informar sobre les mesures adoptades per fer front a la crisi sani-
tària provocada per la pandèmia de la Covid-19, que se substanciarà, de conformitat 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Com saben, l’honorable consellera tindrà un màxim de seixanta minuts per fer 
la seva exposició. Després, per temes tècnics, haurem d’aturar aquesta comissió un 
parell de minuts més. I després, també en funció del temps emprat per la consellera; 
però sempre anirà entre vuit i un màxim de deu minuts, tindran la seva intervenció 
tots els grups parlamentaris. Després, posteriorment, començarem amb la ronda de 
preguntes que cadascun de vostès han fet arribar a la consellera.

Si els sembla, si no hi ha cap qüestió que vulguin fer arribar a aquesta presidèn-
cia, començaríem amb el primer punt, que és aquesta sessió informativa. Per tant, 
passo la paraula a l’honorable consellera Alba Vergés.
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La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Molt bé, gràcies presidenta. I gràcies a tots per ser-hi. Bé; en primer lloc jo em 
vull afegir a les mostres d’agraïment de la presidenta de la Comissió de Salut, a tots 
els professionals de salut, però de manera extensa. És a dir..., ella ho deia, eh?, no 
només són els professionals que també estan a peu de llit i que, per tant, són els pri-
mers; sinó també aquells que estan en l’àmbit de gestió i organització, fins a totes 
les persones, no el personal, professionals, no sé què; totes les persones o que estan 
treballant directament en l’àmbit de salut, o que estan ajudant les persones. Siguin 
on sigui, sigui en ajuntaments, sigui on sigui, que estan ajudant a poder gestionar bé 
aquesta epidèmia.

Per mi és imprescindible poder-ho dir. I afegir-me, també, a mostres de suport, 
no?, a les persones que estan, ara mateix, ingressades als hospitals, ingressades en 
unitats de cures intensives; a les seves famílies, que estan patint perquè no poden 
acompanyar no és la comunicació, doncs, constant i com hauria de ser. I jo crec 
que això és important mostrar-ho i, evidentment, a les persones que han perdut 
algú que estimaven, i d’aquesta forma, en plena epidèmia, i que sabem tots que és 
complicat de gestionar.

Dit això, jo comparec cada dia, des de fa ja bastants dies, en roda de premsa, 
responent preguntes. Per tant, em sembla adient respondre les preguntes de grups 
parlamentaris. Avui m’he vist amb grups parlamentaris, amb vosaltres... (Veus de 
fons.) Algú està dient que no em sent?

La presidenta

Perdona, consellera. Perdoni, aturaríem un moment la comissió, perquè no es-
tem sentint bé la seva exposició. Per tant, demanaria la intervenció dels tècnics, per 
poder, doncs, facilitar...

La consellera de Salut

D’acord.

La presidenta

...que ens arribi bé la sessió informativa, perquè estem tenint problemes d’àudio.

La consellera de Salut

Repasso jo també aquí l’ordinador, doncs.

La presidenta

Sí.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tres minuts i es reprèn a dos quarts de 

cinc i un minut.

La presidenta

Reprenem aquesta sessió informativa amb la consellera de Salut, perquè ens in-
formi sobre les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària provocada per la 
pandèmia del coronavirus Covid-19, després d’aquests problemes tècnics.

Per tant, reprenem la sessió i dono la paraula a l’honorable consellera Vergés.

La consellera de Salut

Molt bé, moltíssimes gràcies, presidenta. I bona tarda, a totes i a tots. Simple-
ment, estava fent un primer missatge d’agraïment, és a dir, afegint-me al missatge 
de la presidenta de la Comissió de Salut, agraïment als professionals sanitaris, des 
d’un punt de vista molt extens. Els que estan gestionant, sobretot, les persones que 
estan –ho dic, eh?– en l’atenció directa a les persones, sigui a peu de llit, d’hospi-
tals, d’UCIs; però també aquelles que van a domicilis, a l’atenció primària, aquelles 
que estan en residències. I també a totes les persones que estan treballant a tots els 
àmbits. És a dir, no només estrictament professionals sanitaris, sinó tothom que està 
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col·laborant, no només en el sistema de salut, també en el sistema social, des d’ajun-
taments i des de tot arreu. Un missatge extens. 

També, un missatge, evidentment, d’ànims, a les persones que estan ingressades 
o que ara estan patint Covid, fins i tot les persones que ho passen a casa. I, com no 
pot ser d’una altra manera, també, doncs, el meu condol a aquelles famílies que han 
perdut una persona estimada. A més a més, en unes circumstàncies d’una epidèmia 
que està sent molt dura i molt inhumana, en aquest sentit, perquè no permet que 
acompanyem la gent com voldríem, no?

Dit això –i em sap greu haver-ho dit així de forma ràpida–, jo comparec cada dia, 
des de fa molts dies, en roda de premsa diària, responent moltíssimes preguntes, i 
crec que puc intentar fer un resum, basant resum de tot. I, tot i així, corro el risc de 
ser molt extensa. Per tant, si veieu que m’estenc massa o que passo molt per alt, es-
colta, repregunteu-m’ho després, però tinc la sensació que sortint cada dia, que ex-
plicant cada dia, que donant respostes a periodistes..., i que, per tant, vosaltres també 
mereixeu respostes com a grups parlamentaris i com a representants de la ciutadania 
que sou, però intentaré passar bastant per alt i no entrar en molta concreció.

Perquè, és que, si no, podria estar parlant, no una hora, no; sinó una hora i mitja, 
dues i tres, i encara no hauríem començat a fer les preguntes, i encara no hauríem 
arrencat, d’acord? Per tant, arrenco ja i intento ser breu.

Bé, un dels reptes, des del punt de vista de salut, que teníem amb l’epidèmia, no 
només va ser, en els seus inicis, d’intentar saber i conèixer com podíem fer aquesta 
contenció dels casos, amb comptagotes, que anàvem tenint, sinó també aprendre i 
seguir l’evolució que hi havia. Per tant, veient el que ens es estava passant a Itàlia, 
vam estar en reunions, preparant què havia de fer el sistema sanitari pròpiament dit, 
per preparar-nos per a una arribada, doncs, de forma intensa, de casos en els nostres 
centres mentre estàvem desenvolupant aquelles polítiques essencials de salut públi-
ca, que són les de l’inici, les que intentàvem dur a terme per contenir aquesta epidè-
mia, que era: detectar ràpid els casos, aïllar contactes i intentar evitar que hi hagués 
transmissió de forma massiva.

Això, en un món que és globalitzat i que estem tots connectats, que fem molta 
vida social, és gairebé impossible de demanar. Però, tot i així, doncs, així ens hi 
vam dedicar des del bon principi. Dit això, com es va preparar el sistema de salut 
a Catalunya? Doncs, veient, no?, aquests estudis que nosaltres anàvem tenint, del 
nombre de pacients que podien acabar arribant als nostres hospitals, doncs, vam 
desenvolupar plans de contingència per als centres sanitaris en els quals, doncs, co-
mençàvem tot un seguit de desprogramar proves, desprogramar visites a consultes 
externes, intervencions que fossin demorables; deixar només allò essencial i allò 
urgent, per tenir tots els espais dels centres sanitaris disponibles –bàsicament dels 
hospitals, en aquest cas, estic parlant, en primer lloc–, i poder augmentar, en totes 
les unitats possibles, aquells llits que estaríem destinant a Covid, a persones que 
fossin positius. 

Això vol dir un augment de la capacitat dels nostres hospitals, pròpiament dit. 
Després, també, amb les instruccions pròpies, perquè tota la sanitat privada es po-
sés, també, al servei de l’epidèmia; és a dir, de poder tenir el màxim d’instal·lació o 
tota la instal·lació, vaja, de fet, tant sigui la de crítics com la de llits convencionals 
per atendre persones que tinguessin Covid-19. I això ha volgut dir multiplicar per 
tres la capacitat del país de cures intensives, que això és una brutalitat i que, si ho 
pregunteu a professionals, us diran que mai a la vida s’haguessin pensat que pogués-
sim arribar en aquest punt, creant una comissió d’experts en cures intensives, en el 
concepte de Catalunya com una única UCI; vol dir, treballar en xarxa, les diferents 
unitats de cures intensives, sabent que la capacitat instal·lada en els territoris no és 
la mateixa i que la capacitat que podien créixer hospitals grans no és la mateixa 
capacitat que poden créixer, doncs, hospitals de l’àmbit comarcal; malgrat que pu-
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guin, també, créixer, és més difícil que creixin en UCIs, que creixin en l’expertesa 
per poder-les portar. 

I, per tant, havíem de concebre això com una sola UCI catalana, amb un grup, 
amb aquesta comissió d’experts, liderat pel doctor Ricard Ferrer, que és el president 
de la Societat d’Intensivistes, que és de la Vall d’Hebron i, per tant, reconegut, no 
discutit per ningú i que podia generar aquest consens.

Això vol dir que, avui, tenim 2.019 llits d’UCI, de pacients de Covid a l’UCI en 
tenim 1.524, perquè els llits destinats a UCI, de Covid, són 1.763; això vol dir, un 
87,4 per cent. No tots aquests pacients estan amb respirador ni necessiten respirador. 
Per tant, respiradors disponibles, avui, són 1.625. I respiradors ocupats són 1.385. La 
mateixa crescuda d’espais l’hem tingut, també, en respiradors. És a dir, agafant tots 
els respiradors que hi havia a les privades, a les universitats, als instituts de recerca, 
fins i tot de clíniques veterinàries, que fan servir ventiladors del mateix estil. Per no 
parlar de tot això que hem anat fent.

Hem obert, també, o estan en procés d’obrir-se, també, alguns pavellons salut. 
Això no deixa de ser un concepte d’una planta més d’un hospital concret. Per tant, 
a part dels de la Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital del Mar, tenim 
Vic, amb la pista coberta; tenim el pavelló de l’Institut Guttmann, que gestiona Can 
Ruti. A part d’això, tenim els hospitals temporals, que estan a punt, que estan pre-
parats, com el de la Fira Salut, que és a l’Hospitalet, que ara mateix té una capacitat 
ja instal·lada del tot, amb l’oxigen instal·lat, de 338 llits. I amb tot panellat, per a uns 
set-cents i escaig llits més, per tant, una capacitat de mil, i amb el mapa i els plànols 
fets, per si haguéssim de créixer en mil més.

Per tant, això és una brutalitat, és a dir, estem dient de preparar-nos per a un aug-
ment de casos fort. I, sobretot, perquè aquests espais també ens serveixin per, a quan 
ens trobem amb la baixada de corba, que serà més lenta que aquesta pujada que hi 
ha hagut, doncs, poder recuperar activitat assistencial pròpia dels hospitals, perquè 
no podem estar tant temps sense fer activitat pròpia, sigui d’intervencions quirúrgi-
ques, sigui de consultes externes, sigui de cribratges i sigui de proves diagnòstiques 
de càncer o de qualsevol cosa. No podem estar tant temps només fent la part urgent 
i emergent de tot lo altre que no és Covid i, per tant, aquests espais ens han d’ajudar, 
doncs, a sectoritzar i a separar i que els hospitals puguin recuperar activitat al més 
aviat possible.

També tots els espais d’hotels salut, que hem anat obrint, per continuar aïlla-
ments quan no és possible retornar a domicili: són 12 a Barcelona Nord, 11 a Bar-
celona Sud –amb més espais que s’estan negociant, eh?–, 14 a Barcelona ciutat, 9 
a Tarragona, 4 a Girona, 2 a Lleida, 3 a l’Aran, 2 a Terres de l’Ebre, 6 a Catalunya 
Central. És moltíssim, també, molta feina que han fet, territorialment, els responsa-
bles de salut dels diferents territoris. I, sobretot, amb un agraïment clar, doncs, a tot-
hom que s’ha posat a disposició del sistema de salut per poder tenir aquests espais. 
Jo ho dic sempre: els espais no són re si no els podem dotar dels professionals per 
poder atendre les persones en aquests espais.

Aquest és un repte. Si els espais són un maldecap enorme, no és el més difi-
cultós, ni de bon tros. Per això hem hagut de mobilitzar no només tot el personal 
sanitari –i no de professionals sanitaris, que també hi entra tota la neteja, tots els 
zeladors, tots els administratius sanitaris, etcètera, que tenim en el propi sistema,  
que també treballen en l’àmbit privat, que també treballen en les mútues laborals–, sinó  
també altres que no treballen estrictament dins del sistema de salut, ni en un àmbit 
que li correspon, i que també els hem pogut mobilitzar. Això, més la crida a altres 
administracions, que si disposen, doncs, evidentment, ho podem fer, com incorpo-
ració –per exemple– d’infermers de Bombers, que s’han incorporat, no?, als nostres 
centres sanitaris, o fent seguiments en l’atenció primària.

Jo crec que això és superrellevant destacar-ho, perquè incrementar, de persones i 
de professionals, no és gens fàcil. Hem arribat a mobilitzar 180.000 persones. Tam-
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bé –ja ho dic, eh?– no és només d’aquests llicenciats que hem fet –que tinc les dades 
aquí, si voleu les podem repassar, o millor us les puc passar, si les voleu–, sinó els 
reforços que hem fet: des dels serveis de vigilàncies epidemiològics, dels laboratoris, 
que això també és important, de la formació de professionals, perquè, no és només 
tenir els professionals, sinó que són professionals que no estan acostumats o a estar 
a l’UCI o també a estar en plantes o fent seguiment a l’atenció primària, o fent se-
guiment telefònic o responent des del 061. 

I, per tant, hi ha d’haver la formació en cada àmbit. I, per tant, segons els conei-
xements, es pot fer la formació, es troba el lloc més adequat. Això és una feinada 
inhumana que hi ha hagut i que s’ha hagut de fer amb pocs dies, perquè, ho repetei-
xo, fa poc més d’un mes que estem gestionant això, i de forma molt, molt intensa, 
doncs, aquestes tres setmanes.

Per tant, això és perquè us feu una idea del volum de feina i de la quantitat de 
gent que hi ha deixat, aquí, hores de dilluns a diumenge, per fer-ho, però també per 
organitzar tot el que s’ha de fer. A vegades ja no és només la feina que es fa, sinó 
pensar quines són les necessitats, i organitzar-les bé. I gestionar-les i dir: «Necessito 
tres persones per fer trucades a professionals»; «necessito dues persones que pensin 
sobre això». I això realment és molt costós. 

Després, evidentment, mobilitzar les persones jubilades, els que havien fet el 
MIR i que no tenien plaça assignada, els estudiants de darrer any de medicina i in-
fermeria, i, en total, després d’extres que s’han mobilitzat, del que són llicenciats, 
no només en medicina i infermeria –bé, llicenciats, de grau, vaja, que es diu ara–, 
en total hem mobilitzar més de 1.200 persones de més, a part de totes aquestes que 
us deia.

A més a més, el Departament d’Ensenyament també ha fet una crida a les for-
macions professionals. Tenim 992 alumnes d’auxiliars d’infermeria que estan a dis-
posició del sistema de salut, que, per tant, anem cridant a mesura que en necessiten, 
i això ho fem de forma descentralitzada des dels centres. I més de 3.000 que s’han 
posat a disposició, que són els graus, bé, els mòduls d’integrador social, educació 
social i també auxiliars d’infermeria, també, en aquest cas, que s’han posat a dis-
posició de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la gestió de persones en les resi-
dències, que després entraré en aquest tema i explicaré les novetats. Tot això vol dir 
enviar a les regions sanitàries, per poder contractar o incorporar, 4.206 persones, 
que ara estan a la bossa de persones disposades a estar al sistema de salut de Cata-
lunya. 

També –i ho dic molt clarament– en l’àmbit de professionals, la prioritat és protegir 
els professionals. Per tant, quan parlem d’hotels, també n’hem habilitat alguns per a 
professionals sanitaris, perquè, o bé no se sentien còmodes tornant a casa amb les fa-
mílies, després d’haver estat, doncs, moltes hores treballant a l’hospital, amb el cansa-
ment i amb aquella incertesa que hi havia, sobretot els primers dies, que no teníem tan 
clara la sectorització dins dels centres. I, per tant, poder protegir aquests professionals i  
sobretot per poder donar condicions de descans adients. És a dir, molta gent sabia que 
la prioritat ara era gestionar aquesta epidèmia, més que poder tornar a casa unes hores. 
I, per tant, se sentien millor podent tenir uns hotels a disposició, per a aquest descans, 
i poder tornar a la feina l’endemà.

La manera de protegir els professionals, evidentment, és donant el material ade-
quat. I aquí hi hagut molt debat, segur que vosaltres, com a diputats, diputades, 
doncs, heu rebut en algun moment fotos, o queixes: «Escolta, no ens arriba el mate-
rial a l’hora», sigui del sistema de salut o del sistema residencial. I jo vull traslladar 
la dimensió de tot plegat. Estem parlant de que, si normalment en el sistema podem 
arribar a gastar 500.000 unitats, a la setmana, de material de protecció vari, és a dir, 
des dels guants, que s’han fet servir sempre en el sistema sanitari, fins mascaretes 
quirúrgiques i qualsevol altre tipus de mascareta o de protecció, bates, etcètera, ara 
estem parlant que ho hem multiplicat per vuit fins al moment, és a dir, amb tot el 
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creixement que hem tingut, i que calculem que podríem estar gastant, en les prope-
res setmanes, 9 milions d’unitats a la setmana. 

Això és brutal. L’esforç de compra que hi ha hagut, per poder tenir tot aquest 
material, per part de la Generalitat de Catalunya, per part dels mateixos centres, que 
han continuat –evidentment– comprant-ne als seus proveïdors habituals, i que això 
crec que ha de ser així, jo crec que és brutal. I, a més a més, ho fas en un context 
i en un mercat que, evidentment, no ajuda. Perquè les necessitats que tens tu tam-
bé les té tothom del teu entorn: també les tenen altres països; també tenen els seus 
preus; també negocien a la seva manera, i també tenen aquest poder de negociació. 

I, a més a més, quan tenim un sistema de producció mundial que ha fet que de-
penguem tant els uns dels altres i que, per tant, depenguem molt de comandes que 
poden arribar, per exemple, de la Xina, i que ens hi hem trobat, és a dir, comandes 
que estan pagades, anticipadament, i que s’anul·len, doncs, perquè entra en aquesta 
petició de necessitats el Regne Unit i acaba posant uns preus amb els quals no pots 
competir i ells poden triar, doncs, això és de gestió molt complicada. 

Malgrat això, està arribant tot el material. Estem distribuint amb molta rapidesa a 
tot arreu. Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, també es va fer un 
esforç, perquè ells poguessin comprar, també, molt material. I tothom, doncs, va aju-
dant, en aquest sentit. A més a més, hem creat, també, perquè tenim la sort que molta 
gent ha ofert coses..., vam fer una crida a les empreses del nostre país que quedaven 
aturades, i són empreses grans, que tenen EPIs, també, doncs, que ens els poguessin 
donar. I vam rebre moltíssimes donacions de les empreses, ho vam intentar ordenar. 

Però, a més a més, molts oferiments de producció i d’importació. És a dir, empre-
ses d’aquí que es dediquen a importar o empreses d’aquí que diuen: «Escolta, jo puc 
produir, si em dieu el que necessiteu. Si necessiteu bates, si necessiteu mascaretes, 
busquem materials; ho fem.» 

Llavors, tot això, crea una allau d’oferiments i que sobrepassa allò al que estric-
tament s’ha de dedicar Salut, que estem molt ocupats amb tota la resta que tenim. 
Doncs, hem treballat molt conjuntament amb el Departament d’Empresa i Coneixe-
ment. Per què? Doncs, perquè ells tenen dues vessats: la vessant d’Acció, que sap i té 
coneixement del que és el trade internacional i de com s’ha de fer i com es negocia i 
com es fan els contractes i com són tots els tràmits internacionals. I, per l’altra ban-
da, té coneixement de com és l’empresariat català i de com el pot mobilitzar i com li 
ha de demanar les coses que necessitem. Per tant, amb un grup que la veritat és que 
hi estem col·laborant molt bé i treballem conjuntament, amb Salut, d’acord sobretot 
amb les necessitats: «Escolta, necessitem que ens busqueu empreses que facin això, 
d’aquí o del món, o que puguin produir, que ens puguin importar, etcètera.» Això és 
un punt clau que jo crec que també val la pena destacar.

També hem creat un centre logístic, gestionat pel SEM, per a la distribució dels 
materials tecnològics, amb la millor eficiència als centres, per ser més àgils i perquè 
tenen aquesta capacitat, no?, de mobilitzar, amb els respiradors que anàvem rebent i 
segons com vèiem que s’havien de destinar. 

Què més us puc explicar... De moment, calculem que portem, comprat i distri-
buït, uns 350 milions d’euros en material de protecció, en aquests EPIs que diem. 
Això vol dir 8,7 milions de mascaretes quirúrgiques, 4,1 milions de bates, 4,4 mi-
lions de les FFP2 i 200.000 FFP3, vol dir molts guants, milions de guants, i ulleres. 
Això és en un mes. Per tant, jo..., perquè entenguem tots la dimensió de tot plegat, 
que em sembla que és absolutament important. Hem arribat a comprar més de 17 
milions d’unitats, amb aquesta mitjana de consum setmanal, que ara ens surt cap a 
3 milions i mig i que calculem que pot créixer fins a 9 milions a la setmana. Per tant, 
això és de gestió, també us ho dic, complicada, però que l’estem fent. 

Un altre àmbit, crec, molt important, és l’àmbit de l’atenció primària. En allò 
que hem parlat moltíssimes vegades a la Comissió de Salut, no?, de la primària al 
centre; la primària com a eix vertebrador. La primària també s’ha reorganitzat del 
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tot. És a dir, els hospitals, si..., anava a dir si els veieu, no, no els veieu, perquè no hi 
podeu anar, evidentment, com jo. Però, és a dir, han patit un daltabaix brutal. Vull 
dir, està tot al 90 per cent, o 85 per cent, en alguns casos, i en alguns casos 100 per 
cent, destinat a Covid.

Això vol dir que l’atenció primària també ha de continuar reservant aquest per-
centatge imprescindible, per seguir crònics i també per atendre aquells problemes 
de salut que li surten a la gent, i que necessiten l’àmbit de l’atenció primària per ser 
solucionats. Però també ha hagut de reorganitzar-se per atendre el que és aquesta 
epidèmia de Covid. La primària, avui, podem dir que està seguint, gairebé, seixanta 
mil persones. És a dir, nosaltres calculem que tenim unes vuitanta mil persones amb 
símptomes, o que són contactes, però seixanta mil persones amb sospita clínica que 
són seguides des de primària, reforçant l’atenció domiciliària. Evidentment, atenció 
telefònica, moltíssima, també. I atenció amb l’eConsulta, que s’ha pogut desplegar, 
en plan..., automàticament, per a tots els professionals de primària. Sabeu que està-
vem fent un desplegament mica en mica, que alguns territoris encara no ho tenien al 
100 per cent; però que hi estàvem arribant.

Per sort, estàvem en un punt que ja estàvem arribant a tenir-ho a tot arreu. Doncs, 
això, és a dir, s’ha activat absolutament per a tots els professionals sanitaris, profes-
sionals que estan en aïllament a casa, però que es troben bé, poden estar fent aquesta 
tasca, també, de seguiment. 

I aquí ens va molt bé, doncs, tenir identificats casos, des de l’aplicació Stop Co-
vid-19. Per què? Perquè, independentment de les proves que s’han pogut fer; és a dir, 
quan la gent reporta símptomes, reporta canvis en la simptomatologia, doncs, tenen 
aquest seguiment diari, des de l’atenció primària. I, si escau, es va a domicili, si es-
cau, també hem intentat agrupar equips d’atenció primària grans, en llocs on hi ha 
disponibilitat per fer radiografies, i que, per tant, es poden fer aquestes radiografies 
en els centres d’atenció primària, per veure si hi ha un inici de pneumònia i poder 
derivar a l’hospital, si és el cas, o poder fer un seguiment més acurat.

Des de la primària, també en alguns llocs s’han posat ecògrafs, per poder fer 
ecografies pulmonars, per diagnosticar molt millor. I també en hospitals s’han posat 
ecògrafs per fer ecografies vasculars, perquè també s’està veient que hi ha, doncs 
–s’està aprenent, eh?, tot això–, trombosis derivades també de la Covid. 

Això vol dir que la primària està fent una contenció molt bona de tot lo que és 
la població que té simptomatologia de Covid i alhora que ha de fer aquell malalt no 
respiratori, també, el seguiment de tots aquests crònics, que no es pot deixar de fer, 
perquè, si no, es descompensarien per altres coses. 

Em sembla que he fet un resum prou resum d’això. Però crec que aquesta primà-
ria té un paper clau.

La recerca tampoc no ha parat. És a dir, la recerca jo crec que, per la seva àni-
ma, no?, doncs..., el que diuen és: «Escolta, és una cosa nova, és un virus nou, no el 
coneixem, busquem respostes, som investigadors i investigadores», i s’hi han posat 
i s’han iniciat un munt de projectes. Sabeu que la recerca, normalment, és lenta. 
I, evidentment, trobar evidències de coses, i a més a més desconegudes, és molt di-
fícil. Tenim molts virus que fa molts anys que es coneixen, i encara tenim moltes 
preguntes sense respondre. 

Aleshores, intentar respondre preguntes sobre un nou virus és complicat, però 
s’hi ha llançat tothom en massa. Hem tret una línia de 4 milions d’euros, en el sentit 
de: «Com que el país queda parat, i per tant hi haurà projectes que s’havien de fer 
aquest any que no es podran fer, traiem una línia específica per a tots aquests projec-
tes que estan sortint, per investigar sobre la Covid-19, o sobre el mateix coronavirus, 
sobre el SARS-Covid-19, i escolta, engeguem-ho, financem-ho i dotem-lo d’aques-
tes eines; no només de finançament, sinó tot lo que l’envolta.» Es van presentar 42 
projectes; d’aquests, se n’han escollit 19 que tindran aquest finançament d’aquests 
4 milions d’euros. 
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Després, vull parlar de l’app. És a dir, l’app, quan va venir l’expert de l’Organit-
zació Mundial de la Salut aquí, ens ho remarcava com una gran eina que ens pot 
ajudar moltíssim, perquè d’aquestes dades realment en puguem obtenir informació 
valuosa, per poder prendre decisions en les properes setmanes. Són 754.000 usua-
ris únics que estan a l’app. S’han realitzat 1.800.000 testos, dels que surten a l’app. 
Per tant, això vol dir que estem seguint l’estat de salut d’aquestes 750.000 persones, 
amb aquest 1.800.000. Hem pogut detectar casos greus, en persones de risc, més 
de 8.000. En alguns d’aquests s’ha acabat fent una derivació als hospitals, a través de 
trucades que fa el 061, d’aquests casos greus, de persones de risc. I s’ha trucat..., el 
86 per cent de les persones han estat gestionades pel 061, les que no s’estaven se-
guint, també, per l’atenció primària.

El que estem veient, que les primeres dades ens indiquen, és que el confinament 
dur dona resultats i que, per tant, estem contenint aquesta corba que tant ens pre-
ocupa. La incidència de casos i l’índex de transmissió, doncs, estan baixant. I això 
vol dir que és molt positiu, vol dir que no ens podem relaxar, i ho intento explicar 
així. I intento explicar, pel que ens expliquen els experts i els grups que tenim: les 
epidèmies no pugen i baixen i ja està, sinó que ens pot passar que baixin, que hi ha-
gin rebrots, i que per tant això ho haurem de controlar durant bastant de temps més. 

Quines són les millors mesures? Doncs, ningú les té en exactitud. I aquesta és 
una veritat, però el que intentarem és treballar amb la informació que nosaltres te-
nim, la que tenim és del propi sistema sanitari, la que ens dona aquesta eina que ens 
hem dotat, com és l’app i tots els informes internacionals i informació nova, evidèn-
cia que va sortint, per poder fer aquesta combinació de mesures i d’instruments, ja 
ho dic, eh?, basats en la màxima evidència disponible, que cada dia és més, i que 
cada dia, nosaltres, també en podrem donar més, d’evidència, fins al punt de poder 
tornar a una nova normalitat.

Jo, a vegades, no dic «normalitat», perquè jo no sé si ja mai més tornarà a ser 
tot igual, però hi ha d’haver una nova normalitat, això està clar, que no sabem quan 
serà. Per tant, el tema és no posar uns calendaris estrictes ni unes dates estrictes; 
sinó que, per criteris, no?, del que ens diuen les dades i de salut, poder anar escalant 
mesures o desescalant, en aquest confinament total i posant mesures que jo crec que 
han de ser tenint en compte, doncs, el mateix que diem sempre, no?: com protegim 
els grups de risc i les persones més vulnerable, que aquest desescalament serà pro-
gressiu, que no ha de ser de cop, perquè, si no, el risc de rebrot pot ser contundent; 
pot ser molt més alt. Que hem d’intentar, no?, en aquest desescalament, també tenir 
mesures per detectar aquests possibles rebrots, aquesta detecció de casos i aïllament 
de persones que tenen símptomes i com, amb els asimptomàtics, podem, amb la in-
formació que tenim ara, perquè no és tota, en podem fer una gestió.

Això vol dir estudis serològics, a nivell de país, per estudiar quina és la immu-
nitat, ara, que tenim d’aquesta epidèmia. A més immunitat, menys persones que es 
poden infectar. I, per tant, la immunitat, és a dir, els que ja estan recuperats i els que 
han passat el coronavirus i poden donar que tenen anticossos i que, per tant, formen 
part d’aquestes persones immunitzades del nostre país, encara és un percentatge pe-
tit. I això vol dir que el risc de rebrots és molt, molt gran, i que hem de fer mesures 
per intentar, doncs, poder controlar aquests rebrots. Que les mesures més rellevants 
són les que també es diuen des del principi, és a dir, des de les mesures higièniques, 
i de tot el distanciament social.

Per tant, si hi ha algun moment que s’ha de tornar a treballar, doncs, no es podrà 
anar de la mateixa manera, acumulant gent a les entrades i sortides, en els transports 
públics, omplint els metros com els omplíem, els autobusos, els trens. I, per tant, 
hi haurà d’haver mesures de tots els àmbits que ens permetin controlar això. En el 
debat que tenim, sobre la protecció individual, moltes vegades la reduïm a portar 
mascareta o no portar mascareta. Això, ni ho és tot, ni ens salvarà de tot. Sempre 
tenim la prioritat clara en el que són les mascaretes quirúrgiques, que són, també, 



DSPC-C 473
8 d’abril de 2020

Sessió 27 de la CS  12

per a professionals i per a persones, sobretot, amb símptomes, que no et protegei-
xen. A l’inrevés, que també hi ha altres tipus de mascaretes casolanes, que s’estan 
provant diferents teixits, que la gent es podrà fer.

Però tot aquest és un àmbit que és claríssim que tampoc no hi ha ni una recoma-
nació de l’OMS, ni de l’ECDC, però sí que la CDC americana va dient: «Escolta, 
doncs, sí que es podrien recomanar mascaretes de roba per a tothom.» I, per tant, 
hem de trobar aquest consens científic que digui, sobretot, el que volem fer. Sembla 
una bona estratègia. Qualsevol estratègia de protecció..., ja ho he dit, la millor pro-
tecció és la individual, és seguir les mesures higièniques, la protecció de tapar-se la 
boca. Per tant, en aquest cas, lliga absolutament. I el distanciament social; la millor 
protecció comunitària que podem fer comença per un mateix i comença per aquesta 
protecció individual. 

Com en el debat dels testos ràpids, sembla que els testos ens hagin de salvar o 
ens ho hagin d’explicar tot. No és així, i jo ho he dit al principi: és una combinació 
de moltes mesures, per fer estratègies de desescalament.

Evidentment, reforçarem les proves diagnòstiques amb un PCR, però el PRC ens 
dona, també, una informació, que és molt clara, que és: avui, si una persona és po-
sitiva o negativa, però no ens serveixen per fer estudis d’immunitat. Això són uns 
altres testos, que són els testos serològics, els testos que ens donen els anticossos 
que hi han a la societat. 

Per tant, cada cosa té el seu perquè i no hi ha una cosa que ens ho arregli tot, 
però sí que la suma de totes i aquesta combinació ha de ser important. I per això 
insistim en l’app. L’app ens dona molta informació, l’app ha de ser de referència de 
l’àmbit sanitari de Catalunya i més enllà de les proves que hi hagi, de les mesures 
que tinguem, doncs, l’app recull molts dels aspectes que ens ajudaran a tenir aquest 
horitzó en el procés de desconfinament.

El detall de les mesures, les implicacions més operatives, les formes de progres-
sió d’aquestes mesures i els indicadors que ho modularan seran resultat, eh?, del 
grup d’experts. Nosaltres tenim activat el Pla d’emergències de malalties transmissi-
bles emergents. Dins d’aquest pla d’emergències, hi ha diferents grups; un d’aquests 
és el grup d’avaluació de risc. Aquest grup d’avaluació de risc es va reunir, per úl-
tima vegada..., va encarregar, també, que estiguéssim pensant no només en l’avui i 
en com atenem els casos, no?, des del punt de vista assistencial, sinó que penséssim 
ja en aquestes properes setmanes, en aquestes mesures de desconfinament. I això és 
el que estem fent, com a altres experts també se’ls ha demanat que puguin fer infor-
mes. Tot suma, tot alhora i tot serà imprescindible per conèixer més bé l’epidèmia i 
per veure quines decisions podem prendre.

I és el que dic, des d’aquest confinament total que està claríssim que funciona 
i ens ha permès contenir els nostres hospitals i que es pugui estar treballant, ara, 
de forma adequada, sense patir pels espais ni pels professionals i tampoc, ara, amb 
aquesta arribada de molt de material, doncs, per aquest material disponible per pro-
tegir els professionals, d’aquest confinament total hem d’anar a un postconfinament, 
que això, dependrà de diferents factors, no tant pel calendari, no de si és Setmana 
Santa o no, i diferents factors, també, seran els que ens faran passar a aquesta nova 
normalitat. 

Crec que és important tenir aquests calendaris així, eh? És a dir, primer estàvem 
centrats en les mesures de salut pública, d’intentar contenir aquests casos que ana-
ven sortint, la majoria d’ells importants. Després, et concentres, evidentment –com 
no pot ser d’altra manera– en lo que és l’àmbit assistencial, el sistema sanitari, com 
responem a una realitat que ja tenim, que és la de casos i més casos i sobretot la pre-
ocupació per aquests casos greus. I després, evidentment, que no perdem la mirada, 
no?, de com podem acabar gestionant aquesta baixada, aquests possibles rebrots, 
que hi seran i que hem d’intentar que siguin el més minsos possibles, fins arribar a 
una possible normalitat. 
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Què hem de mirar, ara? Doncs, jo crec que ara hem de tenir una mirada molt 
clara a les persones vulnerables, que són les que estan patint més els efectes d’aquest 
virus. El virus infecta tothom per contacte, però és evident que hi ha persones que 
el superaran amb molta casuística lleu, i a casa, i fins i tot algunes que gairebé ni ho 
notaran, però moltes d’elles s’agreugen i algunes perdran la vida. 

Per això avui també he explicat en roda de premsa que a l’àmbit residencial, que 
ja és una prioritat des de fa molts dies, doncs, ara ens trobem en una situació de 
poder fer noves estratègies i poder implementar, de forma clara, aquest pla d’acció 
que hem treballar, coordinadament, amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, que coneixen quin és l’àmbit residencial, que coneixen la casuística de les 
persones que hi estan vivint. Moltes vegades sentim a dir: «Escolta, traslladem la 
gent, on sigui.» No, on sigui, no. És a dir, són persones que tenen molt grau de de-
pendència; la majoria, graus 2 i graus 3; dependència física brutal, amb pluripatolo-
gia, moltes amb una esperança de vida que ja és curta, no només perquè són d’edat 
avançada, sinó per les patologies que porten, però, és que, a més a més, moltes per-
sones amb demència i que, per tant, no, no poden estar en qualsevol lloc. Han d’estar 
en un lloc on se’n pugui tenir cura, on tinguin aquest suport, perquè han perdut la 
seva autonomia. Quan parlem de persones amb dependència, vol dir que han perdut 
la seva autonomia. I, per tant, no és una qüestió de treure-les d’un lloc i portar-les a 
un altre i ja està, sinó que hi ha molta cosa al seu voltant, que haurem de fer.

S’ha de fer conjuntament, amb les persones que estan treballant en l’àmbit social, 
però també, des del punt de vista de salut, donat que això és el coronavirus, que en-
tra com una cosa extra, també, en aquest àmbit, que al final és el domicili d’aquestes 
persones. S’ha treballat moltíssim, entre el conseller El Homrani i jo mateixa, per 
desenvolupar el mapa territorial, per estratificar les residències, entre aquell tipus de 
residències que poden donar resposta pròpia dins dels centres, perquè són residèn-
cies grans, perquè són residències que poden tenir –que tenen o que poden tenir– 
suport en la mateixa residència, per les persones, fins i tot amb instal·lació d’oxigen, 
etcètera.; aquelles residències mitjanes, i aquelles petites, que és que no, és impossi-
ble que, per les mateixes instal·lacions, per la impossibilitat d’aïllar persones dintre, 
etcètera, és un lloc que no se’n sortiran si no fem actuacions fora d’allà. 

Per tant, això està fet i hi hem de donar tot el suport des de l’àmbit de salut, 
doncs, per poder atendre el millor possible les persones, que, malgrat que siguin 
grans i que tinguin patologia, doncs, es mereixen que hi posem tota l’atenció. 

Això és lo que hem estat fent, i ara hem nomenat, és a dir, designem una persona 
encarregada de la direcció de tot aquest pla d’acció que s’ha treballat coordinada-
ment. I la Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat passa a dependre, 
doncs, de l’àmbit de Salut, designant –ja ho dic, eh?– a més a més una persona res-
ponsable, una persona que té el perfil de la Direcció d’Atenció Primària actual de 
l’ICS i, per tant, en aquesta atenció primària que diem que té un punt principal en 
aquest control, no?, de l’epidèmia. I que, a més a més, és la responsable bàsica, eh? 
–no única, però bàsica–, de l’atenció a les residències. Crec, ens semblava, que era 
el perfil ideal per poder entomar aquesta implantació del pla d’acció. 

No sé què més em deixo, de les últimes dades que ja he pogut explicar pública-
ment, perquè realment, pràcticament tot el que fem, al sortir cada dia, està tot ex-
plicat. Dir també que..., bé, nous respiradors que s’han pogut anar desenvolupant 
al país, han anat rebent les acreditacions corresponents. Tinguem clar que no són 
productes comercials, encara. És a dir, són productes que es produeixen, que s’in-
dustrialitzen, però no són comercials. Per tant, la seva implantació en els nostres 
centres ve en el marc d’estudis observacionals, estudis clínics. I que, bé, a les UCIs 
del nostre país hi ha molta expertesa per estar fent això. I també, amb aquest pro-
grama d’augmentar les PCRs, que també ens serviran per poder sectoritzar bé la 
població, més totes les proves, totes les eines d’anàlisi d’informació que ens serviran 
per definir l’estratègia del postconfinament, com a mesures que haurem d’anar fent. 
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I jo crec que, com a representants que sou de grups parlamentaris, representants 
de ciutadania, doncs, val la pena que les expliquem plegats. És a dir, no tornarem a 
una situació normal fins d’aquí a moltes setmanes. No sabem com serà, exactament, 
aquesta nova normalitat. Està claríssim que no podem passar a una situació d’abans 
de l’epidèmia de cop; per tant, seran mesures de desescalament progressiu. I haurem 
d’anar seguint la nova evidència, les noves informacions, per protegir aquests grups 
de risc i per poder continuar, doncs, jo entenc, anticipant-nos a les realitats i, sobre-
tot, procurant que no fem res que pugui tornar a comprometre el sistema sanitari. 

Perquè, en aquesta baixada, el que hem de fer és intentar recuperar aquella ac-
tivitat normalitzada, que ja sabeu vosaltres, que estem a la Comissió de Salut, que 
és moltíssima i molt important. I, per tant, necessitarem aquestes mesures socials 
durant temps. I jo crec que és important que les expliquem i les transmetem. No-
saltres ho farem. Jo soc partidària de treballar bé les coses i, quan estiguin clares, 
explicar-les amb la màxima claredat a tothom.

No ho sé, crec que ho deixo aquí. He intentat resumir al màxim, eh?, perquè... 
(La consellera riu.) És molt difícil. Però bé, com que també sortim cada dia i expli-
quem, segurament podem concretar molt més en les preguntes dels grups. D’acord?

La presidenta

Gràcies, consellera. Doncs ara, tal com havíem previst, suspenem aquesta sessió 
dos minuts, i seguim amb les intervencions dels grups parlamentaris.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i dos minuts i es reprèn a un quart de sis 

i set minuts.

La presidenta

Doncs, reprenem aquesta sessió, ara amb la intervenció dels grups parlamentaris, 
per un temps màxim, també, de deu minuts. Per tant, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, bona tarda. Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, consellera, diputades, 
diputats i tota la gent que està, doncs, avui, seguint aquesta comissió parlamentària.

En primer lloc, gràcies, consellera, per comparèixer. I gràcies, com no pot ser 
d’una altra manera, per tota la feina que esteu fent i per tota la feina que està fent, 
doncs, tot l’equip al davant d’aquesta crisi. Per tant, aquest el primer missatge que 
vull ajuntar, també, amb un agraïment i amb una felicitació a tots els treballadors 
del sistema sanitari. Des de la Comissió de Salut, és importantíssim que tinguem, 
també, doncs, aquest missatge de gratitud a tots ells, perquè estan treballant molt i 
molt bé.

I igualment hem de donar les gràcies, com no pot ser d’una altra manera, a tots 
aquells treballadors que estan realitzant situacions i treballs essencials, com pot ser 
la gent que està protegint els carrers, la gent que està treballant als supermercats, 
els farmacèutics, etcètera, tota aquesta gent que està fent que aquest confinament, 
doncs, pugui causar el màxim efecte possible, com així està sent. 

I, en aquest mateix sentit, voldríem, doncs, des de Ciutadans, emetre un missatge 
de condol. Sabem que hi ha moltíssima gent que ha mort per aquesta pandèmia, per 
aquest virus. Per tant, tot el nostre escalf a aquestes famílies que, ara mateix, doncs, 
ho estan passant malament. I així mateix a tots aquells pacients que estan ingressats. 
Des de Ciutadans, doncs, volem estar amb tots ells; volem estar amb tots vostès.

Consellera, el primer missatge que li voldríem donar en aquesta compareixen-
ça és de seguir la mà estesa. Així l’hi vaig dir personalment en diverses ocasions. 
Crec recordar, concretament, que us vaig dir que teníeu la mà estesa de Ciutadans, 
la meva mà estesa, al Palau de la Generalitat, amb vostè, amb el senyor Torra, el se-
nyor Aragonès, estàvem tots presents aquella tarda, i també ho he fet en comparei-
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xences que hi han hagut, doncs, per exemple amb el senyor Torra, i amb vostè també 
n’hem tingut telemàticament. 

Aquesta mà estesa la continuem mantenint, desitjant també que recordeu aques-
tes intervencions, per exemple, al Palau de la Generalitat. Algunes de les meves in-
tervencions. Recordo especialment potser la del tancament, que us vaig fer, doncs, 
anunciant algunes de les qüestions que crèiem prioritàries i que, indubtablement i 
desgraciadament, a partir del dia següent vam començar a notar.

D’aquesta mateixa manera i amb aquesta mà estesa, vostè sap perfectament que 
us hem fet arribar propostes; algunes d’elles les hem fet públiques, mitjançant, tam-
bé, les xarxes socials, i algunes d’elles, inclús m’atreviria a dir, moltes d’elles, les 
hem fet en privat, en el canal que està funcionant molt bé amb la seva conselleria. 
I, per tant, gràcies també a la persona que vostè sap que està al darrere, fent aquest 
enllaç, perquè hi hem destinat molt de temps, molts de recursos.

També hem fet arribar aquesta inquietud, problemes que hi han hagut, de forma 
molt privada, de forma molt solvent, per intentar ser el més àgil i el més operatius, 
solucionant els problemes dels catalans. I, com a representants, doncs, del primer 
partit de Catalunya, volíem, també, que aquestos ciutadans estiguessin ben repre-
sentats. Gràcies, per tant, perquè aquest enllaç fos fluid, com així ha estat. 

Com sap vostè, és evident que estem en una situació límit i greu, i és per aquest 
motiu que ja veu que no vull fer cap crítica important, no vull fer retrets. Jo crec que 
ja són els ciutadans prou, doncs, hàbils. I, a més a més, estem en canals d’informa-
ció molt potents, per cadascú, doncs, treure les seves decisions i consideracions de 
qualsevol de les situacions. I, per tant, no tinc cap intenció de fer cap crítica, espe-
cialment, perquè, amb aquesta gratitud que us deia, i especialment gratitud als pro-
fessionals, vull també recordar que la reorganització assistencial que vostè explicava 
–o en feia una pinzellada– és molt important i és molt complexa. 

I justament perquè entenem que aquesta reorganització assistencial ha estat com-
plexa, volem estar, doncs, amb aquesta lleialtat institucional, que creiem, també, que 
hem de tenir a les nostres institucions, en aquest cas en concret a la nostra institució 
sanitària. 

Ara, el que sí que us vull transmetre és alguna de les preocupacions, preocupa-
cions importants. En primer lloc, és preocupació pels treballadors. Consellera, hem 
vist imatges lamentables, que no pensàvem veure, en cap moment, doncs, imatges 
com les de treballadors intentant protegir-se amb bosses d’escombraries. Això ha 
estat una de les imatges més lamentables. Però hem vist imatges i coneixements, 
doncs, que també ens preocupen, no?, des de missatges d’anuncis de falta de medi-
caments, d’estocs, en determinats moments, de falta d’atenció psicològica a alguns 
dels nostres treballadors, que saben que hi ha moments que ho estan passant real-
ment greu. Sap perfectament que tenim una taxa de treballadors infectats altíssima. 
I, per tant, tot ve relacionat amb mesures que després en parlarem, a la segona part, 
de forma indubtable.

I perquè volem, també, situar a l’agenda aquestes mesures de gratificació. I, per 
això, vull destinar també una pregunta a parlar de la gratificació que jo crec que han 
de tenir els treballadors. 

També des de Ciutadans estem ben preocupats pel tema de les residències. Con-
sellera, la gravetat ha estat absolutament brutal. Creiem i, de fet, seguint la roda de 
premsa d’avui es fa palès, es fa evident que calia molta més organització i coordi-
nació amb les residències. De fet, imagino que no deveu haver oblidat que ens vam 
acomiadar, a la darrera sessió de control que hi va haver al Parlament de Catalunya, 
on jo us vaig fer una pregunta i vaig voler situar la importància de les residències i 
la importància sanitària que tindrien en aquesta pròxima crisi. En aquell moment ho 
vam fer així: la propera crisi que entrava en aquell moment, i així ho transmetíem 
al Parlament de Catalunya. I, desgraciadament, així ha estat. Per tant, us demano, si 
us plau, tota la màxima implicació en el tema de les residències.
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I, en aquest mateix sentit, també, vull situar un tema sanitari greu, que vull que 
vostè, doncs, li dediqui la màxima atenció. És el dels funerals, el dels morts, de 
l’atenció al final de la vida. Sense entrar en detalls, us demano si us plau, el màxim 
respecte, la màxima seguretat, que no hi hagi cap error, ni cap situació que, des-
prés, hàgim de lamentar. Per tant, si us plau, indiqui la màxima diligència, perquè, 
doncs, els catalans, desgraciadament, que estiguin en aquest procés, estiguin morint, 
o quan estiguin al procés final de la vida, tinguin la màxima dignitat, consellera, 
possible. 

Consellera, vostè sap també, perfectament, que nosaltres, doncs, tenim molta de-
dicació sempre a la realitat, i en aquest cas als números. Sap vostè que hi ha xifres 
que no quadren. Sap vostè que nosaltres, des de Ciutadans, sempre, per qualsevol 
tema sanitari, us demanem una transparència extraordinària, que sigui pública, que 
no haguem d’estar tot el dia demanant números. I, per tant, us demanem que aques-
ta, doncs, insistència, especialment la tingueu en consideració ara.

I, de la mateixa manera, us demanem la màxima coordinació on calgui. Coor-
dinació, perquè jo us deia mà estesa, doncs mà estesa també a les forces armades, 
quan siguin els que estan entrant a desinfectar, a netejar carrers i residències; mà 
estesa, consellera, en aquest sentit. Inclús mà estesa, si en algun moment tenim un 
pic assistencial inassumible, que, desgraciadament, està fent tenir, doncs, decisions 
clíniques molt greus, consellera, us demanem que aquesta mà estesa sigui, també, 
per acceptar el que ens ha arribat d’altres comunitats. Si en algun moment heu de 
prendre alguna decisió molt greu, consellera, no dubteu, aquesta mà estesa, també, 
per a enviar pacients a d’altres comunitats.

Abans de prendre qualsevol decisió tan greu –no vull entrar en més detalls– 
crec que m’entén vostè perfectament, demani ajuda a altres comunitats, perquè ells 
ens han estès la mà. De la mateixa manera que intentem evitar imatges de vergo-
nya, com les de Sant Andreu de la Barca, desmuntant hospitals de campanya; o de 
vergonya, com les que sap vostè que hi ha hagut a Sabadell, si hi ha moments tan 
colpidors, i la ciutadania està tan preocupada i tenim aquestos pics assistencials tan 
greus, consellera, mà estesa per a qualsevol que pugui aportar, per a qualsevol que 
pugui ajudar. No tanqui, doncs, ajuda.

Finalment, consellera, vull fer una reflexió final, davant dels pressupostos, per-
què creiem, des de Ciutadans, i especialment, des de la Comissió de Salut –ho vull 
posar en valor–, que calen uns pressupostos per reconstruir el sistema sanitari. Cal 
refer els pressupostos. Cal traure –sempre calia treure-la, sempre us ho he dit, però 
especialment crec que cal, ara, situar-ho en valor– totes les despeses potser supèr-
flues. I vostè, al capdavant del sistema sanitari, cal que exigeixi aquestes prioritats 
clares. No és moment d’incrementar els sous dels alts càrrecs, ni dels eventuals, 
consellera. Tenim una tragèdia social, consellera, no tenim números, perquè lo que 
tenim, ara mateix, són persones infectades, famílies patint. I, per tant, consellera, 
us demanem que, per aquesta reconstrucció, per aquesta esperança, per aquest futur, 
vostè sigui capaç d’exigir, també, uns millors pressupostos per sortir d’aquesta crisi.

I, consellera, un missatge final d’esperança: amb aquesta mateixa mà estesa, 
estem convençuts que d’aquesta en sortirem. I, per tant, doncs, amb aquesta lleial-
tat institucional, fent tots els esforços per aquest cribratge massiu, que ens permeti 
sortir; perquè habiliti espais grans, ben coordinats, per fer aquet cribratge, de se-
rologies, que serà tan important, especialment en la primera fase, als treballadors 
sanitaris i a les residències. Bon confinament per tota la ciutadania, perquè sabem 
que en sortirem. 

Consellera, gràcies per la seva feina; consellera, gràcies per la feina de l’equip. 
Gràcies als sanitaris, i segueixo estenent la mà. Mà estesa, per qualsevol cosa que 
pugui servir per ajudar, perquè aquest procés acabi al més aviat possible.

Moltes gràcies, consellera; gràcies, presidenta.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I, ara, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula, també, per un màxim de deu minuts, la diputada Assumpta 
Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots, espero que estigueu bé. Gràcies, 
consellera, per ser-hi avui i fer aquesta compareixença. I avui, jo li dono, li vull 
donar molt de valor a aquesta compareixença, perquè, a més, ja ens fa una roda de 
premsa diària. I nosaltres sempre havíem pensat que, possiblement, hagués estat 
correcte o estaria bé que la Comissió de Salut fes, en si mateix, de comissió de se-
guiment del coronavirus. Perquè, si busquem complicitats, si hem de transmetre tots 
un missatge –un missatge, a vegades, d’esperança, de tranquil·litat. O, a vegades, fins 
i tot de pegues i de posar dificultats–, hem de poder-ho fer bé, amb coneixement de 
causa. I això no ha estat possible.

La comunicació –i vostè ho sap, consellera– és molt important, en termes de sa-
lut pública, perquè és el que dona efectivitat. Per tant, sobretot, no donem missatges 
contradictoris. I, en aquest sentit, no voldria començar fent una crítica, però sí que és 
veritat que, des del Govern, s’han donat –en alguns moments– missatges contradic-
toris entre consellers. I creiem que això no ajuda, en absolut. Com no ajuda que els 
telèfons d’informació continuïn molt col·lapsats o que hi hagi crítiques per l’errada 
en la transmissió de dades. Consellera, en salut pública –l’hi repeteixo– la comuni-
cació pública és essencial per l’efectivitat de les mesures. I vostè ha de garantir que 
aquesta sigui la millor possible. I, a més, l’hi dic sincerament, aprofiti el que li poden 
aportar aquests diputats i diputades.

Vull donar les gràcies –i no em cansaré de donar les gràcies– cada dia, als pro-
fessionals de la salut, als de la seguretat, als de la cadena alimentària, als de la neteja 
i a tots aquells que ens fan la vida més fàcil o que, en tot cas, ens protegeixen. I jo 
crec que hem de fer bona la frase que cuidem aquells que ens protegeixen. Moltes 
professions en sortiran reforçades, d’aquesta crisi. O així hauria de ser. Però estic 
convençuda que molts professionals sanitaris en sortiran amb cicatrius, que trigaran 
a curar. I els hem d’ajudar que això sigui possible. 

Voldria tenir un record el més positiu possible, per tots aquells que, quan sortim 
d’aquest malson, ja no hi seran, així com per aquells malalts que pateixen sols la 
malaltia, i agrair des d’aquí iniciatives, com les de Sant Pau o el Vall d’Hebron, que 
intenten mitigar aquest dolor i, a vegades, la soledat. I també, una iniciativa que deia 
l’altre dia la consellera, en aquest sentit. Crec que no hem de deixar de tenir la per-
sona al centre del sistema, tot i que hem hagut de tirar la mirada cap a la comunitat. 
Però crec que hem de mantenir... 

Nosaltres, consellera –ja ho vam dir i ho va dir el president a les compareixences 
que hi ha hagut–, serem lleials, i actuarem sota els principis de cooperació, col·la-
boració i solidaritat. Però també ho farem amb l’exigència que el Govern de la Ge-
neralitat actuï sota aquests mateixos principis, i que ho faci respecte al Govern de 
l’Estat, respecte als grups parlamentaris, o respecte als ajuntaments i diputacions, 
que es queixen que han estès moltes vegades la mà, i que no són ni escoltats ni res-
pectats. I això és molt greu. Jo li demano que ens deixem de retrets i que treballem 
tots junts, perquè aquí ens hi podem trobar tots. 

I, a més, l’hi dic, entenem la complexitat i les dificultats en la resposta de la ges-
tió de l’emergència. Però, consellera, ens caldrà fer autocrítica. Ho feia, l’altre dia, 
el president de la Generalitat. Perquè, realment, ni vivíem en el millor dels mons, ni 
ho teníem tot tan preparat. I el culpable sempre és un altre. Són fets que ens trobem 
que costen de gestionar. I, per tant, assumim-ho com a tal. 

I, per tant, reconeixent la feina que vostè està fent, i la feina que està fent el 
Departament de Salut, hem de demanar, una vegada més, que no hi hagi elements 
de descoordinació en el si del Govern. I, per tant, que quan comencin les rodes de 
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premsa diàries, no es tracta de que un govern ho faci tot bé i l’altre tot malament, 
perquè això no és creïble. Hem de donar missatges clars i que realment siguin cre-
ïbles. I les dades són molt fredes, les que cada dia veiem; són fredes i són molt 
dures. Però, en aquest moment, jo crec que vivim en un moment d’esperança, no? 
I que, per tant, entenem que hem d’anar cap a la progressivitat de mesures, i que ens 
caldran molts esforços, també, molts esforços en la recerca.

A mi, consellera, m’agradaria preguntar-li: vostè creu que el sistema hagués es-
tat molt millor preparat si no haguéssim tingut aquestes retallades tan brutals que 
el Govern d’Artur Mas va produir durant deu anys?, si no haguéssim perdut aquests 
deu anys? Perquè, és clar, jo aquests dies, sentint el senyor Boi Ruiz, o la senyora 
Borràs, doncs, la veritat és que m’esborrono, perquè, realment, són moltes les reta-
llades que hi ha hagut i possiblement el sistema podria estar molt millor. 

Però, mirat en positiu, consellera, m’agradaria fer-li la proposta de que tots 
aquests professionals que s’han incorporat per la pandèmia –vostè abans feia un re-
pàs de tots aquests que hi han hagut–, per què no els integrem? Molts d’ells poden 
ser integrats; per què no recuperem aquests mil professionals que vam perdre amb 
les retallades, i que ara els tenim, alguns d’ells ja formats, eh?, amb els que han aca-
bat el MIR, amb els nous que hem pogut incorporar. Per què no treballem i acabem 
amb la precarietat? I, per tant, potser seria la millor manera de dir-los gràcies. Dir-
los gràcies així i dir-los gràcies, també, reconeixent el deute retributiu que tenim 
amb ells, siguin de l’ICS o siguin del sistema privat.

L’altre dia recordàvem les paraules de l’estimat doctor Vilardell: «El que ens sal-
va la vida és la qualitat i l’entrega del personal sanitari.» Diguem-los gràcies de la 
millor manera que sabem, que és aprovant la seva gestió i tenint els professionals 
que ens mereixem. Ja l’hi vam dir en la discussió del pressupost: no era suficient 
el pressupost que tenim. De tota manera, el meu grup ja ho ha manifestat, és a dir, 
portin els decrets d’adaptació econòmica que necessitin, i el meu grup els donarà 
suport. Integrin als fons de l’Estat els increments necessaris per salut i tindran el 
nostre suport. Perquè caldrà –vostè ho ha dit– reprogramar tota l’assistència despro-
gramada, assumir les llistes d’espera, retribuir els nostres professionals; ens caldran 
molts recursos i ens caldrà enterrar les retallades.

Miri, ens ha explicat els espais salut que s’obren, i li haig de dir que estem con-
tents i que crec que estan bé. I, a més, lligats als grans hospitals, crec que és d’una 
lògica aclaparadora. Però ens sap greu –i ho deia abans, també, el diputat Soler, no?– 
que hi hagin iniciatives dels municipis, que hi hagin fets com els de Sant Andreu 
de la Barca, que estiguin fets, i que es paralitzin. No ho entenem. No sabem si el fet 
és perquè l’ha construït un altre cos o força de seguretat de l’Estat. Si us plau, no 
rebutgem cap ajuda, perquè tota és poca, en el moment al que ens estem enfrontant. 
I, per tant, val la pena.

Tenim deu minuts. Jo no em voldria passar, però tenia diverses coses per co-
mentar, que són el que ens preocupava, però algunes ja ni ho faré, per manca de 
temps, però no vull deixar de parlar dels professionals. I, per tant, consellera, aten-
gui sobretot aquest increment de gent que necessitem; del material. Ha estat una 
reclamació constant i creiem que –vostè mateixa ho ha dit– resulta que els mercats 
han actuat com han actuat, i que tots els països han actuat amb egoisme. Però, con-
sellera, han generat confusió. Que quedi clar que ningú els va bloquejar ni requisar 
material. El 7 d’abril, l’Estat havia lliurat 11,8 milions d’unitats de material, més el 
que vostès han comprat, que nosaltres els hi reconeixem. Tot i així, consellera, han 
trigat molt a explicar quin material vostès han portat. Avui ho ha dit, i ho va dir ahir, 
en una roda de premsa, però no hi ha manera de saber el material. 

La consellera Budó ahir deia que estem 90/10. Si l’Estat ha enviat 11,8 milions 
d’unitats, doncs, vostès en deuen haver comprat 118 milions d’unitats? És que hi han 
coses que no s’entenen, consellera, i jo crec que fan mal. Nosaltres li volem dir i li 
volem dir claríssimament. Vostè té la gestió de Salut, abans, durant i després de l’es-
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tat d’alarma. I no només té la gestió en Salut, sinó que té el nostre suport perquè ho 
faci. Ara, faci-ho bé. I, per tant, el tindran, el nostre suport. I, a més, demanin l’aju-
da que sigui necessària. Com li deia, qualsevol ajuda és poca, perquè les coses hi 
siguin. I miri, hi estic absolutament d’acord: prioritzem la indústria pròpia, els crea-
dors locals, i potser entendrem la globalització, tots plegats, d’una manera diferent.

I no voldria acabar sense parlar de les residències. Miri, ens felicitem que ens ha-
gin fet cas, perquè fa una setmana que els dèiem que aquest és un tema de salut, no 
era un tema de serveis socials, ni un tema d’Afers Socials, és un tema de Salut. S’ha-
vien de medicalitzar i s’han de medicalitzar les residències. No pot ser, no poden dir 
que els preocupa i aquest matí dir que s’hi han bolcat i ara mateix també. Fa un mes, 
un mes més tard. Consellera, em sap molt de greu dir-ho, però és que tenim 1.123 
morts en les residències. I això és molt greu. Per tant, ni està controlat, i estem lluny 
de que ho estigui. Ahir reconeixia que hi ha vint-i-tres residències que vostès no sa-
ben què passa a dintre. Ahir sortia una notícia que, a setze residències públiques, 
ningú de la Generalitat se’ls ha dirigit o que els tenen abandonats. De veritat, no  
pot ser. 

Li demano, si us plau, que s’hi posi. I, a més, que la medicalització la mirem de 
cara a futur. Perquè, realment, la gent de les residències el que necessita és que hi 
siguem. 

Igual que l’atenció primària, consellera. Estem d’acord en la reordenació, però 
no ens precipitem. No tornem a carregar sobre la primària, ni ens la tornem a car-
regar, perquè tancant centres d’atenció primària deixarem de seguir les residències 
i la gent que tenim a casa. M’agradaria parlar, només, per final –i amb això acabo, 
presidenta i gràcies–, si us plau, consellera, que del desconfinament, aquest del que 
vostè ha parlat, no en fem un nou objecte de disputa. Evolucionem sota criteris mè-
dics, socials i econòmics. Amb missatges clars i sense confusió. Hi estarem tots, al 
costat, per poder-ho fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la 
diputada Marta Ribas, també, per un temps màxim de deu minuts.

Marta Ribas Frías

Doncs, gràcies. Bona tarda a tothom. I, evidentment, començar oferint, expres-
sant el condol del meu grup parlamentari i meu, a tots els familiars i amics de totes 
les persones mortes a Catalunya i a la resta de l’Estat. Nosaltres, a més, també vo-
lem afegir-nos a aquest agraïment a totes les treballadores i treballadors dels serveis 
essencials, que ens estan permetent mantenir aquest confinament. I un agraïment 
especial, com no podia ser d’altra forma, des de la Comissió de Salut, a tot el perso-
nal del sistema sanitari. Quan les coses es posen difícils, com en aquesta emergència 
sanitària, és el sistema públic –i les persones que el construeixen, perquè no és una 
entelèquia, un sistema púbic– el qui respon. 

Estem en una emergència sanitària, amb conseqüències socials i econòmiques, 
amb moltes dificultats per gestionar-ho cada dia. És una crisi que cap de nosaltres 
havia passat abans. I, com tota situació nova i d’emergència, s’ha d’actuar amb 
urgència, amb determinació, però també amb humilitat. Els vull reconèixer, con-
sellera, la dedicació, la dedicació de tot l’equip, també de l’invisible que està ges-
tionant això, de tots els governs; també dels locals, també de l’estatal, que estan 
gestionant una situació que segur que no s’haurien ni imaginat.

I aplaudir els encerts. Comencem a tenir notícies positives, per la bona feina que 
està fent la població, en general, de confinament, i per la capacitat, també, del ma-
teix sistema, d’evitar el col·lapse en els hospitals que temíem per a aquests darrers 
dies o per a aquests propers dies. Però també és bo reconèixer els errors comesos. 
No per flagel·lar-nos, encara que estiguem en dies de Setmana Santa, sinó per cor-
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regir allò que encara sigui possible corregir. I això, amb tothom, consellera. No tots 
els governs ho fan tot bé, ni tots els governs ho fan tot malament. 

Sé que vostè no és de les que surt cada dia, en la compareixença del Govern, a fer 
un missatge d’atac a l’Estat; l’hi reconeixem. Però la resta del seu Govern no ajuda. 
De fet, diria més aviat, no l’ajuda, a vostè i el seu departament. Perquè, per avan-
çar en circumstàncies difícils, com les actuals, de combatre la Covid-19, el que cal 
és treballar units. La cooperació i la col·laboració entre administracions de diversos 
agents és essencial i fonamental. I vostè ho sap i ho viu; ajudi la resta del seu Govern 
a entendre-ho, a deixar de fer electoralisme; a passar a fer crítica constructiva, del 
que calgui corregir; també del que cal corregir del Govern de progrés a Espanya; 
però també a fer autocrítica d’allò que vostès no han fet bé. 

Com, evidentment, nosaltres estem per controlar el Govern de la Generalitat, 
permetin-me, doncs, plantejar alguns temes que creiem que caldria fer-hi autocríti-
ca des del Govern de la Generalitat. Un, que ja parcialment l’han fet, i han tret tots 
els grups parlamentaris, fins ara, és la gestió de les residències. No entendre que és 
una emergència sanitària, i que, per tant, el que calia era un atac o un abordatge va-
lent, liderat des del Govern de la Generalitat, des de Salut, des de bon principi, cre-
iem que ha estat un error. I ens felicitem que s’estigui corregint. En parlarem amb 
més detall, després, amb una pregunta oral de les que li faig jo mateixa, quan acabi 
aquesta compareixença. 

Un altre: falta d’humilitat, o d’excés d’orgull, de no demanar ajuda. Hi havia pos-
sibilitat de més ajuda, per part de l’Estat, de més ajuda per part dels ajuntaments, i 
en alguns moments ens ha semblat que hi havia una mena d’incapacitat o d’orgull de 
no demanar-la, o de no acceptar-la o de no aprofitar-la. I també en lentitud, en posar 
tots els mitjans del sector privat, també de la sanitat privada.

I vaig amb cinc peticions, consellera: una, prengui ja el control, la direcció, l’ús 
de tot allò privat que pugui ser útil, de totes les instal·lacions i recursos de la sanitat 
privada, recursos, també materials, i posin-ho al servei de la crisi sanitària. Seguei-
xen sense donar dades de quins usen i quins no, i tenim dades contradictòries, d’in-
formacions sectorials o territorials, en aquest punt. 

Una segona petició: corregeixin la no coordinació estreta que hi ha hagut, amb 
el món local. Hi ha hagut, des del primer dia, una petició per part nostra que coor-
dinessin al màxim amb el món local, que els podia oferir molta ajuda i molta visió 
des de la proximitat. I no ha estat així, consellera, o no ha estat així, almenys arreu. 
Corregeixin-ho, perquè encara queda molt camp, molt de camí per recórrer.

Una tercera petició: revisin el tancament dels CAPs. L’atenció primària és bàsi-
ca pel control de casos a domicili, suport mèdic a residències, de gent gran, de me-
nors, de salut mental, per la coordinació que ja existeix, de l’atenció primària amb 
els serveis socials bàsics, amb els recursos comunitaris. Ens cal. Sobretot ens caldrà 
en aquesta nova fase d’anar fent desconfinament progressiu. Per tant, revisin ràpida-
ment, corregeixin ràpidament, aquest tancament que s’ha fet d’un 15 per cent dels 
CAPs i d’un 75 per cent dels consultoris locals. 

Una quarta petició: posin tot l’esforç possible, que sé que s’està posant, però és 
complicat, en tenir tot aquell material necessari, els EPIs, els equips de protecció 
per evitar contagis, tant en la part de sistema de salut, com també en el social, però 
també respiradors, materials necessaris. I, per tant, requisin el material de protecció 
d’empreses que no estan actives; ho vam demanar, voluntàriament, des de l’inici. 
Segur que n’hi algunes que no l’han donat i que no l’estan utilitzant. Requisin-lo, 
tenen la capacitat de fer-ho. També, de tot el sector sanitari privat. Posin els centres 
de recerca a treballar en allò que ens cal ara. 

I transparència en quin repartiment estan fent, d’aquest material. Però també, 
com ara li feien referència, des del Grup Socialistes, he trobat a faltar informació 
clara, com sí que tinc des de l’Estat, diàriament, de quant material s’està repartint. 
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El que no sabem és com s’està repartint ni on s’està repartint; hi ha moltes queixes 
en aquest sentit, també, consellera.

I no em voldria oblidar d’una cinquena pregunta o petició que van lligades. Una; 
què els sembla als responsables de l’Agència de Salut Pública que s’estigui encar-
regant a l’Oriol Mitjà, el disseny de l’estratègia científica i tècnica del Govern per 
reactivar l’activitat després del confinament. La petició va lligada: faci el que faci 
el senyor Mitjà, plantegi el que plantegi el senyor Mitjà, si us plau, prevegin mesu-
res de postconfinament des del Departament de Salut, liderat –com ha de ser– per 
l’Agència de Salut Pública, amb el suport de tots aquells experts que tenen, de refe-
rència mundial, com l’ISGlobal, i nosaltres els posem tota la confiança. Basem-nos 
en evidències científiques consensuades i contrastades per tota la comunitat cientí-
fica. I, en aquest postconfinament, prevegin tot allò que caldrà, també un element 
concret: l’atenció en salut mental per als professionals i la ciutadania, que patiran 
estrès posttraumàtic, molt probablement.

Acabo. Ens trobem en uns moments en què la gent demana que cooperem, que 
trobem solucions. I creiem que el que cal és que puguem treballar conjuntament en 
un pla de reconstrucció i de rescat social i econòmic. Això requereix recursos. En-
tre d’altres, els 900 milions d’extres que ja inclouen, per a Salut, els pressupostos 
previstos per al 2020 i que –com saben– estem disposades a permetre que s’aprovin. 
Però caldrà, també, fer modificacions en aquell pressupost, un cop s’aprovi, per en-
tomar aquest pla de xoc. Aquest pla de xoc, per nosaltres hauria de respondre, hauria 
de servir per respondre, entre d’altres, a la necessitat que s’ha posat damunt la taula 
en questa crisi, que és blindar el tema sanitari públic. No només els hem d’aplaudir 
des dels balcons, cada dia a les vuit, sinó que els hem de protegir i blindar, des dels 
comptes públics. Ahir, Dia Mundial de la Salut, també es va convertir en el dia con-
tra la mercantilització dels nostres drets, dels nostres serveis bàsics. 

Per tant, hem de sortir reforçant aquest sistema de salut públic i parlant, seriosa-
ment, de com garantim un mínim d’inversió en sanitat, blindat, i de com revertim 
les múltiples cares d’aquesta mercantilització del nostre sistema, que hi ha hagut 
en els darrers anys –o també abans– i que encara patim. No volem tornar al punt 
d’abans d’aquesta crisi. Aprenguem totes plegades la lliçó. Que, quan les coses van 
maldades, és el sistema públic qui respon. I, per tant, ens cal un veritable sistema 
públic, reforçat, quan sortim d’aquesta crisi.

Moltes gràcies i bona tarda.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, i per un temps màxim de cinc minuts, té la paraula el diputat Vidal 
Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció del diputat.)
Bona tarda. Hem viscut un col·lapse del sistema públic de salut sense precedents. 

Des del 061, que pot ser l’entrada, aquests dies, al sistema públic de salut, fins als 
respiradors, que pot ser la diferència entre la vida i la mort, els nostres centres sani-
taris els teníem –o els hem tingut o els tenim– absolutament col·lapsats, amb man-
ca de mascaretes, amb manques d’EPIs, de material sanitari, d’UCIs, fins i tot de 
llits, que ha resistit, únicament i exclusivament pel que han fet els treballadors i les 
treballadores del sistema públic de salut, més enllà de les seves obligacions, moltes 
vegades, i en condicions pràcticament insuportables.

I la crisi del Covid-19 per descomptat que pot col·lapsar qualsevol sistema sani-
tari; nosaltres això no ho volem negar, però sí que volem manifestar que el que ha 
traslladat aquesta crisi del Covid-19 és que ja teníem un sistema sanitari públic al 
límit. I que això té uns responsables i uns orígens. S’hi ha fet referència abans, però 
nosaltres volíem començar a situar on: en les retallades des del Govern tripartit, pas-
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sant, i sobretot, per les grans retallades dels governs d’Artur Mas i governs poste-
riors, que tampoc no han fet encara un exercici d’anar a revertir aquestes retallades. 

I, unit a les retallades, que és pressupost, altres dos elements: la gestió privada 
del sistema sanitari públic i la precarietat laboral. Tant de bo no ens oblidem mai de 
traslladar aquests aplaudiments de les vuit del vespre en condicions laborals estables 
i en reconeixement de bones condicions laborals per als treballadors i les treballado-
res de la salut pública, i no el que estarem fent serà un exercici d’hipocresia.

Nosaltres hem criticat, però també hem fet propostes; des del primer moment, les 
hem fetes. El dia 10 de març, quan ens convoca el Govern, nosaltres ja vam traslla-
dar tota una sèrie de propostes, vuit en total, de les quals únicament en volem recor-
dar tres: reforçar la primària; posar a disposició pública tots els recursos sanitaris 
–també els privats–, i apostar per una I+D+I pública. Quan vèiem que el sistema 
sanitari públic estava pràcticament al... (tall de comunicació) ...més propostes, més 
mesures, més alternatives, de les quals, volem destacar l’exercici de garantir EPIs i 
material als centres sanitaris. Insistir, novament, en la necessitat que es posés sota 
control públic tots els recursos sanitaris, ja fossin públics o privats. La necessitat, 
també, de recursos necessaris per fer les proves del coronavirus, i que poséssim sota 
control cent per cent públic la indústria farmacèutica.

Davant de tot això, el que ens vam trobar semblava que era el contrari. En comp-
tes de garantir EPIs, el que hi havia era instruccions contradictòries sobre els EPIs. 
També nosaltres hem demanat, des del 10 de març, reforçar la primària. Consellera, 
li traslladarem unes preguntes, també, en la nostra intervenció ara. S’han tancat 46 
CAPs i 462 consultoris locals? Si aquestes xifres no són correctes, ens pot donar les 
xifres, i explicació del perquè? Nosaltres li demanem revertir la mesura. 

També li hem demanat que hi hagi tests generalitzats. Des del primer moment, 
que fossin, com a mínim, per al personal sanitari i per a les persones simptomàti-
ques. Aquest dilluns coneixíem, en dades oficials del seu Govern i del Govern de 
l’Estat espanyol, que teníem, a Catalunya, 224.000 tests. Per què, a dia d’avui, pas-
sades més de quaranta-vuit hores, encara aquests tests no estan repartits?

Li hem demanat, també, i li insistim: posi tots els recursos sanitaris –també els 
privats– sota control públic, com a manera de donar una resposta mínima a la crisi 
sanitària que estem vivint. És irracional que hi hagi centres privats que tenen recur-
sos que no els estiguem gestionant per donar resposta. Li volíem preguntar, també, 
a la consellera: com s’executa la Resolució 746/2020? Estem parlant de concerts, es-
tem parlant de contractes? No és això el que li demanem nosaltres, que és gestió..., 
però com s’està portant a terme aquesta resolució.

(Tall de comunicació.) ...de propostes a la consellera, amb relació a que es de-
manés un contingent de metges, metgesses i personal mèdic cubà. I volíem saber 
què ha passat? Es tracta d’un veto, i l’hi preguntem així, del Govern espanyol? O si 
hi ha hagut algun tipus de problema administratiu, perquè això no es pogués fer 
efectiu. Perquè seria del tot surrealista que, podent incorporar més mitjans sanitaris 
al nostre sistema sanitari públic, això no s’hagi fet perquè hi ha un veto de caràcter 
polític. Sinó, expliqui’ns quina és la resposta que se li ha donat. 

I, per últim, volíem també que ens aclarís el pressupost de reincorporació de les 
treballadores sanitàries que han donat positiu. Significa –del que tenim a dia d’avui 
com a protocol– que, sense un altre test, perquè es pugui comprovar si són positius 
o negatius, es poden reincorporar? Si és així, nosaltres demanem que es retiri aquest 
protocol i que, evidentment, ningú es pugui reincorporar, si abans no hi ha un altre 
control per saber que han donat, efectivament, negatius de la Covid-19. 

I, amb una idea final, consellera, per nosaltres, com a grup parlamentari, sub-
grup parlamentari, però també pels mitjans de comunicació: no li fem les pregun-
tes ni per desgastar políticament, ni perquè siguin un caprici, li fem les preguntes 
perquè considerem que aquestes dades són el camí mínim per vèncer la Covid-19.

Gràcies, consellera.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, i 
també per un màxim de cinc minuts, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció del diputat.)
Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, també, per les explicacions. I voldria 

començar, com altres portaveus, amb un missatge de condol als familiars i amics 
de les persones que han perdut la vida... (tall de comunicació) ...aquelles persones, 
o aquells malalts que estan patint en aquest moment aquesta situació, i les famílies 
d’aquests malalts, que també ho esta passant, evidentment, malament. I, evident-
ment, doncs, a totes les persones que, en situació de crisi estan, com els sanitaris, 
per descomptat, als que es dediquen aquests aplaudiments a les vuit del vespre cada 
dia, però que també van dedicats a totes aquelles persones que, en molts altres àm-
bits, estan dedicats també en aquesta crisi sanitària, des de les forces de seguretat i... 
(tall de comunicació) ...fins a dependents de supermercats o de farmàcies, o reparti-
dors, simplement repartidors de mercaderies que... (tall de comunicació) ...i que, per 
tant, estan al peu del canó en aquesta situació. 

Nosaltres també us oferim la nostra lleialtat i cooperació amb el Govern, en 
aquesta situació de crisi. Però també crec que és convenient exigir del mateix Go-
vern aquesta mateixa lleialtat...

La presidenta

Disculpi, diputat. No el sentim bé. Aturem un moment la comissió per reprendre 
el so. Un segon.

La sessió se suspèn a les sis de la tarda i un minut i es reprèn a les sis i sis minuts.

La presidenta

Doncs, seguim amb la intervenció del diputat Santi Rodríguez, en nom del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular, per un temps màxim de cinc minuts.

Santi Rodríguez i Serra

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Gràcies, presidenta. Gràcies consellera, també, per la seva intervenció en aques-
ta compareixença virtual. I les primeres paraules, doncs, són per afegir-me a les 
paraules d’altres portaveus, de condol per aquelles persones que, amb aquesta crisi, 
doncs, han perdut la vida familiars i els amics. I després, un missatge d’alè, doncs, 
per a totes aquelles persones que estan patint aquesta malaltia. I també, sobretot, 
els familiars, que també és important, que és un missatge, també, d’alè per a totes 
aquelles persones, tant des del món sanitari, com des de qualsevol altre àmbit, que 
estan col·laborant en aquesta situació d’emergència sanitària. I que, per tant, amb la 
seva tasca i amb el seu esforç estan contribuint a fer més planera aquesta situació.

Amb relació a la intervenció de la consellera, jo li volia expressar, en primer 
lloc, la nostra lleialtat i la nostra cooperació. Però, al mateix temps que expressem 
aquesta lleialtat i aquesta cooperació, també li exigim... (tall de comunicació) ...amb 
la ciutadania però també amb la resta d’administracions i amb totes les persones que 
estan intentant treballar amb relació a aquesta emergència sanitària. Vostè deia, en 
la seva intervenció, ha començat la seva intervenció parlant de que havien estudiat el 
cas d’Itàlia, havien elaborat plans de contingència, havien previst el nombre de pa-
cients que es podrien atendre i tal, no? I això, doncs, creiem que ens xoca una mica 
amb com han anat passant les coses. (Tall de comunicació.) ...disfuncions, que són 
les que, evidentment, ens preocupen. Evidentment, algunes altres coses s’han fet bé. 
I possiblement, com que no hi ha temps, doncs, passem per alt.
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Però sí que volia posar en relleu aquestes disfuncions. Primer, jo crec que, al co-
mençament d’aquesta crisi, al Govern van haver-hi bastants dubtes, no hi va haver 
una presa de decisions per abordar la situació que estàvem vivint...

(Tall de comunicació.) ...un altre diputat, en la reunió que vam tindre al Palau de 
la Generalitat el dia 10 de març. I, en aquest sentit, jo també m’hi volia referir, el dia 
10 de març, que es donaven algunes recomanacions –tímides recomanacions– a les 
residències. I això generava, doncs, que aquestes adoptessin mesures divergents en-
tre unes i altres, que no acabaven de ser enteses per la població. Després, al llarg de 
tots aquests dies, doncs, hem vist... (tall de comunicació) ...en el tema dels tests, dels 
equips de protecció individuals, especialment dels sanitaris, però també d’aquelles 
altres persones que, doncs, també requereixen d’aquests equips de protecció i que 
són d’altres àmbits de govern, per exemple, els mateixos Mossos d’Esquadra, per la 
manca d’equipament.

És cert que una part de la responsabilitat d’aquestes mancances no és atribuï-
ble, ni molt menys, al Govern de la Generalitat, també ho és per part del Govern de 
l’Estat. Però, en qualsevol cas, si vostès tenien elaborats uns plans de contingència, 
jo m’imagino que vostès ja deurien haver fet algunes previsions. I, per tant, segura-
ment no ens hagués hagut de... (tall de comunicació) ...a Sant Andreu de la Barca, no 
acabem d’entendre aquestes reticències que té el Govern amb relació a determinats 
equipaments que plantegen algunes forces i cossos de seguretat de l’Estat. O, en el 
cas del servei del mateix exèrcit. 

Hem sentit missatges contradictoris per part del Govern. I, per tant, sí que els 
demanem que intentin anar tots a l’una. Ens preocupa molt la situació dels profes-
sionals sanitaris... (tall de comunicació) ...apartats temporalment per exposició a la 
Covid i que després s’han de reincorporar a les seves tasques, sense els tests. 

Ens han preocupat, evidentment, les residències. Avui aproven un pla d’acció en 
l’àmbit residencial, avui, quan ja portem un mes llarg amb aquesta situació de crisi... 
(Tall de comunicació.) Ens preocupen, també, els professionals de residències que 
estan contagiats, 4.200, segons informa el Departament de Treball. 

Ens preocupa... (tall de comunicació) ...en quines condicions garantir que aques-
tes persones grans tornen a les seves famílies, tant ells com els seus propis familiars. 
Ens preocupa, també, aquest tancament de CAPs, no tant pel tancament exclusiva-
ment, sinó pel missatge que s’ha de traslladar a la ciutadania. 

I acabo, acabo presidenta, amb una qüestió que jo trobo que és fonamental i que 
li agrairia un aclariment, que és aquest missatge de priorització de l’atenció a les 
persones malaltes en funció de l’edat. Nosaltres creiem que la priorització de l’aten-
ció a les persones ha de ser en funció d’un criteri clínic i no pot ser, mai de la vida, 
en funció d’un criteri d’edat, perquè el missatge que estem enviat a la societat és un 
missatge molt negatiu. I li agrairia que ens clarifiqués aquest tema.

La presidenta

Gràcies, diputat. I lamentar aquesta intervenció, que hi ha hagut un punt al final 
que s’entretallava, però hem pogut acabar. Demanar disculpes pel funcionament que 
estem tenint en aquesta última part. 

Ara, la intervenció del Grup Parlamentari Republicà. I, en nom seu té la paraula, 
també, per un temps màxim de deu minuts, la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. I gràcies, consellera. Òbviament, em sumaré als agraïments 
que feien els companys, no només al personal sanitari i tota la gent que és a primera 
línia, sinó a tota aquella gent que també està treballant, des de les diferents admi-
nistracions, i especialment també al món local, que aquests dies també, doncs, es-
tan gestionant una emergència sanitària sense precedents i que ens toca, doncs, com 
coordinar-nos molt entre tots.
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Deia que segurament aquests dies ens caldrà un replantejament important del sis-
tema, que molts teòrics ja començaven a plantejar com haurà de ser, però que també, 
des de les administracions caldrà aquest replantejament, amb les persones al centre, 
òbviament, i ho deia vostè, però també amb les institucions liderant aquesta resposta. 

Es parlava de deixar els retrets, de fer propostes i de no quedar-nos encasellats 
en els retrets. Jo crec que és important que, a posteriori, puguem fer tota l’anàlisi 
que convingui; la dels encerts i la dels retrets, com els deia, però que tinguem clar 
també ara quines coses no estan funcionant, i especialment la part de coordinació. 
Perquè encara ens queden molts dies per davant, d’aquest desconfinament, però tam-
bé de tota la postcrisi. I, per tant, que siguem conscients de que calia confinar abans, 
i a Catalunya es va proposar i vam estar moltes setmanes esperant la lentitud de la 
presa de decisions a l’Estat. 

Però que també ens caldrà ser conscients que no es poden prendre les mateixes 
decisions a tot arreu. I el cas d’Igualada n’és un exemple. Caldrà que hi hagi zones 
que es puguin desconfinar abans que altres, si hi ha uns criteris objectius que així ho 
posin damunt de la taula. També hem de ser conscients de que ens cal una previsió 
de compres encara amb les setmanes que vindran, però, sobretot, d’aquesta produc-
ció interna, que ens està ajudant en moltes de les situacions i no la recentralització 
de les compres, que ha estat nefasta. Que hi hagi informació i no propaganda i eslò-
gans que no ens ajuden. I òbviament que aquestes mesures han de ser concretes i no 
en abstracte. Però ara mateix estem en un moment en que l’espai públic i mediàtic 
ha d’estar ocupat per experts i no per militars.

I, per tant, òbviament que els retrets no ajuden, però hem de ser conscients de 
que la gent, ara mateix, el que necessita és un missatge coordinat –en això hi estic 
d’acord– i que, d’alguna manera és vagi a l’una. En tot cas, jo crec que hi ha hagut co-
ses que s’hi ha anat a l’avançada i cal posar-les, també, per davant –ho va dir l’OMS, 
quan va venir a fer la valoració, però també ho han comentat altres comunitats: l’app 
que va sortir aquí i que ara molts estan replicant, i que ha de poder estar a disposició 
perquè altres la repliquin, o els assajos o les vacunes, o tot el que s’està coordinant. 

Perquè, al final, calen aquestes decisions valentes, però cal fer-ho amb aquesta 
coordinació. I l’evidència científica ens diu que la coordinació o el paper de l’Admi-
nistració central ha de poder ser la planificació estratègica, però que hi ha d’haver 
flexibilitat i hi ha d’haver territorialització en operativitzar aquestes decisions.

I això val pel Govern català, però també val per les administracions locals. Crec 
que val la pena posar en valor tota la bona voluntat i tota la gestió que s’està fent 
des del món local, però dir que es posa a disposició un pavelló no és tenir-ho tot. 
Per tant, és important que el món local col·labori, del tot, però que sigui coordinat, i 
que totes aquestes decisions es facin consensuades. Perquè, al final, no és omplir un 
espai de llits, sinó que és omplir-lo de professionals, que ara mateix és el que més 
ens està costant. 

Jo hi ha sis coses que li volia preguntar o posar damunt la taula. La primera és 
sobre el tema de recerca, perquè ens n’ha parlat, i a més ahir també ho va dir en roda 
de premsa, però, sobretot, s’està parlant als mitjans de comunicació de la recerca 
biomèdica i dels assajos amb vacunes i assajos clínics. Òbviament, que és un mo-
ment en què això és molt important. Però crec que també hem de donar molta im-
portància a les ciències del comportament, als estudis que s’estan fent, des del món 
social, de com està la gent aguantant el confinament a casa i com està responent. 
I també, per exemple, eh?, en l’àmbit agroalimentari, lligat a la salut, tot el que està 
fent l’IRTA o altres administracions i altres centres de recerca. No és un moment de 
personalismes, és un moment de consolidar equips. I, per tant, també és important 
que això, doncs, es pugui gestionar bé. 

La segona és la xarxa de solidaritat que està sortint, tant a nivell social, però 
també de salut. I crec que és important que, doncs, sota una coordinació es vagi po-
dent desenvolupar. 
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La tercera és la prioritat per la gent més vulnerable. Abans, es deia que no hi 
ha..., que aquest virus..., la letalitat és la mateixa per la gent més rica o la gent que 
no tenen poder adquisitiu. Però, malgrat això, les circumstàncies personals sí que hi 
afecten. I, per tant, que tinguem en compte aquesta gent més vulnerable, que té més 
risc de patir o de contagiar-se.

La quarta és sobre la salut mental, no només del conjunt de la ciutadania –i vostè 
en va parlar dilluns, quan va parlar del pla per atendre tota la gent–, sinó també dels 
professionals; ara i en la postcrisi, la situació d’estrès en la que estan vivint. 

La cinquena és aquesta part de fabricació pròpia, en la que voldria posar-hi valor. 
Òbviament, que cal comprar material de protecció fora. Però, veient la competició 
que hi ha per adquirir material, aquesta reinversió, reconversió que han fet moltes 
empreses per fabricar material, a tots els territoris, és imprescindible.

I la sisena qüestió que volia posar damunt la taula és la dels pressupostos. El 
Consell de Garanties Estatutàries ja sembla que ha dit que no hi ha..., que podem 
avançar en la tramitació. I, per tant, també demanar als grups que siguem conscients 
que, malgrat que caldran canvis –i això ho hem reconegut crec que tots els grups que 
donem suport al Govern i el mateix vicepresident en va parlar–, necessitem uns pres-
supostos per poder-los adaptar tant com calguin. Per tant, que avancem, també, en 
això, perquè ens ajudarà, no només ara, sinó en la situació postcrisi. 

Per tant, crec que és bo que seguim amb aquest missatge d’optimisme, perquè 
anem bé –les dades estan demostrant que el confinament ha estat efectiu–, però, al-
hora, que no rebaixem i que no ens acomodem, perquè això no es desbordi. I hem 
vist, en altre països, rebrots. I, per tant, és important que malgrat que pugui com-
partir amb alguna diputada que no n’hem de fer una batalla, del desconfinament, no 
la farem si les decisions realment es prenen amb criteris que tinguin sentit i amb la 
temporalització que tot això es mereix. 

Acabo amb tres propostes ràpides. La primera, perquè ens cal una renda de con-
finament amb fons del Banc Europeu, perquè deia que la gent més vulnerable és qui 
està patint més aquesta crisi i, per tant, cal que garantim a tota la ciutadania, espe-
cialment a aquesta més vulnerable, que pugui sortir d’aquesta situació. La segona 
són aquests testos massius que vostè ens va dir que necessitem i que caldrà, també, 
veure com se’n pot tenir amb molta quantitat, per fer aquest desconfinament i fer-lo 
selectiu. I la tercera, és que es pugui, també, fer la traçabilitat i monitorar la part de 
contagis, per veure quins territoris, doncs, estan en una situació o en una altra i po-
der avançar, ja, en la mesura que es pugui, en aquestes mesures de desconfinament.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquest torn d’intervencions dels grups parla-
mentaris, manca Junts per Catalunya i, per la seva defensa, té la paraula el diputat 
Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Jo el primer que volia fer... Se sent bé? (Tall de comunica-
ció.) Ara? Ara. No, el que volia fer, en primer lloc, és agrair la feina i la tasca que 
està desenvolupant la consellera de Salut i tot el departament; reconèixer les difi-
cultats i la complexitat de la situació, i, a més a més, fer extensiu aquest agraïment a 
tot el personal sanitari, des dels metges, a les infermeres, i a tota la resta del perso-
nal que treballa de forma conjunta en el que és el nivell assistencial dels hospitals. 

Voldria, de tota manera, però, en primer lloc, contextualitzar des d’un punt de 
vista temporal, el fenomen que estem vivint. Perquè, sense contextualitzar-lo crono-
lògicament, se’ns fa difícil entendre la gravetat, la complexitat i les dificultats que 
ha comportat, precisament, aquest episodi de la Covid-19.

A finals de gener del 20 es va presentar, precisament, el Protocol d’actuació del 
coronavirus a Catalunya. I es feia referència que l’OMS havia alertat, el 31 del 12, 
de diversos casos de pneumònia a la regió de Wuhan, a la província de Hubei, a la 
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Xina. El 7 de l’1, les autoritats xineses van identificar el nou virus i a finals de ge-
ner l’OMS encara no havia considerat emergència de salut pública internacional. El 
que això demostra, des d’un punt de vista fefaent, és que hi va haver, fins i tot des 
d’un punt de vista internacional, una clara infravaloració del virus; hi va haver, i es-
pecialment pel que fa –i després hi faré referència de forma expressa–, pel que fa al 
Govern de l’Estat espanyol, una manca de contundència en l’inici de la pandèmia, 
una vegada coneguda, precisament, l’experiència d’Itàlia, com feia abans referència 
la consellera. Fins al punt que, certament Catalunya, va, d’alguna manera, articular 
propostes de caire molt més contundent, que l’Estat, amb posterioritat, va acabar 
assumint com a seves. 

I va haver-hi també un problema, que l’han destacat diferents mitjans, que és la 
manca de recopilació de dades, que també ha afectat, des d’aquest punt de vista, ne-
gativament, la trajectòria. De fet, l’estructura de la meva intervenció es podia haver 
enfocat de forma exclusiva només en el que és un discurs de dades diàries, com una 
mena de comptador inexorable; que són més de 30.000 casos, per desgràcia, més de 
3.000 morts; més de 2.500 persones greus. I una dada també especialment preocu-
pant: 4.600 sanitaris amb Covid-19. Ara m’acaben d’informar, precisament, un nou 
cas a l’àrea de l’Empordà, d’una metgessa d’un CAP que ha hagut de ser, precisa-
ment, ingressada.

Per tant, aquesta és la tònica general. I, a més a més, hi han fet referència en di-
ferents intervencions per part d’altres grups parlamentaris, més de mil morts en les 
residències. Totes aquestes dades estadístiques, però, tenen noms i cognoms, tenen 
famílies. Hi ha famílies al darrere; hi ha amics; hi ha persones més o menys pro-
peres. I això fa que siguin, necessàriament, més punyents i més greus, les conse-
qüències d’aquesta pandèmia. Perquè la tenim a tocar absolutament tots, la tenim a 
casa, molt a prop, en la majoria de casos. I totes les dades, certament, són excessi-
ves, clarament excessives; són massa infectats, massa morts, massa malalts i massa 
professionals positius.

Davant d’aquesta inexorabilitat, però, cal fer revisió crítica del que ha anat suc-
ceint. És una obligació i, a més a més, és un compromís amb les persones que hi 
ha deixat la vida. I, un detall molt rellevant, que s’hi ha fet referència, també: mas-
sa afectats, també, en entorns massa vulnerables. Hi ha una doble responsabilitat: 
amb la gent gran, amb la gent que està en les residències, amb la salut mental, amb 
els discapacitats. I s’ha vist clarament que aquesta vulnerabilitat sanitària va molt 
vinculada a una vulnerabilitat social. I, per tant, defensem també, certament..., i per 
tant la solució que ha adoptat el Govern, en la integració a nivell sanitari de resi-
dències de gent gran ens sembla positiva, perquè, de fet, la solució vindrà, precisa-
ment, de la integració d’ambdues polítiques. Ens preocupa aquesta vinculació tan i 
tan directa, tan i tan clara, entre la vulnerabilitat sanitària i la vulnerabilitat social. 

Seguint una mica el fil de la intervenció de la consellera, m’agradaria constatar, 
en primer lloc, que certament hi ha hagut descoordinació amb l’Estat; hi ha hagut un 
error claríssim –que haurà d’assumir-ne la responsabilitat en un futur, perquè ara no 
és el moment, precisament, d’assumir responsabilitats polítiques–, en la centralitza-
ció de les compres. Certament, és un error imputable directament al ministeri. És un 
error que ha tingut conseqüències i una de les primeres qüestions que plantejaria a la 
consellera és fins a quin punt aquest error de la centralització, quines conseqüències 
ha tingut, a nivell de l’adquisició i de la compra de material de protecció, a nivell del 
departament i a nivell de Catalunya.

Els resultats, en aquest aspecte, són demolidors. Ho ha reconegut pràcticament 
tothom. Centralitzar les compres en lloc de facilitar i millorar les adquisicions de 
material de protecció, ho ha empitjorat, ho ha complicat i, fins i tot, s’han hagut 
de tirar enrere determinades adquisicions i compres que es van fer, per clarament 
defectuoses. I la qüestió que li plantejo, consellera, és com ha incidit aquesta deci-
sió, clarament errònia, en la nostra gestió sanitària, aquestes darreres setmanes a 
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Catalunya. S’ha alentit, per aquest motiu, alguna compra, alguna adquisició? Com 
s’han acabat distribuït? Aquesta és una de les qüestions que s’hauria d’estudiar i 
de fer una revisió clarament crítica. Aquesta paralització, quins efectes negatius ha 
tingut? Com s’ha pogut, realment, posar barreres a l’adquisició de material? Hi ha 
hagut, certament, caos. Els mitjans de comunicació han parlat de caos, d’inconcre-
cions, i de retards. 

Per tant, ens agradaria que ens concretés, encara més, com arribarà o com s’ha 
adquirit aquest material. I, fins i tot, quins són els criteris de distribució per gene-
rar certa seguretat a la població en general. Una altra qüestió que ha fet referència, 
vostè, en la seva intervenció –i per ordre– és pel que fa al paper de la primària. El 
que ha fet la primària en aquestes últimes setmanes, mesos, des que va començar 
el Covid-19, ha estat fer contenció –per via telefònica, en molts casos–, i ha baixat 
pràcticament l’assistència als pacients crònics complexos i MACAs. 

Hi podria haver risc que, en aquest cas –o hi hauria pogut haver risc– de certa 
desatenció. I, per tant, s’ha de preveure com es resol definitivament i, tal com ha dit 
vostè mateixa, com ens reincorporem, precisament, a resoldre les patologies ordi-
nàries, tot el que té a veure amb codis d’infart, amb codis ictus, per tal que, fins i 
tot des d’un punt de vista territorial, no es visualitzin diferències i aquell concepte 
de l’equitat que tant defensem a les comissions de salut sigui certament evident i es 
faci palès de forma clara.

Ha comentat que s’han atès, pràcticament, seixanta mil persones, per part de la 
primària. I, per tant, aquesta tasca sí que s’ha de reconèixer. I, en tot cas, s’ha de 
continuar refermant i posant el màxim de recursos en consolidar l’atenció primària, 
tal i com pràcticament tots els grups parlamentaris estem d’acord. I el que cal és, 
precisament, donar-li forma des d’un punt de vista, fins i tot, legal i des d’un punt 
de vista governamental.

He fet referència, abans, o hi han fet referència en diferents moments, a la situació 
dels testos aquests tres tipus de testos que el Govern ha posat a disposició i que con-
tinua posant a disposició, i que, en el primer dels casos, que és el PCR, és, de fet, una 
mostra biològica molt fiable, però té els inconvenients que és lenta, i a més a més, és 
cara, però té una fiabilitat pràcticament del 90 per cent. I la que en aquest moment 
nosaltres defensem, que juntament amb el Govern s’està portant a terme i que ja ho 
ha defensat, precisament, i ho ha explicat la consellera clarament: hem de mirar com 
es reforça, precisament, el sistema immunitari, i amb les enquestes de caràcter sero-
lògic, que és un dels mitjans que tenim per buscar aquests anticossos, a partir de la 
resposta immunològica precisament generada de tots els positius.

És especialment imprescindible aquesta enquesta, per saber qui ha passat el co-
ronavirus i qui no, perquè ara és el moment de saber exactament qui l’ha passat i si 
s’han desenvolupat i s’ha generat immunologia o, a més a més, saber quina part és 
susceptible, també, de ser contagiada. I, en aquest cas, és especialment rellevant en 
aquest moment en que ja s’estan plantejant escenaris de postconfinament. El paper 
de les enquestes serològiques en els escenaris futurs de confinament són molt neces-
saris i són pràcticament vitals, precisament, per evitar futurs rebrots. Llavors, el que 
sí que m’agradaria que la consellera concretés, és: quin paper té el departament en 
aquestes enquestes? Fins a quin punt es planificarà i com, d’alguna manera, es por-
taran a terme, com s’executaran, quina mostra es farà. I voldríem saber amb quina 
previsió el departament portarà a terme tots aquests testos. 

Evidentment que s’haurà de prioritzar en determinats àmbits. No sabem fins a 
quin punt afectarà això directament, per exemple, els mossos d’esquadra, les poli-
cies locals, els bombers, els laboratoris farmacèutics, i fins i tot els funcionaris de 
presons, que depenen del Departament de Justícia.

Totes aquestes qüestions, ens agradaria que la consellera ens les pogués concre-
tar. Hi ha una altra qüestió, que també voldríem destacar, des del nostre punt de vis-
ta, i és que els professionals sanitaris...
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La presidenta

Diputat, hauria d’acabar, que ja ha excedit els deu minuts.

Lluís Guinó i Subirós

Aniré acabant, només per fer una referència estricta a que una, precisament, de 
les víctimes del coronavirus, que m’acaben de notificar, precisament, és la del se-
nyor Joaquim Tosses, que havia set secretari general del Departament de Salut ja 
fa molts anys. I que, a més a més, va ser el primer director de l’Institut Català de la 
Salut. Per tant, voldria fer, des d’aquest punt de vista, un record per aquesta perso-
na. I un record, també, per totes aquelles persones que van ajudar a consolidar un 
sistema de salut, millorable, però que és un sistema de salut absolutament consoli-
dat i que, evidentment, haurem de replantejar en la mesura que succeeixin fets tan 
complicats com la Covid-19.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara ja passem a les preguntes orals, que vostès saben que ara se 
substanciaran preguntes amb resposta, de conformitat amb el que estableix l’article 
165.3, del Reglament del Parlament. Amb el benentès que aquesta publicació oficial 
s’ha substituït per la distribució prèvia per mitjans electrònics, en virtut del que es-
tableix l’article 108.4, del Reglament del Parlament. 

El president del Parlament, en data 2 d’abril, i per delegació de la Mesa del Par-
lament, ha acordat distribuir el nombre de preguntes amb resposta oral als grups i 
subgrups, de manera que els grups parlamentaris Ciutadans, Junts per Cat i Repu-
blicà tenen dret a formular tres preguntes; els grups parlamentaris Socialistes i Ca-
talunya en Comú Podem, tenen dret a formular-ne dues, i el Subgrup Parlamentari 
de la CUP i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular tenen dret a fer una pregunta 
cadascun.

Jorge Soler González

Una qüestió d’ordre, presidenta: és que hauria de contestar primer la consellera.

La presidenta

Ai, sí...

La consellera de Salut

Jo ho anava a preguntar, però he pensat...

Jorge Soler González

Els estava fent gestos així, perquè volia ser subtil i no interrompre la vostra in-
tervenció, però és que, em sap greu, no ens podem saltar això.

La presidenta

Perdoneu, perdoneu...

La consellera de Salut

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de la consellera.) ...presidenta, també, però tu m’avises... 

La presidenta

No, disculpeu. Teniu tota la raó, però hem començat tan tard, que ja he pensat 
que ja havia passat. I teniu tota la raó, perdoneu. Per tant, ara sí, per respondre totes 
les preguntes que li han plantejat a l’honorable consellera, i per un temps màxim de 
trenta minuts, té la paraula la consellera Alba Vergés.

La consellera de Salut

Ara, perdoneu. Molt bé, moltes gràcies, eh? Jo també anava a fer la mateixa pre-
gunta, pensava que potser jo m’havia despistat en el procediment. Bé; són moltes 
coses en què coincidim. I la veritat és que me n’alegro, poques vegades arribem a 
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coincidir amb diferents grups en tants aspectes. Jo, realment, estic especialment or-
gullosa de que es destaqui, com a prioritat, els professionals, perquè crec que estan 
responent de forma magnífica a tot el que ha vingut. Que sí, és espectacular. De fet, 
molts dels professionals no estan fent la seva feina pròpia; estan fent unes tasques 
que no havien fet mai, i això crec que s’ha de remarcar molt bé. 

Nosaltres, des del Departament de Salut, el que hem intentat és, sobretot, que les 
facin amb la màxima seguretat, no només pels equips de protecció individual, que 
hi han de ser i això és una evidència, sinó perquè tinguin la formació adient per po-
der-la fer amb aquesta seguretat. Els professionals s’estan ajudant els uns als altres i..., 
perquè crec que no pot ser d’una altra manera, pensem que hem hagut de triplicar el 
nombre d’UCIs que tenim al nostre país. Evidentment, no tenim intensivistes, ni per 
part de medicina ni per part d’infermeria, d’infermeres especialistes en UCIs, ni tota 
la resta del personal, per cobrir aquests llocs. 

Per tant, primer van agafar, doncs, infermeres de quiròfan que tenen una forma-
ció que, doncs, podia ajudar. I, donat que havíem anul·lat totes les intervencions qui-
rúrgiques que no eren urgents, doncs, eren les professionals adequades per poder-se 
incorporar a les noves UCIs.

Però tot això s’ha hagut d’ampliar tant i tant, que estem parlant, doncs, realment, 
de molts, de centenars de professionals que no fan la seva tasca diària i que l’estan 
fent, sincerament, molt i molt bé. Això vol dir molt esforç de moltíssima gent. I, per 
tant, sí, ho tinc present. Sí; tinc present que els materials han sigut sempre una prio-
ritat per nosaltres. I per això vam intentar anticipar-nos al màxim possible aquestes 
compres. I jo he volgut expressar..., i he posat algun exemple, eh?, de la dificultat de 
fer aquestes compres en un mercat com el que tenim, en un mercat que compartim 
necessitats amb el món, perquè l’epidèmia que tenim ara mateix és global, i no no-
més la tenim aquí.

I també he volgut remarcar aquesta col·laboració que hem trobat, de moltes em-
preses del nostre país per, escolta, posar-s’hi. I, a nivell de Govern de la Generalitat, 
doncs, haver creat aquesta oficina, amb Acció, amb Empresa i Coneixement, per 
poder fer front, doncs, a aquest augment de material. He dit algunes xifres, perquè 
em semblen rellevants, per veure’n la magnitud. Per tant, això ho compartim, doncs, 
amb tots els grups parlamentaris, la veritat; perquè tots heu destacat això. 

Heu fet menció, també, de l’atenció al final de la vida. Jo crec que és realment 
important, estem parlant d’un virus que no ens deixa acompanyar la gent i vam ex-
plicar l’altre dia el Pla d’acompanyament emocional.

I també incorpora el punt de final de vida, perquè es permeti a tots els centres 
que hi hagi una persona que pugui acompanyar, doncs, aquesta persona que està a 
les hores finals de vida. Em sembla que, humanament, és el mínim que hem de fer. 
I és absolutament exigible i així ho van entendre –de forma natural, eh?, no pot ser 
d’una altra manera– tots els centres sanitaris. Per tant, molt clarament això. 

Dir que, quan parlem de les infeccions que hi ha ara, tant de professionals, com 
també de persones que hi han a residències, estem parlant d’infeccions que segura-
ment tenen el seu origen fa molts dies. I parlo més enllà dels catorze dies, eh? Perquè 
persones que avui agreugen o que avui estan ingressant als nostres hospitals segu-
rament han iniciat símptomes fa dies. I això vol dir que la infecció ve més enllà de 
catorze dies. I estem parlant que estem a primers d’abril; que estem parlant d’un mes 
de gestió de crisi, on els primers casos, pràcticament, o el primer brot, per exemple, 
d’Igualada, brot important, encara no s’havia donat fa un mes.

Això vol dir que sí, que el calendari és important, que poder-nos anticipar era 
important, i que, per això vam intentar fer tota aquesta feina. Vull recordar que vam 
ser els primers, els primers en dir que no havien de rebre visites els avis i àvies que 
tenim a les nostres residències. I això, en el moment que ho vam dir, que era l’11 de 
març, també va ser agafat amb incomprensió. I vam intentar explicar-ho al màxim. 



DSPC-C 473
8 d’abril de 2020

Sessió 27 de la CS  31 

Vam intentar dir: «Són persones vulnerables, de risc. I, per tant, tenir visites cons-
tants, amb impossibilitat de controlar, pot generar focus i pot generar brots.» 

Per tant, això que estem veient avui, ho vam intentar anticipar al màxim. I quan 
dic els primers vull dir que, a Madrid, malauradament, ja estaven patint, doncs, a 
les residències, una quantitat de morts que feia pensar molt. Per tant, no vam dubtar, 
quan vam tenir el màxim d’informació. I també d’escoltar-vos a vosaltres. Vosaltres 
heu destacat, molts de vosaltres, la reunió del 10 de març. Això ho vam fer l’11 de 
març, aquesta recomanació a totes les residències.

No vam dubtar, quan vam veure que hi havia un focus a la conca d’Òdena, a 
Igualada –que havíem d’entendre què estava passant–, doncs, a prendre mesures 
complicadíssimes. I no vam dubtar a fer-ho, amb aquesta ànima d’intentar-nos anti-
cipar al màxim possible. Per tant, això jo també volia destacar-ho, perquè jo tinc 
molt present que els grups de risc els haurem de continuar cuidant, que les persones 
més vulnerables en aquesta epidèmia, són els avis i àvies. Recordo haver fet missat-
ges de que aquest virus no només és per persones vulnerables. I això, precisament 
–precisament– era per protegir les persones vulnerables. És a dir, quan llances mis-
satges a tota la població i dius: «Aquest virus no només ataca persones vulnerables, 
a persones d’edat avançada i a grups de risc, sinó que també el podem tenir tots i 
totes, i també de gravetat, i també entrem a les UCIs», també era un missatge per 
protegir, encara més, aquestes persones vulnerables. 

Perquè la consciència col·lectiva de tothom és l’única que ens pot ajudar en aques-
ta gestió de l’epidèmia. I jo soc molt partidària que si a les persones no els expliques 
i no entenen el perquè d’aquestes mesures..., pensem que estem demanant coses que, 
en un segle XXI i en una democràcia i un món globalitzat eren impensables. Estem 
limitant la llibertat de moviments, estem dient a la gent: «Queda’t a casa.» Alesho-
res, jo crec que és imprescindible que entenguin el perquè. I per això vaig insistir 
moltíssim en aquests missatges.

Després, de veritat, eh?, és a dir, els missatges de màxima col·laboració per part 
dels grups parlamentaris els entomo amb molta satisfacció, de veritat. Però crec que 
no hi ha crítica possible a la màxima coordinació i col·laboració que hem tingut amb 
tothom. I ho dic de veritat. És a dir, quan esteu traient forces armades, enviar pa-
cients a altres comunitats, quan esteu traient alguns aspectes del món municipal, jo 
vull explicar-ho. Perquè aquí no hem renunciat a res, ni a cap ajuda de ningú. Sem-
pre hem prioritzat, primer, les persones. Tot allò que necessitem per a les persones, 
ho farem. Si hem de demanar professionals de fora, de la Xina, de Cuba, d’on sigui; 
ho fem. Si hem de demanar, també, com vam fer als grups com l’UME, que dispo-
sen de professionals sanitaris...

(Tall de comunicació.)

La presidenta

Hem perdut la connexió amb la consellera. Sí?, no sentim la consellera. Suspe-
nem la comissió i mirem de reconduir aquesta sessió informativa.

La sessió se suspèn a dos quarts de set del vespre i catorze minuts i es reprèn a tres 

quarts de set i dos minuts.

La presidenta

Doncs, reprenem una altra vegada la sessió informativa, i torno a donar-li la pa-
raula, que segueixi amb la paraula que tenia, la consellera Vergés.

La consellera de Salut

Molt bé, doncs, moltes gràcies i disculpeu. És la gestió del confinament, que 
també ens ho fa fer tot virtual i ens incomoda en aquestes sessions. 

Si no vaig errada, ens hem quedat parlant de la col·laboració entre administra-
cions. Jo crec que s’ha de ser just, amb el que és la realitat i què és el que ha passat. 
És a dir, tot el reconeixement a tot el que estan fent totes les administracions. Nosal-
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tres demanarem ajuda a qui calgui, demanarem col·laboració, més que ajuda, és col-
laboració entre tots, a qui calgui, si ho necessita la gent. I això és així. Ara, ha de ser 
aquell àmbit planificat. Per tant, quan estem parlant de que alguns ajuntaments han 
posat a disposició espais, pavellons, jo demano: «Escolta, amb quina col·laboració del 
Departament de Salut? De quina manera s’ha fet això?» Jo estic molt satisfeta de la 
col·laboració del món municipal; quan nosaltres hem dit «necessitem això, allò i lo 
altre», ho hem tingut de seguida. És a dir, i realment, d’una forma espectacular. Ara, 
crec, pels criteris del que necessitem, doncs, han de ser compartits i ha de ser segons 
unes necessitats de salut. 

Per tant, em trobo constantment a les rodes de premsa les preguntes de Sant An-
dreu de la Barca. No sé d’on ha sortit el pavelló de Sant Andreu de la Barca; no ho sé; 
no s’ha consensuat amb Salut, això és lo primer, i ha de tenir uns criteris. Nosaltres 
estem adaptant espais, adaptant el màxim possible, doncs, que tinguin una instal·lació 
d’oxigen, que sobretot siguin dignes, que tinguin les separacions adequades; estem 
parlant de les persones que hi hauran d’estar dies i estem parlant que les hem d’omplir 
de professionals, que els espais sense professionals no serveixen de res, i això, sense 
una mínima organització i planificació, és impossible. És impossible, i així hem in-
tentat treballar. 

I així ho vam fer a Sabadell; també. I no hi va haver cap problema, en el pavelló 
de Sabadell; ni cap problema de la col·laboració de l’UME que l’Ajuntament de Sa-
badell ens va demanar; cap ni un, des del Departament de Salut, cap ni un. Un dia es 
van muntar unes tendes, que a nosaltres ens ho van demanar; vam dir: «D’acord, pro-
vem-ho.» Quan es van veure, es va veure que no eren adequades, ni per als pacients, 
ni per als professionals, ni per a la neteja que havia de tenir el centre. Es va canviar 
per uns panells, com s’havia fet als altres pavellons de salut, a la ciutat de Barcelona, 
per exemple, i ja està. Cap més..., ni un problema. I l’UME va continuar col·laborant 
en el muntatge d’aquests panells i de tot. Aleshores, acabar tenint, enmig d’aquesta 
crisi, denúncies d’aquest aspectes, doncs, em sembla sincerament que no toca. 

Per tant, jo vull agrair la col·laboració de tothom; de veritat ho dic. I simplement 
el que diem amb ajuntaments, amb la Diputació de Barcelona també hi vam parlar: 
«Escolta, si la gent es llança a comprar proves, a comprar coses, a posar a disposició 
espais, doncs, i ens ho diu i col·laborem i veiem que són adequats, doncs, tot això 
anirà bé. I si les proves es poden fer, i a més a més, ens poden servir, doncs, per fer 
aquests estudis serològics, per discriminar persones en residències, tot això anirà 
bé.» Crec que és important treballar d’aquesta manera, i a més a més en una crisi. 
I no ho puc fer de cap altra manera que defensant, doncs, la gent que tinc al territo-
ri treballant colze a colze amb aquests ajuntaments, i colze a colze amb les diputa-
cions, com no pot ser d’altra manera.

I col·laboració? Doncs sí, tota. I només faltaria, perquè posem les persones pri-
mer, i posem les persones davant. Això com a temes que han sortit per part de dife-
rents grups parlamentaris. 

També vull explicar un àmbit que ha sortit per part de diferents grups, que és el 
de l’atenció primària, l’atenció primària. Em sembla que avui, tal com estem, que 
tota la societat s’ha posat potes enlaire i s’ha girat de dalt a baix, ningú entendria, 
perquè no seria lo lògic i no seria aquella capacitat d’atenció, en plena epidèmia del 
coronavirus, que l’atenció primària no hagués tocat res. Com protegim l’atenció a 
les persones, si cal un equip d’atenció primària i no reorganitzem l’assistència? Com 
ho fem? Escolteu, que la reorganització de l’atenció primària que s’ha fet no l’ha 
decidit el que està en una UCI o el que està gestionant no sé què, són els mateixos 
responsables de l’atenció primària –i per cert, en la majoria de territoris, absoluta-
ment d’acord i demanat pels mateixos professionals–, per reorganitzar-se d’aquesta 
manera. Per fer aquests... (tall de comunicació) ...que puguin cobrir no només l’aten-
ció telefònica, incorporant també aquells professionals que teníem confinats a casa, 
sinó l’atenció domiciliària sense despullar els CAPs que es mantenien oberts; que 
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els CAPs que es mantenen oberts puguin disposar, també, el màxim d’ells, de ra-
diografies, fer aquestes proves, fer aquest cribratge, doncs, de pneumònies i també, 
ostres, cobrir tot l’àmbit residencial. Em sembla que és importantíssim i que hem dit 
aquí que és una absoluta prioritat. 

Per tant, no és una qüestió de tancar CAPs, és que no és tancar CAPs, és reorga-
nitzar tota l’atenció primària, perquè, si els hospitals s’han reorganitzat del tot; si les 
residències han de fer canvis, l’atenció primària evidentment que s’havia d’organit-
zar diferent, per poder atendre aquell seguiment de pacients crònics, i continuar-ho 
fent, i alhora atendre el que és l’epidèmia del coronavirus. No pot ser de cap altra 
manera –no pot ser de cap altra manera. 

Així ho hem fet en tots els territoris. En alguns, algú ha pogut dir que no li sem-
bla del tot bé; això jo ho puc entendre, és comprensible, potser ho hauria fet d’una 
altra manera. Però, escolti’m, no ho hem decidit des d’aquí i perquè volíem; sinó els 
mateixos responsables de l’atenció primària, i des dels territoris, i treballat amb ells. 
I la majoria de coses, evidentment, absolutament consensuades.

Per tant, podem replantejar el que es vulgui. Jo em replantejaré el que sigui, si 
també m’ho proposen els responsables de l’atenció primària. Si em diuen: «Arribats 
a aquest moment de l’epidèmia, proposem un altre canvi.» Evidentment, jo donaré 
l’okay absolutament a tot. Ara, siguem també responsables, que crítiques en podem 
tenir, però jo crec que al que m’haig de posar és al costat de la gent que està pre-
nent decisions i de la gent que està atenent des de l’atenció primària i que fan una 
gran feina –i ho he dit moltíssimes vegades–, no només de contenció, sinó també 
d’atenció d’aquestes persones que estan amb coronavirus, i seguir atenent aquestes 
persones que, de normal, han d’estar a l’atenció primària, al seguiment de crònics i 
també les persones que tenen algun problema de salut i que hi han de ser. Jo ho volia 
explicar així, tal com és; és que no ho puc explicar d’una altra manera.

Després, crec sincerament que –com destacava algú, no?– és molt important no 
donar missatges contradictoris. Em sembla que la coordinació entre diferents con-
selleries és molt bona, després m’hi referiré. I que és molt vàlid, eh?, dir «no donar 
missatges contradictoris», i això és el que hem intentat, sobretot de cara a la ciuta-
dania en general, perquè és molt important que la ciutadania entengui i se’ls pugui 
explicar el que està passant, amb tota transparència, i també donar-los un missatge, 
una mirada de què és el que podem anticipar, del que vindrà i del que haurem de fer. 
Per tant, d’acord amb això, potser en un altre to.

Tenia una pregunta molt clavada, no? «Creiem que el sistema hagués estat més pre-
parat sense retallades?» Doncs, evidentment, jo sempre he estat en contra de les re-
tallades. És a dir, no ho puc expressar d’una altra manera. I em van sorprendre les 
declaracions de l’exconseller Boi Ruiz, sí, em van sorprendre molt, per qui venien i pel 
que deia. D’acord, tot això d’acord. No sé les declaracions de la senyora Borràs, la ve-
ritat és que no sé què ha dit. Però, independentment d’això. Què vull dir? Això és tan 
gran que no hi ha sistema sanitari que aguanti i que ho pugui fer amb la capacitat que 
tenia. Per tant, triplicar la capacitat de llits d’UCIs, augmentar respiradors, posar pro-
fessionals, capgirar la primària, com deia, en format; reorganitzar tota la primària, me-
dicalitzar residències..., tot això, malgrat tot..., i si no mireu el que ha passat a la resta 
del món, mireu el que passa, també, en altres països que sembla que poden estar molt 
millor que nosaltres. 

La veritat, tenim un molt bon sistema de salut. Sempre l’he defensat, més que res 
–més que res–; tenim un sistema públic de salut que he defensat més que res. I crec 
que ara encara hi haurà més gent defensant-ho. Em sembla que la societat catalana 
té un consens amplíssim a defensar això. I ara, després del que estem passant i de 
quan s’acabi la crisi, em sembla que serem molta gent defensant això i que nosaltres 
ho haurem d’aprofitar. 

Perquè és una prioritat; sempre he dit que era un pilar bàsic de la societat del 
benestar; no només de l’estat del benestar, sinó de la cohesió social, també, d’un 

Fascicle segon
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país. És allò que ens iguala. Un sistema universal, no deixem ningú enrere. No pre-
guntem ningú carnets; ni si té mútua privada, ni si no. I haig de dir, que, amb el que 
hem fet amb els centres privats, que em sembla que m’ho han preguntat, doncs, puc 
passar totes les dades. Però realment, els centres privats del nostre país –a part de 
que s’han posat a les ordres dels nostres hospitals públics, això és primera– han po-
sat tota la seva capacitat a disposició del sistema de salut de Catalunya. Així ho hem 
fet amb una resolució i així ha sigut.

En alguns centres privats estan cent per cent Covid, cent per cent. I no perquè els 
agafin de no sé on, sinó a les ordres dels hospitals públics. Crec que aquesta coordi-
nació assistencial ha sigut bona; així m’ho diuen les gerències i els responsables dels 
nostres hospitals públics. I és que no ho puc dir d’altra manera; podria estar donant 
xifres de la seva capacitat inicial, de lo que hem crescut i de lo que està a disposi-
ció del sistema públic. Les puc donar, tinc quadres. I, per tant, si ens les demaneu, 
doncs, les donarem amb absoluta transparència. Ara les podria llegir aquí, del pa-
per, però em sembla que no seria pertinent, en aquesta mitja hora que tinc. Això ha 
sigut així; és que no ho puc dir d’una altra manera, perquè també estaria enganyant, 
si no fos així.

M’agrada molt que s’hagi destacat la bona feina de la gent en el confinament, per-
què jo crec que és imprescindible, això. Vull dir, nosaltres hem augmentat la capaci-
tat del sistema sanitari d’una forma espectacular, tot el que vulgueu. Però, si alhora, 
no hi havia aquestes mesures de confinament i la gent no segueix aquestes mesures 
de confiament, és el que he dit abans, no hi ha sistema sanitari que ho pugui aguan-
tar. No es pot créixer indefinidament. No hi ha capacitat indefinida. Per tant, aques-
tes mesures de confinament ens ajuden a posar la corba per sota de la capacitat del 
nostre sistema sanitari, una capacitat que hem triplicat. I això no ho haguéssim pogut 
fer, sense que la gent entengués el perquè de les mesures, sense que la gent pogués 
complir. 

I, per això, trobo que són importantíssimes –que ho destacaven també, no?– me-
sures més enllà del sistema sanitari. Quan es proposen mesures com renda bàsica 
de confinament, doncs, és per algun motiu. És perquè, si les persones no poden 
complir aquests confinaments, perquè no tenen ingressos i, a sobre, han de pagar, 
han de pagar rebut d’autònoms, han de pagar el rebut de la llum, han de pagar el 
rebut de l’aigua i del gas, doncs, és impossible que això una societat ho aguanti. Per 
tant, fem això, l’esforç màxim des del nostre sistema sanitari, però realment si no 
tenim ajuda i col·laboració de tot l’àmbit, de tot l’àmbit econòmic i social, és impos-
sible poder aguantar mesures d’aquest tipus. 

Després, com que ha sortit el tema pressupostos, i això lliga... Recordo una de 
les últimes comissions de salut, parlant de pressupostos i parlant dels 5.000 milions 
d’euros, dels 2.500 milions d’euros que jo voldria tenir a disposició del meu pres-
supost de Salut, per poder distribuir. La recordo perfectament, la conversa que vam 
tenir en aquella comissió de salut. Ara tenim una resolució del Consell de Garanties 
Estatutàries, disculpeu, perquè em sembla que no és diu «resolució», es diu una altra 
paraula, «informe», del Consell de Garanties Estatutàries, que diu: «Sí, okay, trami-
tació de pressupostos ja.» Nosaltres estem assumint tota la responsabilitat, tota, en 
el Govern de Catalunya. I també en la gestió d’aquesta crisi. I jo crec que, arribats a 
aquest punt, tothom ha d’assumir la responsabilitat, des del Parlament, que és qui fa 
lleis, i la llei més important és la Llei de pressupostos i s’ha de tirar endavant –s’ha 
de tirar endavant, perquè si el Parlament té dues funcions, la funció legislativa, i per 
tant, de lleis, i la segona és la funció de control al Govern, de control de l’executiu, i 
ens demaneu que fem, que fem, que fem i que ens responsabilitzem d’això i de més 
enllà, hem de tenir eines. Hem de tenir eines, per poder-ho fer. I els pressupostos en 
són una. El Consell de Garanties Estatutàries diu que no hi ha arguments, no?, de..., 
quan es va demanar informe, no hi ha cap argument vàlid que no permeti la seva 
tramitació. Per tant, el que diem nosaltres és: eines.



DSPC-C 473
8 d’abril de 2020

Sessió 27 de la CS  35 

I, després, hem activat els fons de contingència –ara no em sortia la paraula–:  
80 milions d’euros en acord de govern, 80 milions d’euros per al Departament de 
Salut. Jo us vull dir una aproximació de despesa, per la gestió de la Covid, només 
de Salut, que tenim: 1.800 milions d’euros. Això canviarà molt i m’atreveixo a dir 
que molt enlaire. Per tant, aquest sobrecost s’haurà d’assumir solidàriament, trenca 
qualsevol escenari pressupostari i els criteris d’estabilitat pressupostària i absoluta-
ment tot. Per tant, hi haurà d’haver mesures excepcionals, sí o sí. Qui té capacitat, 
sobretot, de fer aquestes mesures excepcionals? Qui té capacitat de finançar-se, a 
través d’impostos, d’accedir als mercats, de tenir aval del Banc Central Europeu? 
L’Estat ha mobilitzat 300 milions d’euros per a tot l’Estat espanyol. A nosaltres ens 
en toquen 51 milions d’euros. N’hem posat 80, dels fons de contingència, d’un pres-
supost minso de la Generalitat de Catalunya. 

Què vull dir, amb això? 80 nosaltres; 51 l’Estat. «Apreteu» l’Estat espanyol, 
també, que té capacitat de fer això, «apreteu» també. És que, si no, no hi haurà una 
altra. De veritat ho dic. Escolta, haurem de refer tota l’activitat assistencial i mol-
tes altres coses. 

Per tant, doneu eines aquí, als pressupostos, des del Parlament de Catalunya. 
Som al Parlament de Catalunya, representem tota la ciutadania, hem de fer front a 
tot això. I, sobretot, veiem, mirem, aquesta descompensació no hi pot ser més, no hi 
pot ser més, sincerament.

Després..., un segon, eh?

La presidenta

Consellera, hauria d’anar acabant.

La consellera de Salut

Sí, sí, sí, sí. Preguntàveu per materials, moltíssim. Descoordinació amb l’Estat; 
si coordinació, si lleialtat, si descoordinació amb l’Estat. Mira, jo vull dir que la 
coordinació hi era; hi continua sent. O, com a mínim, jo tinc la voluntat sempre de 
treballar amb aquesta coordinació. Respecte al material, realment els primers dies 
hi va haver aturades de comandes, etcètera, que es van anar solucionant. Continu-
em amb un desequilibri de material; és a dir, nosaltres hem aportat el 90 per cent 
de material. Això no ens va fer baixar del carro de la nostra responsabilitat, que era 
espavilar-nos per obtenir el màxim de material possible.

Nosaltres creiem que aquesta crisi no es gestiona centralitzadament i no ho dic 
respecte a l’Estat espanyol o respecte al ministeri, només, sinó també respecte a 
nosaltres mateixos. No és de gestió centralitzada, és de gestió dels territoris, en els 
centres sanitaris, que també estan explotant la seva capacitat de compra. Sí que ens 
va portar inconvenient amb lo de les proves. Hi ha certes coses que sí que l’Estat, 
aquelles coses que no coneixíem del tot, que no teníem tota la informació, que sí 
que l’Estat podia ajudar. I va desconcertar. Ens vam trobar un anunci, en un dis-
sabte, del president del Govern espanyol, dient que hi hauria milions de proves, que 
després es van retornar. I més de dues setmanes després, tenim un altre anunci de 
proves, etcètera.

Escolta, les tindrem, les posarem a disposició de l’atenció primària, com no pot 
ser d’altra manera. Algú m’ha demanat el seu destí; el seu destí serà l’atenció pri-
mària i des de l’atenció primària, evidentment, aniran proves a residències, que ens 
ajudaran a discriminar aquells positius, aquells que són positius. I, en els que surtin 
negatius, haurem de fer PCRs, ens ajudaran a una gestió millor de les residències, 
a partir d’ara. Però realment ens van portar inconvenients, aquells anuncis. Perquè, 
sinó, nosaltres ho hauríem fet com ho hem estat fent en les altres coses.

I no vull deixar de dir: l’app és una eina molt important, demanar a tothom que 
faci els testos, que reporti l’estat de salut. Ens ajudarà molt a tenir informació per 
plantejar. M’ha semblat molt interessant lo de les ciències del comportament; de ve-
ritat, i com que tinc tantes coses apuntades i no puc acabar-ho de dir; només afegir 
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lo del protocol de reincorporació de les treballadores; perquè també ha sortit en di-
ferents ocasions. Hi ha un protocol. El protocol és clínic, és consensuat, és protocol. 
Assistencial, però amb l’aval de salut pública. No és un protocol que haguem fet nos-
altres sols i que vagi molt diferent del que tenen en altres llocs. I, per tant, algú pot 
pensar que els centres sanitaris voldran reincorporar professionals sense seguretat, i 
que els incorpori una inseguretat per si són positius i poden infectar? Ningú. Eh que 
ningú pot pensar això? Jo crec que s’han de respectar els protocols. Si clínicament 
estan dient que, transcorreguts aquests set dies de l’inici de símptomes, en absència 
de símptomes, sobretot, persones asimptomàtiques ara, han d’esperar tres dies més, 
sense símptomes, es poden reincorporar a la seva activitat. Evidentment, amb la 
protecció que toca. I fins a completar els catorze dies, des de l’inici de símptomes, 
evitant contacte amb pacients immunodeprimits, etcètera. 

Això ho marquen els protocols; això no es diu des d’aquí, és una feina clínica. 
Igual que les recomanacions i protocols de les societats científiques, dels col·legis 
professionals, en referència a criteris clínics de tractament. Jo crec que no podem 
fer una altra cosa que respectar aquesta feina clínica, que no té un altre objectiu que 
atendre el millor possible les persones. I, sobretot, donar seguretat als professionals. 
Em sap greu, ja sé que m’he allargat, però és que són moltes preguntes. Segurament 
tindré ocasió de contestar-les, també.

La presidenta

Gràcies, consellera. Érem conscients, també, de la importància del que anava 
explicant. Per això, sobretot, la part final que parlava de pressupostos, i que veia que 
tots els companys anaven prenent apunts, doncs, he permès allargar una miqueta 
més. Ara hi ha un torn, si els diputats volen disposar de torn de paraula. Sí que els 
demanaria que fos breu, igual que la seva resposta, consellera, després.

Per tant, començaríem per l’ordre habitual. Senyor Soler, vol utilitzar el torn de 
paraula? (Veus de fons.) Sí? Doncs, si li sembla, tres minuts d’intervenció. Té la pa-
raula.

Jorge Soler González

Déu-n’hi-do, aquest poc temps per poder abordar un tema tan colpidor. En tot 
cas, consellera, com tinc tres preguntes en uns minuts, i vull destinar-les a tres te-
mes que em semblen absolutament imprescindibles, prioritaris, urgents i importants, 
estalviaré, doncs, el temps en aquestes qüestions i em centraré en tres detalls, pot-
ser menors, evidentment, que la profunditat amb la que vull abordar les preguntes. 

En primer lloc, consellera, jo crec que hem escoltat molt bé els companys d’altres 
formacions. I crec que, igual que us agraïa la feina, crec que cal fer un reconeixe-
ment a la feina que estan fent tots els portaveus i els seus partits. I ho dic per un mo-
tiu; no solament és per donar-los les gràcies; és que crec que vostè hauria d’escoltar 
amb atenció totes aquestes propostes que estan arribant dels diversos grups, perquè 
la unió de totes les propostes jo crec que faria un sistema sanitari millor. En segon 
lloc, consellera, jo us comentava un tema..., ho he fet de manera molt suau i molt de 
vetllada, perquè és un tema molt greu. Era el tema de les morts i el final de la vida. 
Per la seva resposta no he tingut clar que vostè m’hagi entès perfectament, la pro-
funditat on jo volia arribar, que no era tant la complicació –que és evident que n’hi 
ha i molta– de donar dignitat a la vida, en uns moments tan difícils, on ni tan sols 
molts pacients que s’estan morint poden estar acompanyats de les seves famílies. 
Vull dir, això ja és absolutament colpidor i indescriptible. Però és que jo anava un 
pas més enllà i volia ser subtil a l’hora de fer-ho; però, per si no m’heu entès, pujo 
un esglaó comunicatiu.

Voldria demanar-vos que no hi hagi cap possible error a l’hora dels enterraments. 
Sap vostè que, per exemple, a Barcelona ara mateix, hi ha llista d’espera per les in-
cineracions. Consellera, allà no hi ha familiars, allà hi ha un circuit molt restringit. 
I, per tant, us demano –emfasitzo: us exhorto, consellera– que doneu instruccions 
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que allà volem errors zero. No volem, després, haver de parlar mai de cap error, que 
és inevitable, eh? Era això i sento ser greu, eh? 

I acabo demanant, en tercer lloc: sortirem d’aquesta crisi, però necessitem un 
lideratge clínic. Vostè està parlant de qüestions..., entraré a les preguntes amb més 
detall, però aquesta coordinació de l’atenció primària on, per cert, consellera, els 
grans líders de l’atenció primària als mitjans de comunicació i a les xarxes socials 
no estan dient exactament el que vostè està afirmant, de fet, m’atreveixo a dir, estan 
contradient exactament el que vostè està afirmant... Per tant, és evident que caldrà 
revisar aquesta coordinació que vostè aquí afirma, però que els líders clínics, a la 
primària, estan negant rotundament. I, de fet, mentre vostè parlava, he anat a bus-
car alguns dels màxims responsables i estan contradient, exactament, el que vostè 
ha afirmat aquí, avui i ara. I, per tant, de fet ells estan parlant d’hospitalcentrisme. 
Jo, si vol, jo li dic i ja ho sap, em coneix, parlarem llarg, a la propera sessió del Par-
lament, no dubti que jo ja he demanat torn per tenir una interpel·lació al més aviat 
possible i que tingui més temps de poder parlar amb profunditat d’alguns temes que 
són absolutament importants. I l’atenció primària n’és un.

Per tant, consellera, coordinació, amb lideratge –sí, gràcies, presidenta–, coor-
dinació amb lideratge clínic per coordinar, també, l’assistència hospitalària amb la 
primària, amb les residències i amb les estructures sociosanitàries, i totes aquestes 
noves estructures, que en podríem dir sociosanitàries, però que són innovadores i de 
nova creació. Per tant, lideratge clínic. I m’agradaria que no hi hagi contradiccions.

I, finalment, li he de dir, perquè si no no me n’aniré tranquil avui d’aquesta com-
pareixença, consellera. Me sorprèn que vostè digui, que afirmi que no sap d’on sur-
ten les coses, quan hi ha gent, militars, o de la Guàrdia Civil, muntant hospitals de 
campanya. En una Catalunya confinada, on no s’està movent ni un sol vehicle a les 
autopistes i a les autovies, em sorprèn que vostè digui aquí que no s’assabenta que 
estan muntant un hospital de campanya en un lloc on, per cert, la gent s’està morint 
i la gent té llista d’espera. Per tant, consellera, amb el màxim respecte: agraïm a to-
tes les forces, també les militars, també la Guàrdia Civil, qualsevol que estigui ara 
sumant i donant-nos ajuda.

I, per acabar, consellera, li recomano que, per cert, amb aquestos militars que 
alguns dels seus companys tan poc els agraden, vegin com a poblacions com ahir, 
a Alcarràs, o abans-d’ahir a Sant Joan de Vilatorrada, eren aplaudits des dels bal-
cons, perquè eren els únics que han entrat a netejar de virus on, molta gent, doncs, 
ja li asseguro que no ha entrat. Per tant, gràcies. I jo ho dic sense cap pudor, sense 
cap problema; gràcies a tots aquells que estan ajudant la ciutadania, que el virus es 
propagui el menys possible.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari del Partit Socialista de Ca-
talunya i Units per Avançar, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Per ser breu, i a més, són tres coses molt concretes. Con-
sellera, jo li parlava, al final de la meva intervenció, que no fem una bandera, o no 
utilitzem malament el desconfinament, o tot el procés que ens hi ha de portar. I ara, 
mentre estava escoltant les intervencions dels meus companys i companyes, ha sortit 
un tuit del president Torra, que a part de que diu que encara no ha rebut cap proposta 
del Govern, diu textualment: «No tenim tests i les UCIs estan saturades.» Això no és 
el que vostè ha dit, consellera. I, per tant, hi insisteixo. Insisteixo en el que li he dit: 
coordinació del Govern. Perquè, quan llegeixi això qualsevol ciutadà, pensarà que 
l’UCI està saturada. I vostè, d’acord amb les dades que ens ha donat, doncs, m’ha dit, 
tinc 2.019 llits d’UCI i, en aquest moment, 1.524 ocupats. Per tant, consellera, coor-
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dinació i missatges clars. L’hi acabo de dir. Ja no li pregunto si vostè comparteix el 
tuit del senyor Torra, perquè possiblement la posaria en un compromís. 

Segona cosa: la utilització d’altres forces i cossos de seguretat, i la col·laboració 
amb tothom. Escolti, de veritat, no rebutgem ningú. Miri, ja no vull ni recordar-li 
que va ser vostè, quan li van preguntar si acceptaria el suport de l’exèrcit, que va dir 
alguna cosa així com: «No sé a quin exèrcit li haig de demanar.» De veritat, obli-
dem-nos-en ja, d’aquestes coses, i treballem tots conjuntament. Escolti, l’Hospital de 
Sant Andreu de la Barca no ha salido de la nada. Ha sortit, perquè hi han uns res-
ponsables professionals, hi han uns alcaldes que saben que l’Hospital de Martorell 
està saturat, que rebien els malalts en els seus CAPs i CUAPs, i que no els podien 
atendre, i que creien que era la millor manera. Treballar o no consensuar, no vol dir 
que no sigui necessari, i aquesta és la meva pregunta.

I la lligo amb una altra pregunta, consellera: quan posarem en marxa l’Hospi-
tal de Sabadell, perquè hauria d’estar en marxa a partir de demà, o de demà passat, 
l’hospital satèl·lit, em refereixo, i ara sembla que diuen que el retardaran fins al dia 
quinze. I valdria la pena saber el què. 

Consellera, no dubti que, en el que està a les meves mans jo insistiré, perquè 
d’aquesta mobilització de diners que es fa des del Govern central, Catalunya rebi el 
que hagi de rebre; i que aquests diners constin –com jo li deia– en el pressupost, i 
vostè, porti els decrets que cregui que hagi de portar. Expliqui’ns, també, com els 
valora, aquests 1.800 milions, perquè jo crec que és important.

I acabo, perquè em sembla que ja em dec quasi haver passat, ratificant una mica 
el que acaba de dir el diputat Soler. De veritat, consellera, amb la reordenació de la 
primària hi podem estar d’acord. Però reconegui que hi han hagut territoris, i que 
hi han zones concretes on les professionals no hi estan d’acord. Jo el que li dic és 
que ni la unanimitat existeix, ni el món és meravellós, i menys en aquests temes i 
en aquest moment, en el que més aviat tenim tendència al negre, que no pas al co-
lor de rosa.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, si vol fer ús de la 
paraula, té la paraula la diputada Marta Ribas, també per un màxim de tres minuts.

Marta Ribas Frías

Doncs, gràcies; sí, tres idees, en tres minuts. Deia, consellera, que calcula que 
tirant curt caldran 1.800 milions d’euros, només per la despesa per Covid-19, en el 
Departament de Salut. Per tant, essencial tenir els pressupostos 2020 aprovats, pressu-
postos que donen més capacitat d’ingressos, més capacitat fiscal i 3.000 milions d’eu-
ros més, de despesa, pel Govern de la Generalitat; 900 dels quals, ja estaven destinats 
a Salut i que, evidentment, segurament se n’hauran de destinar molts més d’aquests.

Evidentment, també hi haurà d’haver respostes des de l’Estat; i hi haurà d’haver 
respostes des d’Europa. Però cap d’aquestes respostes no pot venir –també contra-
dient el senyor Torra– per menys ingressos, menys impostos. Hauran de venir per 
més capacitat d’impostos, perquè tothom que ara es renta la cara fent donacions els 
pagui durant tot l’any i tinguem la capacitat de tenir pressupostos més gruixuts per 
la sanitat pública. 

Una altra idea: les dades que ens ha donat avui, de les mascaretes comprades, 
tant quirúrgiques com d’FFP2 i 3, per part del Govern de la Generalitat, confirmem 
que estan sobre un fifty fifty. Per tant, com a molt, essent generosos, seixanta-qua-
ranta, del que hi ha aportat per la Generalitat i el que hi ha aportat per l’Estat. O si-
gui, tot allò que estan dient bona part del seu Govern, constantment, i els seus grups 
parlamentaris, si us plau, deixin de dir-ho, quan és mentida. No és un noranta-deu, 
90 per cent - 10 per cent, el material que s’està posant a disposició del sistema sani-
tari o del sistema social. 
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I una última idea, aquesta reiterada del que ja li he dit en la meva intervenció 
abans, consellera. Per al postconfinament, si us plau: criteris científics; lideratge des 
de l’Agència de Salut Pública, en coordinació amb els experts i les autoritats de salut 
pública de l’Estat i internacionals, que és el que fa l’Agència de Salut Pública, i no 
fem coses rares, no fem invents amb coca-cola. Si us plau, criteris científics contras-
tats i coordinats amb tota la comunitat científica del món.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn dels subgrups parlamentaris. Senyor Rodríguez, 
vol fer ús de la paraula? (Veus de fons.) En vol fer ús el senyor Rodríguez o...

Santi Rodríguez i Serra

Jo en vull fer ús, però primer li correspon al senyor Aragonés.

La presidenta

Bé, sí, sí, ara m’han canviat a la pantalla, i vostè anava primer. I per això... Dis-
culpi. Senyor Aragonés, vol fer ús de la paraula? (Veus de fons.) Doncs, vostès, per 
un temps de dos minuts, d’acord?

Vidal Aragonés Chicharro

Volíem fer un reconeixement –ho fèiem abans– al conjunt dels treballadors i les 
treballadores del sistema sanitari públic. I el volem fer, també, al conjunt dels tre-
balladors i les treballadores, des del primer fins al darrer, del Departament de Sa-
lut. I, quan parlem ara del Departament de Salut, crec que tothom m’està entenent, 
també, per la dedicació que ha tingut aquests dies. I també li volem fer un reconei-
xement a la consellera. Perquè, evidentment, entenem que no ha de ser senzill, amb 
tot el que està passant a la seva ciutat, viure el confinament fora de la seva ciutat i 
lluny de les seves persones més estimades. I, per tant, també aquest reconeixement 
a la consellera.

Dit això, hi ha algunes qüestions que la consellera ens respon com si no fossin 
competència del seu departament. I posarem dos exemples: quan no ens respon so-
bre el tema dels tancaments dels CAPs, o de la primària, doncs, es fa una remissió, 
com si la decisió fos presa per un altre i, en darrera instància, qui ho determina és el 
Departament de Salut. Igual amb relació als protocols. Està molt bé que respectem, 
en tot cas, allò que són criteris tècnics, criteris científics. Però, en darrera instància, 
les decisions, qui les ha de prendre, qui les determina, és el departament i, en darre-
ra instància –fins i tot, també– la consellera. No ens ha contestat, tampoc, sobre els 
224.000 tests. De veritat que no sabem avui si els tenim o no els tenim; i nosaltres 
no ens volem quedar únicament amb el que diu el president de la Generalitat de Ca-
talunya, que avui, en una piulada, fa una estona, semblava que deia que no.

També volem tornar-li a preguntar, perquè no ens ha donat resposta, amb relació 
a la Resolució 746. On s’estan posant a disposició, o no posant, els mitjans que no 
són del sistema públic, per donar servei públic? 

I també, les darreres dues qüestions. No ens ha contestat i no voldríem que s’ama-
gués, si és que la consellera ho coneix, per què el Govern espanyol no ha permès que 
hi hagi una delegació de metgesses cubanes a disposició del sistema públic català? 

I l’últim, per a la consellera: si tenim una realitat pressupostària que, per capi-
ta, és inferior per a Salut al que teníem, per exemple, el 2010, més enllà de l’afegitó 
pressupostari, que ja hi ha fet referència, a alguna partida concreta que ens ha fet 
referència, pensa que amb això ja n’hi ha prou, perquè en aquest any 2020 pugui 
subsistir amb normalitat el sistema de salut públic?

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara sí, senyor Rodríguez, doncs, també té la paraula, per un 
temps de dos minuts.
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Santi Rodríguez i Serra

Molt bé, gràcies. No, simplement allò..., tres apunts, no? Un primer apunt: jo no 
m’acabo de creure que hospitals i pavellons apareguin com a bolets, per Catalunya, 
sense que es digui absolutament res a ningú. I, per casualitat, els problemes només 
han aparegut en el cas de Sabadell, que l’ha muntat la Unitat Militar d’Emergènci-
es, i en el cas de Sant Andreu de la Barca, que s’ha muntat per efectius de la Guàr-
dia Civil. Tots els hospitals que s’estan muntant en pavellons tenen un denominador 
comú, que és Metges sense Fronteres. És a dir, ens està dient que també Metges 
sense Fronteres col·labora en la instal·lació d’equipaments o de pavellons hospitalaris 
sense cap mena de criteri?

Nosaltres, francament, no ho acabem de veure. I, per les expressions que li hem 
sentit a vostè, per les expressions que li hem sentit al Govern, i sobretot a altres 
membres del Govern, ens sembla que és més una fòbia als uniformes verds, que 
no pas una decisió raonada, que aquests hospitals pateixin aquestes ralentitzacions. 

Segon element. La corregeixo; vostè ens deia: «Vam ser els primers, l’11 de 
març, a recomanar que no es fessin visites a les residències.» No, li corregeixo a 
favor seu; no va ser l’11 de març, va ser el 6 de març. Va ser el 6 de març, perquè 
precisament, el 10 de març, en la reunió de Palau, jo li feia referència a aquesta re-
comanació, davant d’un increment que començava a ser alarmant, del nombre de 
casos detectats, dèiem: «No podem estar donant recomanacions; hem de prendre 
decisions.» I enteníem que, el fet que es fes una simple recomanació donava peu a 
múltiples interpretacions i a múltiples decisions que acabaven confonent els usuaris 
i les famílies dels usuaris de les residències, com en aquella setmana, aquells pri-
mers dies, va succeir. 

I un tercer element, i jo li demano una explicitació. Li he preguntat: la priorit-
zació dels malalts en els hospitals es fa seguint criteris d’edat o criteris clínics? És 
important que sigui molt clara i molt nítida en la resposta a aquesta pregunta. Per-
què, quan els familiars dels malalts, d’aquests malalts amb una certa edat, senten 
els responsables polítics dient que es prioritzaran, en funció dels criteris d’edat, la 
veritat, quedem esgarrifats. Esgarrifats. I crec que val la pena aclarir, d’una vegada 
per totes, aquest aspecte. Criteris d’edat o criteris clínics, consellera?

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula, per un temps 
de tres minuts, la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. De forma més ràpida, entenc que tots els diputats de la Co-
missió de Salut són conscients i sabem quins són els criteris clínics per entrar en 
una UCI, i l’edat n’és un; no ara amb el coronavirus, ho és sempre. Per tant, també 
aquesta responsabilitat que, entre tots tenim, de fer que la informació flueixi i que 
arribi a tot arreu. Òbviament, tenim discrepàncies polítiques, només faltaria, i avui 
n’hem expressat algunes, però que també siguem molt conscients de quina informa-
ció ajudem a propagar, ja que parlem de virus i quina mitiguem.

Consellera, reiterar-li el missatge d’agraïment, d’optimisme, perquè les dades 
sembla que van bé, que anem millorant, que l’esforç que, entre tots ham fet, de con-
finament, dona resultats. Però el que li deia abans, optimisme i prudència. I que 
Madrid escolti les recomanacions o les demandes que es feien des d’aquí i que el 
desconfinament es pugui fer amb l’esglaonament que els experts proposen, perquè 
aquesta situació no acabi fent un rebrot. Per tant, animar-les a seguir amb la gestió 
de tota aquesta crisi, i també que hi hagi gent, ja, pensant en l’endemà i en la post-
crisi, que també generarà moltes demandes de gestió, en aquest cas, política i de li-
deratge institucional.

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de grups parlamentaris, també 
per un temps de tres minuts, té la paraula l’il·lustríssim senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Molt ràpidament. Pel que fa als ajuntaments, li asseguro que 
la majoria dels ajuntaments d’aquest país s’han posat al costat del Govern. I, en tot 
cas, que cadascú revisi, en l’àmbit de la seva representació política, quins han estat 
els ajuntaments que han actuat amb més o menys electoralisme. 

En primer lloc, i aprofitant, preguntaria a la consellera quin és el seguiment que 
es fa de les 200.000 persones que utilitzen la teleassistència. I també al meu grup 
ens agradaria saber com o de quina manera s’està treballant aquesta qüestió, amb les 
100.000 persones que hi ha, a la ciutat de Barcelona, amb teleassistència, i quin és el 
nivell de col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta qüestió.

Per una altre..., un altre tema, que té a veure amb els pressupostos. Miri, jo els 
proposo, a tots els grups parlamentaris, el següent: concentrem les despeses en 
el postpressupost que s’haurà d’elaborar, i que s’haurà de modificar, que és el pres-
supost post-Covid, en tots els àmbits. I, per tant, els proposo que ho facin de forma 
suprapartidista. Vol dir que, més enllà de les diferències polítiques que hi ha entre 
nosaltres, siguem capaços d’assumir la complexitat, la gravetat i la necessitat d’arri-
bar a un acord, entre tots els grups parlamentaris. També és responsabilitat seva que 
s’aprovin aquests pressupostos, pròximament, al Parlament de Catalunya.

I, en darrer terme, consellera, no accepti lliçons de governs com el de l’Estat es-
panyol, representats bàsicament per Pedro Sánchez i per Pablo Iglesias, que no han 
fet, en cap cas, cap mena d’autocrítica. I que la coordinació sempre és recíproca, és 
una coordinació per part del Govern de la Generalitat, però ha de tenir una bona 
predisposició de col·laboració, per part del Govern de l’Estat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies diputat. I, ara sí, el temps de resposta per la consellera. Que li 
pregaria que se cenyís a deu minuts, si pogués ser. Sé que és complicat, però és que 
si no, se’ns tirarà a sobre tot el temps. I, allò que hem dit moltes vegades de la con-
ciliació, avui segur, segur, que no ho complim. Si us plau, si pot respondre en deu 
minuts, té la paraula.

La consellera de Salut

És molt complicat. I, com poden entendre, també, quan acabi tot plegat i les pre-
guntes, tindré el telèfon que bullirà. Vull dir que tampoc no és que em vulgui allar-
gar perquè vulgui; però també els diputats i diputades mereixen les respostes. Si en 
algun moment he donat la sensació que no escolto les propostes, vull refer-ho, eh?, 
perquè escolto moltíssim les propostes que feu els grups; també de les reunions que 
vam fer els altres dies. Respecte al final de vida, potser no havia sigut prou explícita. 
I sí, doncs, per exemple, a la ciutat de Barcelona hi ha realment una tensió pel que 
fa a les incineracions. I per això es va posar aquesta possibilitat de fer inhumacions 
provisionals, per poder fer les incineracions a posteriori.

Realment, n’haurem de fer, de coses d’aquestes, complicades. L’ajuntament va de-
manar que no hi hagués –per seguretat, eh?, també– les cerimònies o els comiats com 
pertoca i sabem que això és un dels aspectes més complicats. Per tant, haurem de 
tractar aquest estrès posttraumàtic, aquest no haver pogut fer els dols com correspon. 
I realment això serà una gestió de país que crec que haurem de fer molt insistentment. 

Vostès demanaven coordinació en lideratge clínic. Jo dic que el lideratge clínic, 
tot, i ho he explicat quan he explicat els protocols, que assumim amb tota la respon-
sabilitat. És a dir, els protocols es consensuen a nivell clínic. Jo estava explicant que 
és un consens clínic, que és on s’han de fer els protocols. Però realment, assumim, 
eh?, és a dir, no és que ens estiguem traient les puces del damunt, tot el contrari. 
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Però, evidentment, no poden anar en l’altra direcció, han d’anar en la direcció que 
els protocols es treballen, es consensuen i que, després, evidentment, nosaltres els 
posem en forma de protocol i d’instrucció.

Parlaré, al final, de tot lo del desconfinament. Hospital temporal del Vallès Sud. 
Primer, no ha passat res a Sabadell, i està dit així i reconegut pel mateix exèrcit. No 
ha passat res a Sabadell. Es volien muntar les tendes, al final no es veuen apropiades, 
es munta una altra cosa, fi del problema. No hi ha problema. L’he visitat, el pavelló 
s’està acabant de muntar. En principi, el planning era que el dia 10 d’abril estigués 
tot muntat, i entrarà en funcionament quan es necessiti i quan pertoqui. Igual que 
l’espai de l’hospital temporal Fira Salut, que està muntat, està bé, i entrarà en fun-
cionament quan pertoqui.

Respecte als comuns, pressupostos sí, evidentment. Ho he dit i seran molt im-
portants. Respecte a la CUP, em sap greu, eh?, si ha interpretat que no contestava al-
gunes preguntes. Tancament de CAPs: em sembla que sí que ho he contestat. Sí que 
ho he contestat, quan he parlat de que la primària s’havia reorganitzat. No és tancar 
CAPs, ningú ha tancat un CAP i la gent queda desatesa o els professionals se’n van a 
casa i no treballen. Al revés: s’han reorganitzat per poder assumir l’activitat que ara 
s’ha de fer. Evidentment, si fem una recomanació de no sortir de casa, de no anar als 
CAPs, de no anar a urgències, de no anar..., era impossible que ho mantinguéssim 
tot, a primària, també, de la mateixa manera. I, per tant, cal una reorganització. Les 
eConsultes per a tothom; el seguiment telefònic molt intensificat, i evidentment les 
visites a domicili, perquè és més desitjable, avui, anar als domicilis, que no pas que 
la gent vagi als CAPs i a les sales d’espera, etcètera. Com ha passat amb consultes 
externes, i com ha passat absolutament amb tot.

Per tant, no..., és a dir, el focus no és tancar CAPs, sinó que el focus és aquesta 
reorganització de la primària que s’ha fet. I, evidentment, hi ha CAPs oberts; només 
se n’han tancat un 15 per cent. I és, sincerament, no lògic, mantenir tots els consul-
toris locals oberts. Perquè llavors, què faríem, si cau un equip? Si tot un equip cau? 
Llavors sí que estem obligant un altre equip a fer doble. Els professionals també de-
manàvem poder estar més agrupats i poder arribar a tot d’una manera organitzada. 
I jo crec que és positiu, i així s’ha fet. 

El protocol professional, l’he explicat. Aquest és un protocol que, evidentment, 
s’assumeix per tornar els professionals. I li torno a dir: no hi ha ningú que vulgui 
assumir el risc de fer retornar professionals abans d’hora, generant una inseguretat 
respecte a si encara són positius. Per tant, em sembla que els criteris s’han imposat 
de forma sobrada.

Em sembla que m’ha preguntat pels testos ràpids. Tenim diferents testos que hem 
rebut. Uns són 25.000 antígens, més 19.000; és a dir, 44.000 de testos d’un tipus, 
d’antígens, que s’han portat als hospitals comarcals, ja fa dies, i que, per tant, s’estan 
fent servir. I un altre, són els 180.000 testos serològics, que avui s’han començat a 
repartir a la primària, i que aquesta primària els gestionarà, prioritàriament, també, 
en les residències, que ens serveixen per determinar les persones que són positives. 
I, en aquelles negatives, doncs, s’haurà de fer comprovació amb PCR, però alleuge-
ra la capacitat de fer PCRs a tot el territori. Per tant, això ens ajudarà, és positiu i, a 
més a més, aquest tipus de testos ens serviran, després, per mirar, també, el percen-
tatge d’immunitat que tenim a la nostra població.

Respecte a la Resolució 746, de 2020, dels mitjans no públics, jo he dit que tenia 
la llista i que no..., simplement no la volia llegir, perquè estaríem aquí cinc minuts. 
Però, des dels hospitals de les mútues d’accidents de treball: a Barcelona, la Pre-
maat, la Copérnico, l’Hospital Egarsat Sant Honorat, l’Asepeyo; a Tarragona, l’Ac-
tiva Mútua; tots aquests, que estan a disposició de Salut. Barcelonès Nord: Clínica 
del Carme, Clínica Vallès, General de Catalunya. A Lleida: el Policlínic, el Vitas. 
A Barcelona ciutat, l’Hospital del Pilar. Tots aquests, amb UCIs, també, eh? UCIs, 
planta, respiradors. Hospital Sagrada Família, la Clínica del Remei, l’Hospital de 
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Barcelona, Clínica Corachan, Hospital Quirón, Hospital Delfos, Sanitas Cima, el 
Centre Mèdic Teknon, la Dexeus, tots a disposició del sistema de salut de Catalunya. 
També posant respiradors, les UCIs i, evidentment, llits d’hospitalització.

Amb un exemple, per exemple, amb l’Hospital General de Catalunya, que va 
ajudar, en aquells dies complicats l’Hospital d’Igualada. A Terres de l’Ebre, amb la 
Clínica Terres de l’Ebre. Barcelona Sud: Clínica Diagonal, Policlínica Barcelona, Clí-
nica Tres Torres, el Sanitas Cima, que ja l’he dit. A Girona, la Bofill, l’Onyar, el Santa 
Creu. A Tarragona, el Viamed Monegal, el CMQ, de Reus, Activa Mútua, Policlínica 
Comarcal del Vendrell. I, evidentment, una quantitat d’hotels, en tots els territoris. És 
a dir, nosaltres vam fer la resolució i, sincerament, llits a disposició, UCIs a disposi-
ció, respiradors a disposició i crec que no podia ser d’una altra manera. Per això vam 
fer la resolució. I també pel que fa a laboratoris privats.

Quin altre aspecte hi havia? El tema de metgesses cubanes. És cert que l’Estat es-
panyol va..., no me’n recordo exactament què era que no..., sortia desaconsellant això. 
Nosaltres encara pensem que és una oportunitat i, per tant, no ho descartem en cap 
moment i ja hem fet la petició corresponent, perquè puguin venir metges cubans aquí. 

El PP: ja ho he dit, no hi ha cap problema a Sabadell. I torno a ser molt clara. 
I crec que he sigut molt clara amb lo dels criteris clínics. M’agradaria saber quin res-
ponsable polític ha dit mai que ens basem en criteris d’edat. Jo no ho he sentit, eh? 
És a dir, sí que és cert que els criteris són clínics i que, a mesura que hem anat tenint 
informació, evidentment, que les persones tenen patologies prèvies, i que les persones 
amb més edat acostumen a tenir més patologia prèvia. I per això les persones més 
vulnerables en aquest virus, i que poden no respondre per poder acabar vencent el 
virus o no respondre suficientment també són les persones de més edat, les persones 
que estan en residència, que tenen pluripatologia, i que són les que hem de cuidar, 
perquè les tenim com a grup de risc i vulnerable. Però no hem sortit mai de dir «cri-
teris clínics». És a dir, jo vaig sortir en una roda de premsa, d’inici, defensant que 
aquests criteris clínics havien de ser els que regien. Per tant, crec que tothom ha sigut 
molt clar, en aquí.

Respecte a Esquerra Republicana. Evidentment, la prudència la posem tota. Per-
què estem en una epidèmia que no coneixem, amb un virus que és nou, que cada dia 
n’aprenem, cada dia tenim informació nova, però tota prudència. Les epidèmies te-
nen rebrots. Nosaltres hem d’intentar que tot això pugui ser controlat per part nostra. 
I, com he dit abans, podem créixer en capacitat, però si no hi ha aquestes mesures 
adequades, poblacionals, de confinament, és impossible poder fer un abordatge com 
cal. I, per tant, acabo només amb coses que han tret tots. 

Postconfinament, i sí que és veritat, que m’ho havien preguntat els comuns abans 
i que m’he deixat de contestar. Nosaltres, com a mínim, tenim molt clar quins són 
els àmbits de treball tècnic, quins són els àmbits de decisió i de responsabilitat. Te-
nim un secretari de Salut Pública, que és el senyor Joan Guix, que té la responsabili-
tat en les polítiques de salut pública. Tenim el Procicat, que té el grup d’avaluació de 
risc, que és un grup estrictament sanitari, i això està absolutament protocol·litzat, en 
aquest Pla d’emergències, que vam iniciar ja molt abans de tot, també, amb aquesta 
previsió. Aquest grup d’avaluació de risc va fer un encàrrec, perquè el Departament 
de Salut –(veus de fons) un minut, sí–, perquè el Departament de Salut treballés en 
analitzar bé tota la informació que teníem, per preparar bé aquestes mesures post-
confinament. És a dir, que nosaltres posem els criteris perquè les mesures postcon-
finament venen de moltes bandes. Per tant, tinc molt clar quins són els responsables, 
on són els àmbits tècnics de treball i això és el que estem fent.

Evidentment, el secretari de Salut Pública és la persona de desescalament, que el 
Govern de Catalunya ha donat com a nom, també, al ministeri, com a responsable 
d’aquestes mesures de desescalament. I dit això, tothom suma. I els experts que pu-
guin fer informes, em sembla perfecte i em sembla adequat. I que, per tant, tot allò 
que puguin aportar diferents experts, nosaltres evidentment ho tindrem en compte. 
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Per això s’encarrega i per això es fa. Però tinc molt clar quins són els àmbits d’asses-
sorament, els àmbits de treball tècnic, treball dins d’un govern, i els àmbits de qui 
assumeix responsabilitat i d’on estan les decisions que acabaran sent nostres. Pri-
mer, del Procicat, del Departament de Salut, amb el conseller d’Interior. Que, per 
cert, hi ha hagut, també, una molt bona coordinació, en l’àmbit del Procicat –perquè 
són experts en gestió d’emergències i perquè han ajudat molt en tot això, i ho vull 
remarcar també–, i després, de tot el Govern. I n’assumirem la responsabilitat, tam-
bé, de proposar aquestes mesures de desconfinament. Crec que això és rellevant.

I sí, heu destacat que es puguin fer en base a aquests criteris mèdics i amb aques-
ta visió social i econòmica, també. Doncs, evidentment, en això el Govern de Cata-
lunya prendrà les decisions en aquest període de desconfinament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Ara sí, passem a l’apartat de les preguntes orals. Abans, els he 
explicat, quan m’he avançat, doncs, ja els he explicat el funcionament més..., els as-
pectes més generals. Però sí recordar-los que, entre la pregunta que li fan a la conse-
llera i la resposta, ara substanciem un total de cinc minuts, a repartir, de dos minuts i 
mig entre el que pregunta i repregunta i la resposta, que pot ser també en dos temps, 
de la consellera. Aquí sí que, si us plau, jo aniré intentant controlar els temps, però sí 
que els tallaré i els trauré la paraula, perquè, si no, ens allargarem molt i tenim molts 
preguntes a fer. D’acord? Per tant, per començar –aquí sí– va per l’ordre de petit a més 
gran, igual que al Ple.

Pregunta al Govern sobre les estratègies seguides amb relació als tests 
de detecció de la Covid-19

311-01561/12

I, per tant, començaríem amb la pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió, sobre les estratègies seguides amb relació als tests de detecció de la Clo-
vid-19, formulada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. I, per 
tant, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Sí, efectivament, la pregunta és amb relació a les estratègies 
amb relació als tests, que suposo que vindrà o ha vingut condicionada per la dispo-
nibilitat d’aquests tests. Seguim, diàriament, a través del Portal de Transparència, 
els tests que es fan a Catalunya i que són publicats de forma gairebé..., s’actualitza 
cada tres hores. Sabem que s’han fet, fins a aquest moment, 62.000 tests. I, el que li 
volem preguntar a la consellera és, una, quina estratègia han seguit amb relació a la 
realització d’aquests tests, i si considera que l’estratègia ha estat encertada.

La consellera de Salut

Molt bé, doncs, de tests, evidentment hi ha les proves PCRs, que són els que ens 
detecten positius, negatius, d’infecció actual. És a dir, en aquests moments en por-
tem més de 75.000 fetes, eh?, de proves. Són les que donen especificitat, sensibilitat. 
I és un procediment més lent. Hem augmentat la capacitat de fer proves PCR, a me-
sura que també augmentaven el nombre de casos. Vam començar amb un laboratori, 
que era el laboratori del Clínic, i s’hi han acabat afegint molts laboratoris més. 

Què hem fet, a partir d’ara? Doncs, intentar augmentar aquesta capacitat de pro-
ves PCR. On, en l’àmbit de centres de recerca, que ja no són els de salut, és a dir, 
que són fora –el més important, el CRG i l’IRB–, doncs, amb la seva capacitat ins-
tal·lada de laboratori, poder fer un projectes de proves PCR, que no depenguem dels 
reactius subministrats comercialment per Roche, sinó que puguem disposar d’uns 
altres reactius i que ens donin aquesta capacitat. 
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Calculem que, en sis setmanes, podrem tenir una capacitat de poder fer 170.000 
proves PCR més, d’acord? I això és una estratègia. L’altra és: jo he dit abans que, en 
qüestió de materials i de descoordinació amb l’Estat, sí que havíem tingut un problema 
amb les proves, que ens havia, doncs, causat una mica de..., és a dir, desconcert, en el 
sentit de que ningú tenia clara quina era l’estratègia de proves. Nosaltres vam comprar, 
també, uns testos de detecció ràpida. N’han arribat, ara, de l’Estat. I, per tant, cada ti-
pologia de test ens servirà per a algun aspecte concret. Per què farem servir els testos 
ràpids, aquest 180.000 que ja són aquí? Doncs, ja ho he dit, avui es comencen a repar-
tir a primària, per poder-ne tenir, prioritàriament, perquè és un àmbit d’urgència, i per 
tant, prioritari, que és a les residències, per poder sectoritzar bé les persones, saber en 
aquelles residències, si hi ha positius, si hi ha negatius, si hi ha de tot, si s’han de se-
parar, si les residències estan netes, com les protegim; si les residències estan amb Co-
vid, si podem sectoritzar. Si hi ha més residents amb Covid que menys, doncs, potser 
és millor treure els que no en tenen; i si és al revés, doncs, és treure els que en tenen.

I tot això és tot el que hem de treballar en l’àmbit residencial. Saber que aquests 
tests serològics, en aquells negatius, hem de fer proves PCR per veure si avui són 
positius o són negatius. Crec que això és important. Doncs, l’estratègia...

La presidenta

Consellera, ha esgotat el temps.

La consellera de Salut

Sí? D’acord.

La presidenta

Senyor Santi Rodríguez, tot i que la consellera no té temps de respondre, si vol 
esgotar el minut i mig que li queda..., una mica més...

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bàsicament, em quedo una mica preocupat per dos qüestions. Una, me-
nor, és el fet de que el Portal de Transparència, on se’ns diu que s’actualitzen les 
dades cada tres hores, de fet, apareixen els testos que es fan cada dia, doncs, siguin 
62.000 i no els 75.000 que vostè ens informa. Per tant, el Portal de Transparència no 
deu donar la informació adequada.

La segona qüestió que em preocupa. Tota l’estratègia que vostè ha esmentat, amb 
relació a les residències. Disculpi, és que nosaltres estàvem convençuts de que això 
que vostè ens ha explicat ja s’estava fent. Resulta que no, que això es farà. Per tant, 
aquest és un altre element que ens preocupa, que s’afegeix als que ja ens preocupa-
ven. Ja ho hem comentat abans, que tant de bo es puguin fer en els CAPs, perquè 
fins ara no se’n podien fer. No es podien fer tests a persones de risc, per exemple, 
familiars que han estat en contacte amb malalts; no se’n podien fer a sanitaris que 
s’incorporaven –i ho hem citat abans– després d’exposicions d’alt risc; no s’han fet 
a residències, o s’han fet tard; no es fan en malalts a domicilis; no s’han fet –com li 
deia abans– a atenció primària.

Fins i tot ens consta que hi ha hagut altes de positius en confinament domicilia-
ri, que han rebut l’alta sense test. És a dir, a partir de la simptomatologia, se’ls dona 
l’alta. Quan el confinament es dictamina perquè hi ha un test positiu, però, en canvi, 
després no es contrasta aquest resultat. Per tant, la política dels tests ens ha preocu-
pat i ens continua preocupant molt, més enllà dels errors que s’hagin pogut cometre 
en l’adquisició dels mateixos, que s’han comès i que... (Tall de comunicació.) Sí que 
ens preocupa aquesta...

La presidenta

Gràcies...

La consellera de Salut

Ara no puc contestar, oi, presidenta?
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La presidenta

No, ho sento, ha de partir-se la resposta en dos torns.

La consellera de Salut

Després li explicaré moltes de les qüestions que ha dit ara, perquè tenen...

La presidenta

Són temes que aniran sortint.

Pregunta al Govern sobre el motiu pel qual no s’utilitzaven els llits dels 
centres sanitaris privats i de les mútues d’accident de treball si el 30 de 
març de 2020 no hi havia llits disponibles en el sistema sanitari públic

311-01562/12 

Ara, en nom de la CUP, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constitu-
ent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés, per formular la pregunta sobre el motiu 
pel qual no s’utilitzaven els llits dels centres sanitaris privats i de les mútues d’acci-
dents de treball, si el 30 de març del 2020 no hi havia llits disponibles en el sistema 
sanitari públic.

Vidal Aragonés Chicharro

Consellera, hem viscut –hi fèiem referència, abans– col·lapse del sistema sani-
tari, i es podria explicar per diferents causes, i també per diferents o de moltes ma-
neres. Però, des de la CUP, el 10 de març ja els vam demanar, al Govern... (tall de 
comunicació) ...i gestionin directament, i coordinin tots els recursos sanitaris...

La presidenta

Perdó, senyor Aragonés, si pot tornar a començar, perquè s’ha tallat la pregunta 
i no l’hem entès, si us plau.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. Ara sí? Puc començar? Consellera, hem viscut –i hi fèiem referència– 
col·lapse del sistema sanitari. Això es pot explicar de moltes maneres i segurament 
hi ha diferents causes, però, des del primer moment –i això va ser el 10 de març– 
des de la CUP li traslladàvem, al Govern de la Generalitat, que gestionés direc-
tament i coordinés tots els recursos sanitaris, tant els públics, com els privats. És 
absolutament irracional que puguem tenir una realitat, per la qual manquen llits o 
manquen UCIs i, a la vegada, també hi hagi empreses sanitàries que tinguin a dis-
posició aquests llits i aquestes UCIs. El que significa avui això que repetim tant, de 
posar les persones al centre, és que tots els recursos sanitaris es puguin controlar i 
es puguin gestionar des del Govern de la Generalitat de Catalunya, per determinar 
com es dona servei al conjunt dels catalans i les catalanes; a través del sistema pú-
blic, que és la única manera que ho podem fer efectiu. 

I és per això que li fem la següent pregunta. El dia 30 de març teníem una rea-
litat per la qual hi havia manca de llits i d’UCIs. Si, a la vegada, també teníem, en 
el sistema sanitari privat i en les mútues, disposició de més llits i de més UCIs, per 
què no es van fer efectives aquestes realitats, a través de disposar d’aquests recursos?

La consellera de Salut

És que això, diputat... (Tall de comunicació.) Perdó, sí? Dic, és que això, diputat, 
no és exactament així. És a dir, nosaltres, el 12 de març ja, evidentment, parlem amb 
els centres privats, abans de que hi hagi instrucció o el que sigui, per incorporar tota la 
seva capacitat per a la gestió d’això, perquè sabíem que havíem de créixer en capacitat. 
Vam activar tots els plans de contingència dels diferents centres sanitaris del nostre sis-
tema públic. Lo primer era recollir l’evolució esperada de casos; després, utilitzar tots 
els recursos hospitalaris, tant els propis com els que posaven els centres privats. I la 
fase tres ja és l’obertura d’altres espais no destinats ordinàriament a l’atenció sanitària.
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Evidentment, no anava cap pavelló a Salut abans de la utilització de llits privats. 
Molts dies abans hi va haver la utilització dels llits dels hospitals, dels llits conven-
cionals de les UCIs, que també als centres privats els vam dir que havien d’augmen-
tar la seva capacitat al màxim. Els vam prohibir de fer activitat privada. I, per això, 
hem acabat..., nosaltres avui tenim 52 punts crítics, és a dir, UCIs; 38 són públiques 
i 14 són privades; 333 llits d’UCI, que tenim avui, són de titularitat, de la sanitat pri-
vada; i 1.676 llits són de la sanitat pública. 

Jo no acabo de veure quin és el problema o la magnitud en això. I, realment, com 
a mínim, no m’arriba, per la gestió dels nostres hospitals públics, que hàgim tingut 
ni manca de recursos a l’hora d’utilitzar la privada, perquè no dic «derivació», dic 
«utilitzar», perquè és que ho vam posar sota el mateix paraigua. I vam fer una ins-
trucció: tot passa a mans del sistema de salut públic.

Llavors, no ho sé, la veritat és que no hem tingut cap problema en aquest àmbit; 
o no em consta, a mi, no em consta, a mi.

La presidenta

Senyor Aragonés, si vol repreguntar, li queda encara un minut i quinze segons.

Vidal Aragonés Chicharro

Doncs, per nosaltres la qüestió era menys simple, en la seva expressió, i posar 
una data certa, perquè tots poguéssim tenir les mateixes dades. Tal com un 30 de 
març hi havia –i així ho traslladàvem– als centres sanitaris públics manca de llits i, 
a la vegada, vam conèixer que a la sanitat privada tots els llits no estaven ocupats, 
aquesta és una realitat que podem veure, per les mateixes afirmacions que fan els 
centres privats i que fa la sanitat pública, el dia 30 de març. I, per tant, el que nos-
altres li estem demanant a la consellera, és que ens expliqui, per què això, en aque-
lla data no es feia efectiu. Més enllà d’aquella data, el que volem és insistir, és que 
tots els recursos sanitaris es controlin directament per la Generalitat de Catalunya. 
I sigui el Departament de Salut, després, qui reorganitzi, atenent un criteri de gene-
ralitat, atenent un criteri d’universalitat i no pas amb una determinació prèvia, dels 
centres sanitaris privats.

I quan abans li preguntàvem sobre la resolució, no li preguntàvem sobre quins 
hospitals o quins mitjans concrets. El que li estàvem preguntant és, a través de qui-
na fórmula, si estaven fent contractes, si estaven fent concessions, si estaven fent, en 
tot cas, convenis. Perquè, per nosaltres, no s’ha de fer aquest recurs. El que s’ha de 
fer és, primer, començar a gestionar. I, després, ja es determinaran les compensa-
cions que li poden correspondre a cadascun dels centres, si els correspon. Nosaltres 
entenem que no.

La consellera de Salut

Sí, és que...

La presidenta

Per respondre té trenta segons, la consellera.

La consellera de Salut

Perdó, presidenta, eh?, és que això també genera una mica de confusió. Doncs 
sí, realment no hi ha convenis, encara; no hi ha contractes. Perquè tot això, ho trac-
tarem a post. És a dir, lo primer era tenir a disposició això. Com es va organitzar? 
Doncs territorialment. També, diferents hospitals de diferents zones de Barcelona 
i d’altres llocs del país, en col·laboració amb els seus hospitals de territori. És a dir, 
ja no és una qüestió del Servei Català de la Salut d’aquí, de l’edifici Olímpia, sinó 
que és una qüestió de que la Vall d’Hebron pugui disposar de les diferents clíniques 
que li són limítrofes, és a dir, que les tenen al seu territori, i les gestionen des de la 
Vall d’Hebron. I els pacients van derivats i decidits des d’allà, des del SEM.

I això és el que s’ha fet. Jo desconec el 30 de març si algú deia que encara tenia 
llits. Segurament ho devia dir en plan: «Escolteu...
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La presidenta

Consellera...

La consellera de Salut

...tinc llits i vull col·laborar.» Però, realment, s’ha utilitzat tota la capacitat que 
tenien també els centres privats.

La presidenta

Ara, passaríem a la pregunta, en nom de Catalunya en Comú Podem...

Pregunta al Govern sobre l’ús que es fa dels mitjans, de les instal·lacions 
i del personal de la sanitat privada

311-01564/12

...que formularà la diputada Marta Ribas, que és sobre l’ús que es fa dels mitjans, 
de les instal·lacions i del personal de la sanitat privada.

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de la diputada 
Marta Ribas Frías.)

La consellera de Salut

Qui pregunta ara, perdoneu?

La presidenta

Diputada, no la sentim. Un segon... Marta Ribas. 
(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de la diputada 

Marta Ribas Frías.)
No..., ara? No? (Pausa.) Suspenem un minut la comissió i reprenem quan tornem 

a tenir so.

La consellera de Salut

Perfecte.

La sessió se suspèn a les vuit del vespre i es reprèn a les vuit i un minut.

La presidenta

Comencem. Doncs ara seguim amb la pregunta oral que feia la diputada Marta 
Ribas. Torna a tenir la paraula.

Marta Ribas Frías

Doncs bé, gràcies per tornar a reprendre. Estem ara, precisament, en el moment 
d’aplaudiments al personal sanitari que ens està salvant les vides aquests dies, i tot 
l’any. Li deia, consellera, que el passat 10 de març, en la sessió convocada pel presi-
dent Torra a Palau, amb vostè present, amb més membres del Govern i amb una 
representació de tots els grups parlamentaris, el meu grup ja els va reclamar que 
usessin les instal·lacions i tot el material i personal de la sanitat privada. En aquell 
moment, hauria d’haver estat demanat que es posés a disposició.

Pocs dies després, l’Estat els ho facilitava, amb un reial decret llei que els per-
met posar la sanitat privada a disposició del servei públic. Una setmana després, ho 
van començar a fer. I, a dia d’avui, doncs, fins a aquesta compareixença, consellera, 
seguim sense dades concretes al respecte. Com que ja n’ha donat, no aspiro a que 
repeteixi el mateix. Li demano que sigui política. Ho estan usant tot el que poden 
usar? Perquè hi ha molta informació contradictòria al respecte. I, nosaltres, doncs, 
la veritat és que ja no sabem com respondre, quan la gent ens diu: «No entenem que 
certes coses estiguin passant, encara, en la sanitat privada, quan tot hauria d’estar 
posat a disposició de la pública.»



DSPC-C 473
8 d’abril de 2020

Sessió 27 de la CS  49 

La consellera de Salut

Bé, de fet, és que no sé a què es refereix, diputada, exactament, amb això. Quines 
certes coses estan passant a la sanitat privada? Perquè avui no hi ha sanitat privada. 
És a dir, està tota sota el paraigua del sistema de salut de Catalunya; no hi ha una al-
tra... Aquí tenim totes aquests llits convencionals, UCIs, a disposició de la gestió per 
part del sistema català de salut. I això es gestiona des de territori i s’està fent servir 
tota la capacitat possible, tota, tota la que hi ha.

Marta Ribas Frías

Doncs, consellera, li poso exemples d’avui. Avui, a l’Hospital de Barcelona, te-
nen una planta buida. I fins avui han estat atenent pacients VIP que no necessitaven 
ni oxigen. No crec que aquest sigui el criteri de la sanitat pública en aquests dies, en 
què es necessitaven tots els llits. Avui s’estan cobrant, per part d’empreses privades, 
per fer tests a residències. Avui, Clínica Creu Blanca fa PCRs, per cent cinquanta 
euros. Com pot ser que no estiguin requisant aquests tests? Posar a disposició tot 
el material, el personal i les instal·lacions de la sanitat privada, i de l’espai privat, 
vol dir això, consellera. També avui, hi ha guants, hi ha equipaments de protecció 
en indústries biomèdiques o químiques que no estan funcionant. Com pot ser que 
no hagin anat a buscar aquest material. Que no ho salva tot, però que també suma. 

I també afegeixo, i acabo, garanteixin igualtat de condicions de tractament als 
malalts, siguin atesos on siguin atesos. Per exemple, el tema de l’acompanyament a 
la mort, un tema delicat, no està sent garantit en espais privats, així com altres co-
ses, amb les mateixes garanties. 

Per cert, una última cosa, si encara tinc temps, ens pot garantir que no s’ha ad-
mès cap ERTO en centres privats sanitaris?

La consellera de Salut

Que jo en tingui constància, i de fet així m’ho comentava el conseller El Hom-
rani, no s’admetien ERTOs en centres sanitaris, perquè no se’n té. És a dir, és tan 
fàcil com això. Nosaltres hem anat posant a disposició tots els llits sanitaris, també 
els professionals. És a dir, i ja ho dic, eh?, a vegades ens deien: «Escolteu, que es-
tem aquí i per tant podem estar activats.» Mobilitzar tots els professionals que he dit 
abans, des del propi sistema de salut públic, privat, més els que treballaven fora del 
sistema de salut, doncs, no es fa el primer dia ni es fa només perquè jo hagi signat 
una resolució, eh?, sinó que es fa gestionant i dient: «Escolta, els teus professionals 
els necessito per aquí, per allà, per allà. Necessito que m’obris aquesta planta, bla, 
bla, bla, perquè et posem a disposició d’això.»

Qualsevol laboratori privat que nosaltres ens hem assabentat que estava venent 
PCRs, a ajuntaments, a residències, a no sé què, hi hem anat i hem intervingut. Això 
sí, perquè no teníem coneixement de tots els laboratoris privats que estaven fent 
això. A qualsevol que ens n’hem assabentat, ho hem fet. I també, amb les EPIs. És 
a dir, les EPIs, primer, ho vam treballar també amb sindicats i amb patronals, per-
què fessin aquesta gestió amb les empreses, perquè són els que hi tenen relació. És a 
dir, la quantitat d’empreses que hi ha al nostre país és enorme. I jo crec que això no 
ho hem de fer directament de Salut, sinó que necessitem la col·laboració dels altres 
perquè facin aquesta feina i perquè els EPIs puguin estar a disposició de Salut. Tot 
ho hem anat fent. 

Que no és immediat, que no vol dir signar una resolució i tens totes les plantes 
plenes? No; això requereix gestió, però, com requereix gestió en el sistema públic 
que hem anat obrint, espais dins dels hospitals, i fora dels hospitals, a mida. Hem 
anat contactant amb professionals, que els necessitàvem, a mida que anàvem crei-
xent. La gestió és complexa, sí, però ho hem anat fent. I, de fet, si teniu coneixement 
d’alguna cosa d’aquestes, feu-nos-la arribar.

La presidenta

Gràcies. 
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Pregunta al Govern sobre el motiu pel qual el Departament de Salut no 
assumeix les competències de les residències de gent gran

311-01565/12 

Ara, passem a la segona pregunta, també, de Catalunya en Comú Podem, sobre 
el motiu pel qual el Departament de Salut no assumeix les competències de les resi-
dències de gent gran a Catalunya. Torna a tenir la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Doncs, consellera; bé, me n’alegro que les circumstàncies en aquest tema, avui, 
hagin canviat. Sigui com sigui, la situació de fons i del que parlem és greu. Un terç 
de les morts per coronavirus a Catalunya ha estat a les residències. Per tant, la situa-
ció a les residències és greu. La coordinació dins del Govern, quant a aquest tema, 
és obvi que no estava funcionant, no només per qüestions relatives a la comunicació, 
que era el que va dir el president Torra l’altre dia, sinó per elements més de fons. Ens 
calien mesures dràstiques i avui, per fi, sembla que s’han pres.

(Tall de comunicació.) ...fa més d’un mes –ja es deia fa una estona–, el 6 de març, 
l’impacte del coronavirus en aquests equipaments, a les residències tota la població 
és d’alt risc, són instal·lacions amb un dèficit. Des de fa molts dies que els ho dema-
nen, de diferents instàncies. (Tall de comunicació.) ...des del Departament de Salut. 

(Tall de comunicació.)

La presidenta

Disculpi, senyora Ribas, si pot tirar una mica enrere, que hem perdut també la 
connexió, no sé si la podem...

Senyora Ribas, no s’ha sentit la part final de la seva intervenció, per problemes 
de so. Si pot resumir la part final, a veure si podem escoltar-la i...

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de la diputada 
Marta Ribas Frías.)

Si la consellera..., vol repreguntar?

Marta Ribas Frías

Disculpi, és que no podia treure el mut en el micròfon. Bàsicament, replante-
jar la pregunta, ja que hi ha hagut un canvi, avui mateix. I, per tant, en comp-
tes... (tall de comunicació) ...com els estàvem reclamant, preguntar-li quin és el pla 
de... (Tall de comunicació.)

La consellera de Salut

Crec que ho he entès tot, eh? És a dir, en primer lloc, vull dir una cosa: evident-
ment esperem poder posar un impuls, no?, en la gestió de les residències, perquè així 
ho requereix, perquè ara estem en el moment de poder-ho fer. Això no vol dir que 
no haguem fet res abans. Tot el contrari, és a dir, portem setmanes treballant amb 
el Departament d’Afers Socials i Famílies, i nosaltres, coordinadament, per aquesta 
gestió de les residències. Sí que és cert que moltes persones que viuen en residències 
i han perdut la vida, com la majoria de persones que han perdut la vida en la Covid, 
són persones grans. I aquesta és una realitat. Per això són persones vulnerables i per 
això ens permet poder fer una gestió específica, per veure si podem contenir aquests 
contagis, perquè són unes persones més vulnerables.

I aquesta gestió serà durant moltes setmanes, perquè segurament seran les últi-
mes mesures de confinament que tindrem, en les residències, precisament perquè 
són grup de risc i perquè hem de protegir. El 94 per cent de les morts tenen més de 
seixanta anys; i el 67 per cent de les persones que han perdut la vida tenen més 
de vuitanta anys. 

Per tant, això és una realitat, que és la realitat del virus, que afecta especialment 
aquelles persones que no poden donar resposta a aquest virus, donat que no tenim 
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vacuna i no tenim tractament. Això és així, i no..., malauradament, no ho podem 
canviar si no protegim aquestes persones vulnerables.

Què he dit, jo? Les persones que ingressen avui, o que estan patint avui, o que 
estan perdent la vida avui, segurament són infectades de fa molts més de catorze 
dies. Aleshores, totes les mesures que hem implementat crec que tindran efecte. I, a 
més a més, ara, amb un impuls, no?, podem tenir les proves, hem fet la certificació 
a les residències, hem fet el mapa territorial. I això ho hem fet conjuntament amb 
el Departament d’Afers Socials i Famílies. I, sobretot, ells ho han fet. Per tant, jo 
vull lloar la feina, també, que s’ha fet des d’aquest departament, que és molt difícil. 
Que hi ha una xarxa residencial enorme, a tot el territori, i molt diversa. I no és el 
mateix a Barcelona que en altres punts del nostre país; també de la primària, que ha 
donat suport a aquestes residències, en formació. Recordem que, les persones que 
hi treballen...

La presidenta

Consellera, ha esgotat el temps.

La consellera de Salut

...tenen la mateixa professionalitat o els mateixos coneixements, en aquest sentit, 
sanitaris, que les persones que treballen en hospitals. I això és una realitat. Per tant, 
tota la insistència en això, i és una prioritat. Perdoneu.

La presidenta

Ara, si vol repreguntar o refer la pregunta, té encara un minut.

La consellera de Salut

Encara? (La consellera riu.)

La presidenta

Vostè ja no.

La consellera de Salut

D’acord, d’acord, perdó, perdó.

La presidenta

Senyora Ribas, quan vulgui.

Marta Ribas Frías

Consellera, jo; la diputada Marta Ribas, consellera. Doncs, miri, sí, consellera, 
evidentment, les residències no són sociosanitaris ni són hospitals, ni en personal sa-
nitari, ni en recursos ni en model. Per tant, calia, era evident, un abordatge decidit, 
des del Govern, des de Salut, perquè ara el que calia era medicalitzar les residències, 
amb personal, amb materials i amb criteris sanitaris. I això no es pot requerir a les 
residències, perquè no tenen la capacitat de fer-ho. Per tant, li concreto, consellera: 
nosaltres reclamem un pla de xoc urgent. Amb coses concretes: a banda del lideratge 
de Salut, col·laboració dels ens locals; necessitem que es contractin més professio-
nals en l’àmbit de l’atenció sociosanitària; que hi hagi EPIs i tests, ja; que es retiri 
la instrucció vigent, per la qual no es poden traslladar... (tall de comunicació) ...el 
Cos dels Bombers de la Generalitat. Els instem que vegin com poder fer espais per 
aïllar correctament els residents que han donat positiu per contagi. I també els ins-
tem a transparència absoluta per conèixer el nombre de persones mortes i infectades 
en les residències, per conèixer bé el context i l’evolució, també de les residències 
públiques, on tenim la sensació que hi ha encara més opacitat que en algunes de les 
privades.

La presidenta

Gràcies, diputada. 
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Pregunta al Govern sobre els estudis en què es basava la consellera de 
Salut per a indicar l’origen del brot de la Covid-19 a la conca d’Òdena

311-01559/12

Ara, passem a les preguntes del Partit dels Socialistes de Catalunya i Units per 
Avançar. En el seu nom, Assumpta Escarp farà la primera pregunta, sobre els estu-
dis en què es basava la consellera de Salut per a indicar l’origen del brot de la Co-
vid-19, a la conca d’Òdena. Té la paraula.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bàsicament és això, consellera. És a dir, vostè va sortir i va 
fer unes afirmacions sobre l’origen del brot del coronavirus a la conca d’Òdena, que, 
a més, després van ser desmentides i es van matisar. I, en general, aquest doble con-
finament que ha tingut la conca d’Òdena, en els seus propis papers, que vostès van 
distribuir el 25 de març, deia que l’índex de contagi no era diferent a Igualada i a la 
conca d’Òdena que a la resta de Catalunya.

I, per tant, també voldria saber la seva valoració sobre aquest doble confinament 
que ha patit la conca d’Òdena. Entenent, a més, que a vostè, personalment, l’afecta 
directament.

Gràcies.

La consellera de Salut

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la inter-
venció de la consellera.) Ai, perdó, no se’m sentia, oi? (Veus de fons.) Sí? D’acord. 
Doncs, vaig dir en múltiples ocasions que el que interessava no era trobar l’origen, 
sinó saber per què, aquest brot d’Igualada, i a més a més, que afectava especialment 
professionals sanitaris, d’on sortia. Per què, per entendre-ho i, sobretot, per saber 
gestionar bé el que havia de ser un centre sanitari, que és l’Hospital d’Igualada. 
Això és el que vam fer, fer l’estudi epidemiològic i, en base a això, vam donar les 
explicacions.

Un estudi que va costar i que, per tant, quan ho vam tenir, doncs, vam sortir en 
roda de premsa a explicar-ho. Aquest és el primer. I jo em mostro satisfeta de les 
mesures de confinament, perquè veient el brot, la rapidesa, la velocitat que va agafar, 
no hi havia més..., que fer-ho. I, sobretot, quan hem pogut, doncs, tenir les dades que 
ens diguin: «Escolta, doncs, veient les mesures que hi ha, a nivell de tot Catalunya, 
ara ja no fa falta, ja no és aconsellable mantenir un confinament perimetral», doncs, 
s’ha aixecat aquest confinament.

La presidenta

Senyora Escarp, quan vulgui. Té un minut cinquanta.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. No, és que jo crec, consellera, que aquí hem acabat tractant un brot hos-
pitalari com un brot comunitari. I, per tant, aquest és el tema que li volia preguntar, 
respecte a la mateixa explicació que vostè va donar. Perquè clar, al final, vostè va 
posar tot el focus, diguem-ne, criminalitzant una infermera de l’hospital, quan en 
realitat semblava que les coses no anaven massa bé.

Per tant, jo sobre la conca d’Òdena..., a més, tenint en compte les seves pròpies 
dades, m’agradaria algun dia que en parléssim amb calma. I, per això, el meu grup 
va demanar la seva compareixença específica per parlar d’aquest tema. Perquè cre-
iem que hi ha hagut un doble confinament de la gent de la conca d’Òdena, que no 
sabem exactament si estava clarament justificat. A més, per això li deia, per l’índex 
de reproducció de la mateixa malaltia. A més, dins de la conca hi han hagut coses 
que, realment, jo crec que s’hauran de mirar, perquè els alcaldes s’han trobat abso-
lutament deixats anar, bàsicament abandonats. A hores d’ara, a les residències de la 
conca d’Òdena –i entre altres coses, a Vilanova del Camí– tot el material que han 
rebut és el material que els ha facilitat la Diputació de Barcelona.
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Per tant, la sensació que es té, dins, li haig de dir que no és molt positiva, al con-
trari. Ha estat molt negativa, en el sentit que han estat castigats, criminalitzats, que 
ha trigat molt a arribar l’ajuda que, des de l’Hospital de Bellvitge s’havia de donar a 
l’Hospital d’Igualada, que ha costat molt que s’abordés, i vostè sap que durant molts 
dies la gent i els sanitaris d’Igualada, i de l’Hospital d’Igualada, s’han sentit molt 
sols i, a més, molt abandonats. Per tant, no sé jo si aquest sistema de confinament 
els ha donat una bona solució.

La presidenta

Consellera, té un minut i mig.

La consellera de Salut

Gràcies, diputada. Com es pot imaginar, he seguit aquest brot amb molta atenció. 
L’hagués seguit, també, a qualsevol altre lloc de Catalunya, però, evidentment, a la 
meva ciutat i a la conca d’Òdena, encara més. I, per tant, no era fàcil ni era còmode 
aplicar unes mesures com de confinament perimetral. Per tant, no, no era un brot 
hospitalari. Això és la primera conclusió. I segona, era un brot comunitari. I això ho 
mostren, també, les dades en les residències i les dades de creixement de positius en 
la comunitat. Que, si no hi havia aquest confinament perimetral, amb la relació que 
té Igualada amb els altres municipis de la comarca, de gent que va i ve de treballar, 
i sobretot les deu mil persones que surten cada dia de la conca d’Òdena, a treballar 
fora –també a Barcelona– això hagués estat, doncs, realment, una explosió.

Havíem de conèixer per què es donava aquest brot a Igualada, i per què tenia la 
particularitat que hi havia tants professionals sanitaris infectats. No podíem portar 
més professionals, ni de Bellvitge, ni d’enlloc, sense conèixer específicament això. 
Imaginem-nos que ho haguéssim fet així –imaginem-nos que ho haguéssim fet així 
– i tots els professionals, no només els d’Igualada, sinó de Bellvitge, haguessin aca-
bat, també, doncs, possiblement infectats. 

Per tant, es va fer allò que calia: destensionar l’Hospital d’Igualada. El vam dei-
xar gestionant cent vint llits, buscant de la xarxa assistencial, també de la privada 
–en aquest cas, Hospital General de Catalunya, però també altres llocs, Vilafran-
ca, Manresa, gent que s’ha enviat a l’UCI de Joan XXIII, per exemple, de Tarra-
gona, perquè tenien espai, amb aquest concepte d’UCI Catalunya–, per atendre els 
pacients d’Igualada; d’Igualada i de la conca d’Òdena. I no, no és veritat que tot el 
material que hagin rebut les residències és només de la Diputació, no és veritat. Si 
vol fer utilització política, faci-la, però això no és veritat. I ho sé de bona tinta, per 
tant, escoltem...

La presidenta

Consellera, se li ha acabat el temps.

La consellera de Salut

D’acord. Però podem fer molta dallò, però, escolta’m, aquí hi han els experts de 
Salut Pública, que van fer l’estudi epidemiològic i s’hi van mirar molt.

La presidenta

Consellera...

La consellera de Salut

I nosaltres, que havíem de decidir, ho vam decidir.

La presidenta

Consellera... 
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Pregunta al Govern sobre les mesures de prevenció preses des que es 
va tenir coneixement de l’epidèmia a la Xina fins al 14 de març, data de 
declaració de l’estat d’alarma

311-01560/12 

Ara seguim amb el 2.6, que és la pregunta, també, del Partit dels Socialistes i 
Units per Avançar, que és sobre les mesures de prevenció preses des que es va tenir 
coneixement de l’epidèmia a la Xina, fins al 14 de març, data de declaració de l’estat 
d’alarma. Té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Bàsicament era això. La consellera, en la seva primera intervenció, en la com-
pareixença, n’ha fet una pinzellada. Però el que és evident és que, des de que es van 
tenir les mesures, i jo també he recuperat algunes declaracions que es van fer, en el 
sentit de minimitzar l’efecte del brot epidèmic... I m’agradaria saber quines mesures 
preventives es van fer. L’altre dia va sortir un reportatge per TV3 on, d’alguna ma-
nera, semblava que en parlaven. Però la sensació de que hi havia un pla de contin-
gència preparat, doncs, el meu grup no l’ha tinguda.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula la consellera.

La consellera de Salut

Molt bé, doncs, el dia 7 de febrer iniciem els comunicats oficials per informar 
amb transparència la ciutadania, de com estàvem preparant, ja des de feia dies, allò 
que estàvem veient que passava a la Xina. Per tant, vam confeccionar el protocol 
d’actuació, el 7 de febrer, amb formació de més de dos-cents formadors de profes-
sionals. Vam començar a dissenyar tots els materials informatius i totes les reu-
nions. Vam fer comunicacions constants, amb totes les institucions. Vam fer, també, 
gestions amb –en aquell moment– els organitzadors del Mobile World Congress, 
amb mesures acordades, que els dèiem què és el que havien d’aplicar, si finalment 
s’acabava, doncs, celebrant, com tots prevèiem, en aquell moment, el Mobile World 
Congress.

Investigàvem totes les sospites, hi van haver quatre..., en aquell moment, totes ne-
gatives. L’11 de febrer, el Departament de Salut, el Departament d’Exteriors, fa una 
reunió amb els representants de prop de cinquanta països, del cos consular, aquí, 
al Departament de Salut, per conèixer de primera mà aquest protocol d’actuació a 
Catalunya i poder-lo fer extensiu als consolats. I, per tant, als ciutadans d’aquests 
països que viuen aquí, a Catalunya, o que estaven de viatge. 

El dia 12 de febrer, el Departament de Salut fa la roda de premsa, amb el mi-
nistre de Sanitat, al Clínic. Evidentment, anem a totes les reunions del Consejo 
Interterritorial que se’ns convoca, perquè crèiem que, en aquests moments, era im-
prescindible la màxima col·laboració.

Reforcem la xarxa epidemiològica i el 061, davant de l’augment de trucades; això 
el 12 de febrer. Ens preparem per coordinar-nos amb diferents interlocutors. La Co-
vid apareix a Itàlia, en aquells moments, el 12 de febrer. No és fins al 26 de febrer 
que tenim el primer cas a Catalunya, un cas importat, un. Identifiquem els seus con-
tactes, fem l’aïllament domiciliari de persones, en aquell moment, sanes. És a dir, 
d’aquests onze possibles casos, deu van ser negatius. Actualitzem permanentment 
els protocols, diem, expliquem a la gent que els protocols són vius, que, a mesura 
que tenim informació ho anem fent. 

El 26 de febrer, Catalunya detecta el segon cas, un més. El 27 de febrer fem reu-
nió amb l’Ajuntament de Barcelona; el 28 de febrer, fem un reforç dels serveis de 
salut pública i del 061, encara més; reforç al SUVEC, que és el servei d’urgències; 
formació professional; reforç al 061. El 29 de febrer, a partir de nous casos, apliquem 
noves mesures i comencem a fer proves a domicilis. El 3 de març, el Govern aprova 



DSPC-C 473
8 d’abril de 2020

Sessió 27 de la CS  55 

l’adaptació i la revisió del Procicat, per millorar la coordinació i el posem en fase 
prealerta del pla. Feia una setmana que hi treballàvem, per actualitzar aquest pla i 
poder-lo aprovar a Govern, una setmana, el 3 de març, abans de començar cap cas.

El 4 de març fem la primera reunió al Procicat...

La presidenta

Consellera, ha esgotat el temps.

La consellera de Salut

...equipaments esportius... És que puc continuar la llista, diputada. Puc continuar 
la llista; és molt més, i d’avançada, de lo que han fet altres. Sempre hem intentat 
anar d’avançada.

La presidenta

Consellera...

La consellera de Salut

És així.

La presidenta

Senyora Escarp, té la paraula. Té encara un minut, quasi dos minuts.

Assumpta Escarp Gibert

No, no gastaré massa, presidenta, perquè tots estem cansats i també tenim ganes 
de..., ja que no hem sortit a aplaudir, de poder continuar.

Però, consellera, jo li agraeixo el relat que m’ha fet; l’hi agrairia encara molt més 
si ens el pot facilitar per escrit, perquè crec que, d’aquesta manera, les coses podran 
anar molt millor. Però sí que em queden dos coses, que voldria comentar-li. Una, 
per què es van minimitzar tant els efectes? Vostè sap que circulen per les xarxes un 
vídeo on, des del 30 de gener surten declaracions en les quals es minimitza molt 
l’efecte que està tenint..., l’efecte del virus a la Xina o d’algunes importacions, en 
casos importants, que s’està fent a Europa.

I, per tant, fins i tot de l’epidemiòleg, el senyor Mitjà, diguéssim, en el sentit de 
no donar-li la importància que va tenir. Jo crec que això, de cara a l’opinió pública, 
va causar –si més no– un cert desgavell, en el sentit de poder actuar. 

I després, hi ha un tema que, si m’ho fa per escrit, jo estaré encantada de la vida 
i així ja no ocupem més xarxa, és: quines compres es van fer durant aquest període, 
per tenir material preparat, per a quan, diguéssim, l’epidèmia fos una realitat, per-
què era evident, veient Itàlia i veient altres realitats, que seria aquesta la...

(Tall de comunicació.)

La presidenta

Gràcies, diputada.

Preguntes al Govern acumulades
311-01569/12, 311-01570/12 i 311-01571/12 

Ara, passaríem a les preguntes del Grup Parlamentari Republicà i, per a la seva 
defensa, que m’ha fet arribar l’interès d’ajuntar les tres preguntes... És a així, senyo-
ra Espigares?

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. De fet, dono per contestades... (Tall de comunicació.) No? 
Sí? Em sentiu? Sí? Ara sí?

La presidenta

Sí.
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Gemma Espigares Tribó

(Tall de comunicació.) Dono per contestades les tres preguntes... (Tall de comuni-
cació.) Sí, presidenta, o no? Sí? En tot cas, dono les tres preguntes per contestades, 
del personal sanitari, de la coordinació entre administracions i del paper de l’atenció 
primària. No sé si ens vol fer un incís de la prioritat que té l’atenció primària. Les 
altres, crec que les ha respost extensament. També l’agraïment i el missatge que va 
fer l’Organització Mundial de la Salut sobre la feina feta.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per tant, si li sembla, li donaré el temps d’una pregunta parla-
mentària a la consellera, perquè pugui respondre aquesta última part, donat que les 
altres les ha donat per respostes. Consellera, té dos minuts i mig.

La consellera de Salut

Començo demanant disculpes a la diputada Espigares, perquè gastaré una frase 
de la pregunta d’abans. És a dir, també tot això ho fèiem en col·laboració amb el mi-
nistre Illa, el que estaven dient les autoritats de salut pública espanyoles, el senyor 
Fernando Simón. Per tant, jo crec que parlar en aquests termes, sobre el que havíem 
pogut fer i el que havíem de preveure, sincerament, em sembla, com a mínim, li po-
dria demanar al ministre Illa, també.

Respecte a la col·laboració de l’OMS, tot plegat, i de l’atenció primària, jo ho he 
volgut remarcar molt. El paper de l’atenció primària és cabdal i ho serà molt més en 
les properes setmanes. Precisament perquè, per sort, la majoria de les persones aca-
baran passant el virus amb simptomatologia lleu; però això no treu que no haguem 
de fer-ne un seguiment acurat, perquè estem intentant controlar una epidèmia. Per 
tant, estem intentant controlar aquestes persones que tenen simptomatologia, inten-
tar fer proves quan calgui i verificar, perquè a vegades, evidentment, si les perso-
nes es mantenen confinades, la verificació per prova ja és per dades estadístiques, 
no tant per canviar la decisió respecte a les persones, per aïllar els seus contactes, 
sobretot, donar-los el màxim d’informació. I això només es pot fer des del sistema 
proper al ciutadà.

També, en aquesta atenció domiciliària que necessiten les persones. I, sobretot, 
per aquelles persones més vulnerables, que jo ho repeteixo, que són les que estan en 
residències, però també les que estan en domicilis i són persones grans –o no– però 
que tenen patologies diverses, i patologies cròniques, que se n’ha de fer el segui-
ment, que no podria ser d’una altra manera, perquè és que, si no, acabarem tenint 
problemes de salut amb aquestes persones, si no hi ha el seguiment de les seves pa-
tologies cròniques. Tot això ho està visionant l’atenció primària, perquè és l’eix ver-
tebrador del nostre sistema, i ho he dit moltíssimes vegades.

Respecte a l’OMS, ens van dir que teníem eines que no havien vist enlloc. Que lo 
de l’app, la informació que ens donava, les dades que ens donaven eren valuoses, les 
podien fer servir. Jo crec que nosaltres les hem d’aprofitar. En aquest grup d’avalua-
ció de risc que tenim, estem analitzant totes aquestes dades de l’app, en primer lloc, 
i també de tot el nostre sistema sanitari, perquè hem de poder prendre les millors 
decisions. Jo crec que ara no és un moment de qüestionar si el mes de febrer podíem 
haver vist, o podíem..., miri, jo no tenia una bola de vidre. També m’aconsellaven 
els experts...

(Tall de comunicació.)

La presidenta

Consellera... Hem perdut la connexió amb la consellera. Ens sent la consellera?
Suspenem un altre moment la comissió per reprendre-la quan torni la consellera.
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La sessió se suspèn a un quart de nou del vespre i catorze minuts i es reprèn a dos quarts 

de nou i nou minuts.

La presidenta

Hola. Doncs, tornem-hi una altra vegada. Reprenem l’ordre del dia.

Preguntes al Govern acumulades
311-01566/12, 311-01567/12 i 311-01568/12

Ara seria amb les preguntes 2.10, 2.11 i 2.12, presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, que també han demanat formular-les conjuntament, respon-
dre-les només amb un temps d’intervenció. Per tant, per a la presentació d’aquestes 
preguntes, té la paraula el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, presidenta. Sí, ens han demanat, perquè la consellera ha de marxar, que 
si les podíem ajuntar. Les sintetitzaré. 

La primera. Tots hem sentit testimonis de metges, infermeres, de tot el personal 
que treballa aquests dies fent front a la pandèmia. Els hem sentit dir, bàsicament, 
dues coses: una, que quan arribaven a casa a la nit, cansats, després de llargues 
jornades, en torns inacabables, encara es preguntaven si havien fet prou per ajudar 
les persones que els arribaven amb la malaltia, però també, l’altra pregunta que es 
feien... –o que ens feien–, ens han interpel·lat sobre si hem fet, nosaltres, prou, per 
elles i ells; ens han preguntat, per què no han pogut fer la seva feina en les condi-
cions adequades. 

És la pregunta que li trasllado, precisament, consellera: per què els professionals 
de la sanitat no han pogut fer, no han pogut treballar en les condicions que tots hau-
ríem volgut, o que ells, sobretot, haurien volgut. Aquesta la primera.

La segona, sobre..., avui hem sabut que Salut assumirà les competències de les 
residències. La pregunta o la formulació seria: el juny de l’any passat –sobre la co-
ordinació de Salut i social–, el juny de l’any passat es va aprovar el Pla d’atenció 
integrada, social i sanitària, i en aquest pla es preveuen, a grans trets, les xarxes 
d’atenció de llarga durada, els col·lectius vulnerables. I, quan parlo de col·lectius 
vulnerables vull dir no només gent gran, sinó malalts mentals i els discapacitats, 
i aquesta integració dels àmbits social i sanitari. Consellera, en quina situació de 
desenvolupament està aquest pla i què ha fallat, en l’atenció a aquests col·lectius vul-
nerables, en aquesta crisi?

I la tercera pregunta, torno a la conca d’Òdena. Li demanem si el seu departa-
ment ara actuaria de manera diferent, en l’aplicació de mesures i de recursos en la 
gestió de la crisi en aquest focus, perquè també hi ha hagut diverses queixes. I una 
segona pregunta sobre la discrepància entre dades, que hi ha hagut entre administra-
cions. Entenc que vostè sempre ha dit que només pot donar dades oficials; però..., i 
em va passar personalment, però intento posar-me en el lloc d’un familiar d’un mort 
per coronavirus, en aquesta zona, quan ha hagut de sentir que aquell dia no hi havia 
hagut cap mort. Això ha passat. Per això, l’altra part de la pregunta –i ja acabo, ja és 
el final–, és si s’ha estat prou sensible a l’hora de comunicar les dades de víctimes 
de la Covid-19?

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, té la paraula, també, per respondre les tres; per un temps 
màxim de dos minuts i mig i una miqueta més, si vol, la consellera.

La consellera de Salut

Bé, moltes gràcies. Diputat, li he de dir que alguna pregunta m’ofèn, sincera-
ment. Jo conec gent personalment que ha perdut la vida, a Igualada, és la meva ciu-
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tat. Són els veïns i veïnes; jo també els conec. I, evidentment, ho he explicat moltes 
vegades: tinc la responsabilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya i del De-
partament de Salut. I no puc donar unes dades que no són oficials. I això ho he ex-
plicat moltíssimes vegades, i ho he explicat en roda de premsa, públicament, i també 
privadament. I ja està, és que no tinc res més a dir respecte a això. Ja està. També 
dic que ja està bé, que ja està bé de jugar amb dades de morts; que ja està bé, que són 
persones, home, que són persones. I no, no actuaríem diferent. Les dades ens deien 
que havíem de confinar perimetralment Igualada i la conca d’Òdena, perquè té tres 
municipis enganxats, i que ho havíem de fer així.

Ens hauríem pogut equivocar. De moment, això no ho veiem. És a dir, de mo-
ment, el que veiem és que hauria sigut un perill enorme no fer el confinament peri-
metral, això sí que ho veiem. Per tant, quan el vam poder aixecar, i les dades ens 
demostraven que es podia aixecar, ho vam fer. Dit això, respecte als professionals 
–ho he dit, ho torno a repetir–: la protecció dels professionals ha estat, és i serà una 
prioritat. Els professionals sanitaris han de poder treballar amb les condicions. I per 
això ho hem fet tot, per tenir material, tot, tot.

Activar la indústria catalana, activar els que són importadors d’aquí, comprar a 
tot arreu. Evidentment, deixar que els centres, amb els seus proveïdors habituals, 
continuessin comprant, no intentar centralitzar, sinó intentar que nosaltres pogués-
sim ajudar en aquestes compres excepcionals, que són d’una quantitat immensa, en 
un mercat que està absolutament tancat, en un mercat que és salvatge i que nosal-
tres ho estem donant tot. Ho he dit: 350 milions d’euros. I no hem rebutjat l’ajuda de 
ningú, ni del ministeri, ni de ningú, per material, de ningú. Perquè la prioritat són 
els professionals. I que això ens farà patir, doncs, sempre i durant setmanes? Doncs, 
segurament. Però, d’això a traslladar a una voluntat de que els professionals no pu-
guin treballar amb les mesures adequades, no, tot el contrari. 

Aquí hi ha gent que s’hi està deixant la pell per tenir tot el material necessari, 
que si arriben avions a les tantes de la nit, es descarreguen, es porten a magatzems 
i es distribueixen tan ràpid com poden, a tots els centres. Per tant, jo crec que això 
és important. 

I disculpeu, perquè m’he oblidat de l’altra pregunta... Residències, àmbit resi-
dencial; coordinació. Ho he dit, coordinació amb el Departament d’Afers Socials i 
Famílies, hi ha estat tota. Hem treballat en aquest Pla d’acció de residències. S’ha 
fet moltíssima feina per, realment, tenir aquest mapa territorial, per poder tenir l’es-
tratificació de les residències. Hi ha residències petites, que no es pot resoldre res 
allà dintre, i hi ha residències grans, que sí que ens ho permeten, ens permeten sec-
torització, ens permeten poder-les sanitaritzar, poder-hi posar oxigen. I tot allò que 
permeti, nosaltres ho farem.

I ho torno a dir, amb mesures que s’han fet, prèvies, que podran també elimi-
nar contagis a dins de les residències. Però són la gent vulnerable, són les persones 
grans, que no poden respondre al virus com podem respondre la majoria –dic la ma-
joria– de les altres persones. Per això tenim una especial cura, i per això hi donem 
tot l’impuls necessari, des de Salut, com també han donat –i ho vull remarcar– tot 
l’esforç des d’Afers Socials i Famílies. No ho puc dir d’una altra manera.

I pensem que estem en una epidèmia que és que..., és a dir, desborda qualsevol 
planificació. I que en temps rècord, en tres setmanes, has de fer compres; has de pla-
nificar; has d’augmentar la capacitat dels centres; t’has de coordinar absolutament 
amb tothom; has d’atendre, també, les peticions de dades de Madrid; t’has de coor-
dinar amb diputacions, amb ajuntaments, i s’ha fet tot –s’ha fet tot–, i es continuarà 
fent. Per tant, ho deixo aquí, em sembla que preguntes respostes.

I moltes gràcies.

La presidenta

Ara, passaríem a les preguntes formulades pel Grup Parlamentari de Ciutadans.



DSPC-C 473
8 d’abril de 2020

Sessió 27 de la CS  59 

Pregunta al Govern sobre l’actualitat sanitària i l’epidèmia provocada per 
la Covid-19 a Catalunya

311-01556/12

La primera és sobre l’actualitat sanitària i l’epidèmia provocada per la Covid-19 
a Catalunya. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; consellera, seguim. Feia pinta que ja marxàveu, disculpeu. Ens han deixat 
per al final i així ho fem. Consellera, tenim tres preguntes i aprofitaré aquestes tres 
preguntes, jo crec, per fer una síntesi que ens va, doncs, bé, molt adient per acabar 
una compareixença llarga, com la d’avui, però entenem que els catalans i els seus 
representants parlamentaris tenen i tenim dret a que puguem allargar tant com sigui 
necessari, per aclarir aquestes qüestions a la ciutadania.

I llavors, doncs, vaig amb la primera. I la primera..., seré molt clar. Consellera, fa 
molta estona que està explicant quina és la situació epidemiològica d’aquesta epidè-
mia. Jo crec que no hi ha cap català, en aquestos moments, que no estigui seguint o no 
aquesta compareixença, però seguint l’actualitat segur, i tingui clar, doncs, la impor-
tància la gravetat que té aquesta epidèmia per a tots els catalans. I, per tant, la pregun-
ta és molt clara: per superar tot això, en aquests moments... Vostè ha parlat de fons de 
contingència, vostè ha parlat de diners... Molts catalans, estic convençut que es pregun-
ten què hi haurà, una mica més enllà de tot això, no?

I, per tot això, ja, doncs... Vostè ho comentava en la seva intervenció i hi estic 
d’acord i celebro que en moltes coses, avui, puguem estar d’acord amb vostè, vostè 
parlava que la llei més important que té un govern sempre és la llei de pressupostos. 
En aquest sentit, consellera. Vostè, que coneix ara mateix quina és la realitat d’extre-
ma gravetat que té el sistema sanitari català; vostè que ja coneix la realitat de la qual 
veníem abans i que, desgraciadament, ara hem vist com trontolla el sistema sanitari, 
per aquestes retallades, consellera, què pensar fer amb els pressupostos?

La presidenta

Per respondre, la consellera...

La consellera de Salut

Disculpa, presidenta. Bé; espero que els pressupostos siguin aprovats. Ara que el 
Consell de Garanties Estatutàries diu que no hi ha d’haver cap impediment, que no 
diu absolutament res a allò que el seu grup parlamentari, precisament havia aturat. 
Hem perdut un mes, crec que és un mes imprescindible. Espero que no en perdem 
més. Poder-lo aprovar i, sobretot, necessitarem refer les partides d’aquest pressu-
post. Això voldrà dir generositat d’absolutament tothom, perquè vostè bé ho ha dit, 
és a dir, hem de gestionar l’avui, que és molt dur. Però el demà ho continuarà sent. 
Nosaltres, des de l’àmbit de salut, haurem de recuperar aquesta activitat, que és una 
activitat frenètica en el sistema de salut, que havíem compartit aquí preguntes par-
lamentàries, comissions de salut amb tots els diputats, és una activitat absolutament 
frenètica.

Per tant, l’haurem de recuperar, mentre encara estem en la cua, gestionant aques-
ta epidèmia de la Covid. Per tant, treballem en l’ara i treballem en el demà. I també 
ho fem pel que fa a l’aspecte dels professionals. Per això és tan important aquesta 
gestió emocional de la ciutadania, però també dels nostres professionals sanitaris. 
Crec que serà imprescindible, en tot. Els professionals, per exemple, s’han autoor-
ganitzat i han format grups, han format espais de contenció emocional, han format 
aquests espais de cura compartida del seu benestar emocional. Nosaltres els posem 
a disposició tot allò possible; també hotels per al descans, com he dit abans.

Crec que això ens caldrà en el sistema sanitari, ens caldrà com a societat en ge-
neral. Per tant, les mesures que prenguem, també, que ens estan afectant llibertats, 
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però sobretot que no afectin tots els drets i llibertats, és a dir, mesures compensades, 
que crec que això és molt important, per poder gestionar aquest futur. 

I, evidentment, que es necessitarà pressupost i també es necessitarà molta ge-
nerositat d’absolutament tothom. Moltes coses que han quedat encallades, tothom 
voldrà arrencar, en els seus sectors, allò que ha quedat aturat. I serà molt difícil. Per 
això, jo també demano que totes les administracions vagin juntes, en això; que va-
gin absolutament juntes en això. I que, aquelles que tenen més capacitat –i en aquest 
cas, també, és des del ministeri, des d’un govern de l’Estat, des d’un Congreso, que 
encara hi tenen més capacitat que nosaltres, doncs, també s’hi posin.

Perquè ja ho sabem que nosaltres tenim tota la responsabilitat; les tenen cedides, 
clar, però ells tenen més capacitat, també.

La presidenta

Consellera, ha esgotat el temps, però el senyor Soler, si vol, té una rèplica de 
quaranta segons.

Jorge Soler González

Sí; gràcies, presidenta. Miri, consellera, no es poden exigir màxims al sistema 
sanitari, no es poden exigir màxims als treballadors del sistema sanitari, invertint 
mínims. I els pressupostos que vostès volen aprovar en aquest Parlament són uns 
pressupostos que ja no cobrien aquestes necessitats, abans de l’epidèmia, però és que 
jo crec que no hi pot haver cap català..., però consellera, no em crec que vostè, com 
a consellera, no entengui que no hi ha cap català que pugui entendre que aquestos 
pressupostos és indubtable que no poden ser bons per sortir d’aquesta crisi sanità-
ria i econòmica tan greu. Per tant, consellera, una vegada més, us demanem: refeu 
aquestos pressupostos, perquè, des de Ciutadans, us tornem a oferir, amb la mà es-
tesa, aprovar-los per una sortida digna d’aquesta crisi, d’aquesta contingència.

Per tant, consellera, reavalueu les vostres decisions.

La presidenta

Gràcies, diputat. 

Pregunta al Govern sobre els treballadors del sistema sanitari català
311-01557/12 

Ara passaríem a la següent pregunta, també del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, sobre els treballadors del sistema sanitari català. Ara torna a tenir la paraula 
el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí; gràcies de nou. La pregunta és molt clara. Fa uns minuts, consellera, mentre 
vostè i jo, i nosaltres, aquí estàvem, a la Comissió de Salut, molts catalans han sortit 
a aplaudir els professionals sanitaris al balcó. I la meva pregunta és: creu que aplau-
dir cada dia els professionals és suficient?

La presidenta

Pot respondre la consellera?

La consellera de Salut

No, evidentment que no. Aplaudir és aquella eina que té la ciutadania per soli-
daritzar-se, per acompanyar aquests professionals, per agrair-los la seva feina, però 
no és allò que ens pertoca a nosaltres. De fet, no és la meva feina. La meva feina és 
tenir la responsabilitat. I, per tant, respecte als professionals, és això: és dotar-los de 
la formació, dels equips, d’absolutament tot per poder fer la seva feina d’ara i la seva 
feina de demà. Soc molt conscient que, en el demà, crec que la societat en general 
tindrà una valoració encara millor; dic «encara millor», perquè ja la tenien molt 
bona, del nostre sistema sanitari i dels i les professionals sanitàries.
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I, pel futur del sistema sanitari, hi haurà d’haver un pla, evidentment, d’enforti-
ment de la sanitat, del sistema de salut. I no només vull dir de l’assistencial, també 
enfortir les polítiques de salut pública. Això serà clau. Ja hem vist com de clau són, 
aquestes polítiques de salut pública, per fer front no només a aquesta crisi, que és 
brutal, sinó a tot allò que ens pot venir. Cada dia hi ha més virus, més bitxos de tota 
manera, bacteris, i per tant, més protecció de la salut que haurem de fer, també, des 
de les polítiques de salut pública.

Tot això, crec que ho haurem d’anar fent amb molta insistència. I, evidentment, 
els professionals també ens demanaran no només poder continuar amb aquesta va-
loració, també, molt emocional, perquè crec que, quan passi tot això, realment, por-
taran un pes a l’esquena important. I, per tant, nosaltres haurem d’estar a l’alçada, 
com a país.

La presidenta

Senyor Soler, pot repreguntar, per un temps de dos minuts i quinze segons.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Doncs, miri, consellera; jo crec que sí, que la seva feina sí 
que és cuidar els professionals. Qui ha de cuidar, sinó, els professionals? La seva 
consellera, indubtablement, la primera. Perquè, aplaudir cada dia no és suficient. 
Perquè no podem oblidar-nos, mai més, dels professionals i el sistema sanitari s’ha 
oblidat d’ells. I ara ho veiem una altra vegada. És per això, que nosaltres us hem fet 
arribar diverses propostes: propostes de seguretat per als professionals, amb mesu-
res de confort i de millora, en lo personal, als professionals, i mesures, per descomp-
tat, de gratificació, també, pel personal.

Aquestes mesures de seguretat, en principi, són perquè hi hagi proves per a tot-
hom, per a tots aquestos professionals, que han de ser testats. Vostè ha de garantir 
aquestes proves, ho ha de fer vostè. Vostè ha de garantir que mai més no passarà 
que no hi hagi material de protecció. Vostè ha de garantir que no hem de veure, mai 
més, professionals sanitaris amb bosses d’escombraries, als passadissos d’urgència o 
als quiròfans. Ha estat una vergonya. I, per tant, vostè ha de garantir tot això, i vostè 
s’ha de dirigir a la ciutadania i els seus treballadors, a dir això.

En segon lloc, vostè també ha de buscar mesures de confort per a tots ells. Allot-
jament, com abans hem explicat, per als treballadors, quan necessitin anar a hotels, 
o anar a allotjaments i no anar a casa. Mesures de seguretat; però mesures tan bà-
siques com la compra a casa. Hi ha treballadors que estan dotze i catorze, i disset 
hores, o vint-i-quatre, fora de casa, i després es troben que no tenen ni el menjar. 
Haurien de buscar eines per facilitar-los-ho.

Eines, també, per recolzar psicològicament tots aquestos treballadors, que ho 
estan passant francament malament. Però vostè avui, com a consellera, també s’ha 
de comprometre. La seva Administració s’hauria de comprometre a no girar mai 
més l’esquena econòmicament. Prou de copets a l’esquena; pagui les hores extres. 
S’ha de comprometre a pagar aquestes hores extres, els dies lliures, les vacances, les 
DPOs que han estat retallades, donar estabilitat laboral. Donin un plus mensual de 
gratificació a aquestos treballadors, que s’estan deixant la pell per tots els catalans. 
Això és, consellera, lo que ha de fer, la seva feina sí que és cuidar els professionals.

Avui, vostè podria sortir donant suport i recolzant aquestos professionals. Diri-
geixi’s a ells, més que aplaudiments als balcons, que estan molt bé, vostè es podria 
comprometre. I, per fer-ho, ho hauria de fer, també, amb els pressupostos. Per això 
l’hi insisteixo; faci uns nous pressupostos, i digui als seus companys que calen uns 
pressupostos d’urgència. I que Ciutadans us els aprovarem. Per fer tot això que us 
estic dient als professionals del sistema sanitari.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per respondre, també per un temps d’un minut, té la pa-
raula la consellera.
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La consellera de Salut

Gràcies, presidenta. No pateixi, diputat, que faré la meva feina com a consellera 
de Salut, en aquests moments, com a responsable. I també, estant al costat dels pro-
fessionals i de les professionals, en tot allò que necessitin. Jo això ho faré. Per això 
mateix, l’hi he dit: no puc sortir a les vuit del vespre a aplaudir cap dia, perquè se-
gurament ni jo, ni moltes persones del meu equip i del Departament de Salut i dels 
centres sanitaris i de tot arreu estem treballant en aquestes hores, també, precisa-
ment per tot això. Per tant, jo també demanaria que no es fos cínic, amb els pressu-
postos. Ho he dit abans. Recordo molt l’última Comissió de Salut. Els vaig dir: «Els 
recursos els hem de tenir. Tenim tota la responsabilitat en la despesa. Tenim tota la 
responsabilitat, ara, de la gestió, no d’aquesta crisi, sinó de tot el sistema de salut. 
Ara bé, no tenim les eines, no les tenim, perquè la capacitat d’increment d’impostos, 
majoritàriament, per molt que puguem incrementar alguns impostos cedits, alguns 
impostos que podem fer des d’aquí, és minsa. La capacitat d’augmentar impostos, la 
capacitat d’endeutar-se, la capacitat de finançar-se i de rebre diners d’altres instàn-
cies, també d’Europa, no la tenim aquí. Ja la voldria jo tenir, i molta de la ciutadania 
de Catalunya.» Per tant, no siguem cínics...

La presidenta

Consellera...

La consellera de Salut

...i jo crec que, entre tots, jo crec que ens en sortirem. Això sí, vull donar un mis-
satge d’esperança, que ens en sortirem.

La presidenta

I ara, fem l’última pregunta a l’ordre del dia, també del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, sobre el futur del sistema sanitari català.

Pregunta al Govern sobre el futur del sistema sanitari català
311-01558/12 

Té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies. Miri, consellera, jo crec que ser cínic és portar uns pressupostos on el 
que estan fent és pujar els diners als càrrecs del seu Govern i als seus eventuals. Jo 
crec que això sí que és cínic, quan la gent s’està morint, quan la gent, doncs, està 
anant amb bosses d’escombraries a treballar. Consellera, això és ser cínic, perdoni. 
Miri vostè el sistema sanitari i faci el favor de presentar uns pressupostos que real-
ment gratifiqui els treballadors.

Però bé, aquesta última pregunta jo la volia utilitzar per concloure. Com veu vos-
tè el futur sanitari català, quin pla té per a després de la pandèmia. Una vegada que 
hi hagi..., després del desconfinament, quin pla té i ha presentat i s’ha plantejat per 
al sistema sanitari?

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula la consellera, per respondre.

La consellera de Salut

Molt bé; doncs, jo tinc un pla d’enfortiment de l’estat del benestar, en tota regla. 
Ho he defensat sempre: un sistema de salut de Catalunya fort és un pilar de l’es-
tat del benestar. No pot ser de cap altra manera. I, a més a més, és un element de 
cohesió social brutal. És un element de no discriminació. És tot allò de drets i lli-
bertats que lluitem sempre, posat en un exemple, que és el dret a la salut. Crec que 
això és bàsic i és important. Per tant, ja ho he treballat molt temps abans. És a dir, 
acabar, deixar enrere una època de retallades i sí cap a lluitar per un finançament 
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adequat, també. Perquè Catalunya genera els recursos adequats per poder-los posar 
a disposició del que triï la ciutadania de Catalunya i el Parlament, que és, sobretot, 
aquest estat del benestar.

I nosaltres fem una priorització, com a país, des de fa molts anys, per les ciències 
de la vida i de la salut. Aquí és on ens hi gastem els recursos. Els recursos que, no 
ho oblidem, són de la butxaca dels ciutadans, que se’ls guanyen cada dia treballant. 
Jo crec que això és bàsic. Saber d’on surten els recursos, per no oblidar on els hem 
de posar. I què és allò prioritari. Crec que la cohesió social és bàsica en una societat 
que vol ser, que l’estat del benestar no es pot construir d’esquenes a això. El dret a la 
salut em sembla que té una priorització molt clara, per la majoria de la ciutadania de 
Catalunya. I posar en valor que allò públic, que allò que es construeix solidàriament 
en tot això, aquella res publica, aquella responsabilitat pública, aquella fraternitat, 
aquella solidaritat, per mi, és la base d’aquest futur.

Vostè em parla de futur. Jo el tinc claríssim i no deixaré mai de lluitar per un fu-
tur que sigui així i que estigui construït col·lectivament.

La presidenta

Gràcies, consellera. I ara, per repreguntar, si cal, té dos minuts, encara, el dipu-
tat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies. Doncs, consellera, miri, vostè ho té ben fàcil. És parlar del que està ama-
gant el confinament, ara mateix, a Catalunya. A Catalunya hi ha, ara mateix, moltes 
malalties arraconades. Tenim càncers, tenim la patologia isquèmica, tenim molta sa-
lut mental a casa, confinada. Per tant, vostè ha de fer un pla per tot això. El darrer Ple 
que vam tenir amb vostè, consellera, li vam tornar a parlar, li vaig tornar a parlar dels 
824.000 pacients, catalans, que estaven en llista d’espera. Quants creu que hi estan, 
ara que l’atenció està paralitzada? Moltíssims. La gestió dels nous dols, consellera. 
Per tant, vostè ha de fer un pla integral de prioritats de futur. Molt bé, eh?, que s’exciti 
o s’exalti en aquest sentit. Però, consellera, necessitem un pla integral de gestió, un pla 
ben coordinat. Cal plantejar-se moltes coses. 

Avui ho hem vist, inclús. Allò que li dèiem, de les residències. Miri si no calia fer 
reformes del sistema sanitari. Consellera, cal una atenció primària forta. I vostè sap 
que s’ha desmantellat. I vostè sap que l’eix d’aquesta epidèmia no ha estat l’atenció 
primària, que la precarietat laboral segueix, i seguint explicant tot això sense com-
prendre, a vegades, què és l’atenció primària. Consellera, per tot això, per millorar 
el present, per millorar la situació laboral i per millorar el futur i evitar que aquesta 
llista d’espera sigui creixent, amb la seva gestió, consellera, necessitem uns pressu-
postos realistes. Una vegada més i no em cansaré d’insistir en això: consellera, els 
catalans es mereixen uns pressupostos per sortir amb dignitat de la crisi sanitària. 
Ara mateix, tenim una crisi sanitària sense precedents. Ja veníem d’un moment, on 
la sanitat estava fatal; però és que ara vostè necessitarà pagar tot això d’alguna for-
ma. Per tant, refaci els pressupostos.

Una altra vegada li ofereixo l’ajudi del primer partit de Catalunya, per poder 
aprovar tot això i perquè els nostres treballadors tornin a tenir els diners a la but-
xaca. I, per tant, faci el favor de prendre’s això, d’una vegada, seriosament, i no de 
forma partidista.

Bona nit a tothom. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara sí, en quaranta segons hauria de poder respondre, la con-
sellera, aquesta última pregunta.

La consellera de Salut

Quaranta segons. Perspectiva col·lectiva. Allò públic és el que pot resoldre els 
reptes globals. I ja està, és a dir, quan tot ha col·lapsat –i em refereixo a absolutament 
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tot, les prioritats de tothom, individualment, han col·lapsat– qui respon? El sistema 
públic de salut. Sí o no? Els nostres professionals. Sí o no? Per tant, com afrontem 
aquest futur? Doncs més tecnologia, més dades obertes. Jo demano que la primària 
deixi d’estar acomplexada. I per això, sempre faig missatges positius de la primària, 
sempre, sempre estic al costat de la primària. Sempre reivindico el seu paper d’eix 
vertebrador, sempre. Per tant, tecnologia, dades obertes. Se’ns està obrint un món. 
Se’ns està obrint un món en un petit país, que som nosaltres, que ja ha sigut sempre 
obert al món. Per tant, ostres, de les coses dolentes en farem oportunitats.

Jo n’estic seguríssima. I el Parlament també n’ha de fer oportunitats. El Parla-
ment de Catalunya també n’ha de fer oportunitats, per fer aquella tasca imprescin-
dible: poder legislatiu, canviar les coses. Jo hi crec molt...

La presidenta

Consellera...

La consellera de Salut

Jo hi crec molt, en el Parlament. (La consellera riu.) Per tant, ho sento... (Veus de 
fons.) Ens en sortirem, segur. 

Gràcies a tots.

La presidenta

Gràcies a tots. Abans d’aixecar la sessió sí que permeteu-me donar les gràcies 
moltíssim als serveis tècnics del Parlament, també als serveis informàtics, que han 
intentat, tot i la nostra poca destresa en aquest món, doncs, emetre aquesta connexió, 
també en directe pel Canal Parlament. Per tant, moltíssimes gràcies. I també, dema-
nar disculpes a aquelles persones que ens heu seguit, via Canal Parlament, i que heu 
anat patint, també com nosaltres, aquestes connexions i desconnexions continuades, 
doncs, d’aquesta Comissió de Salut.

Sense més, gràcies a tots. M’alegro de veure-us a tots vosaltres bé.
I per tant, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a les nou del vespre i quatre minuts.
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