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Sessió 11 de la CEPMIQUAG
La sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de
Vida de la Gent Gran (CEPMIQUAG), tinguda per videoconferència, s’obre a les tres de la
tarda i onze minuts. Presideix Carmen de Rivera i Pla, acompanyada de la vicepresidenta,
Najat Driouech Ben Moussa, i de la secretària, Eva Granados Galiano. Assisteix la Mesa la
lletrada Esther Andreu i Fornós.
Hi són presents els diputats Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Imma
Gallardo Barceló, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert Caballero, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López
Fernández, 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.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Pla de treball de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de
la Qualitat de Vida de la Gent Gran (tram. 394-00009/12). Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran. Debat de la proposta.

La presidenta

Bona tarda, diputats i diputades.
Pla de treball
394-00009/12

Ens reunim novament en comissió, i segons l’ordre del dia d’avui hem de discutir
i, en el seu cas, votar un escrit que ha presentat el Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per defensar-lo, té la paraula la senyora Elisabeth Valencia, com a portaveu del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Endavant, diputada.
Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bien, hoy sometemos a votación la ampliación del plan de
trabajo con el que esperamos analizar las consecuencias del Covid en diferentes recursos para atender a personas mayores, y también las consecuencias que ha tenido
la crisis sanitaria en personas mayores que se han contagiado en sus casas; algunas,
lamentablemente, que han acabado falleciendo.
Este plan lo registramos hace ya unas semanas para que se debatiera y se analizaran todos estos problemas que han tenido las personas mayores ante el Covid y se
incluyera en el documento de conclusiones de la comisión.
Vamos a los antecedentes. Nosotros propusimos este plan en el que hay patronales, en el que hay entidades del ámbito de la gent gran y en el que hay entidades que
colaboran con servicios sociales.
Este plan de trabajo se ha presentado con voluntad de diálogo. Yo misma he llamado a todos los grupos parlamentarios para explicarles que el plan de trabajo era
un planteamiento inicial, que este plan se podía modificar, que podíamos hablar incluso de presentar un plan conjunto.
Lamentablemente, tengo que decirles que hasta ahora desde otros grupos parlamentarios no hemos encontrado voluntad de diálogo. La respuesta ha sido que no
duplicáramos comparecencias. Estamos de acuerdo en no duplicar comparecencias,
pero no hemos tenido respuesta a todo lo que hemos ofrecido.
Ofrecemos negociación, ofrecemos un plan conjunto, ofrecemos que no haya comparecencias sobre lo ocurrido en las residencias, porque ese tema se trataría, como ya
se ha comentado, en la comisión de investigación. De momento, no hemos tenido una
respuesta alternativa al plan que nosotros hemos presentado.
Sabemos que ahora mismo tenemos pendiente la comisión de investigación de
residencias y el Pleno de residencias, pero desde nuestro grupo pensamos que no
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podemos cerrar la comisión sin tratar la afectación del Covid, no solo en personas
mayores de residencias, sino en la totalidad de personas mayores.
Yo misma comenté hace unos días con los portavoces por diferentes medios que,
aparte del plan que se presentó, que se podía modificar, también podríamos tratar
en esta comisión todo lo que ha pasado en centros de día y todo lo que ha pasado en
asistencia domiciliaria durante la crisis sanitaria. También todo lo que ha pasado
con las personas solas en situación de vulnerabilidad.
Por todo lo que he explicado, quiero resumir que nosotros, desde nuestro grupo,
presentamos el plan, pero hemos tenido en todo momento voluntad de negociarlo
con los grupos. De momento, no han ofrecido otra alternativa.
Nosotros no creemos que las personas mayores de Catalunya ganen nada si desde la política pensamos que lo más importante es lo que presentamos cada uno. Las
grandes políticas se hacen desde el debate, desde la negociación y el pacto, y en políticas sobre personas mayores, concretamente, tenemos margen de acuerdo todos
los grupos políticos.
Aquí lo importante pensamos que son las personas mayores, y las personas mayores en su totalidad. No podemos invisibilizar a las personas que no están en residencias, porque, lamentablemente, tenemos la peor lista de espera de España y hay
personas que mueren esperando valoración de dependencia en Cataluña; mueren
esperando en sus casas. Eso es sufrimiento, sufrimiento agravado por la crisis sanitaria. Nosotros creemos que hay que hablar de estas personas.
Nosotros hemos firmado también, por otro lado, la comisión de residencias, dándole apoyo, y no entendemos que no valoren que tenemos la oportunidad de aprovechar este espacio también para analizar todo lo que ha pasado en otros recursos,
como en centros de día, como he explicado con anterioridad, para analizar todo lo
que ha pasado con la asistencia domiciliaria o para analizar lo que ha pasado con
las personas mayores solas.
Haremos la Comisión de Investigación de residencias, haremos el Pleno, debatiremos un día o varios, pero lo que ha pasado en residencias es muy grave y no es un
hecho aislado solo de residencias.
Creemos que debemos aprovechar todos los foros como este, como una comisión
que ya viene realizando trabajos para decidir, para incidir en que hay que cambiar políticas. El problema es el modelo, el problema es el enfoque, el problema son las políticas que desde hace años está realizando la Generalitat o, mejor dicho, las que no se
están realizando en atención a personas mayores.
Lo que hemos pasado en residencias es la consecuencia, pero, además, está agravado por esta grave crisis sanitaria, y tenemos muchos problemas, como todos sabemos, en el sector, problemas que se han agravado.
Finalizo la intervención esperando que valoren el plan de trabajo que hemos presentado, que valoren que en este plan de trabajo hay patronales que también tienen
adscritos centros de día; que valoren que debemos tratar la afectación del Covid en la
totalidad de personas mayores, y desde nuestro grupo seguimos dispuestos a negociar.
Estamos a tiempo.
La presidenta

Gràcies, senyora diputada. I ara, per fer el posicionament dels distints grups parlamentaris, passo la paraula al senyor Raúl Moreno, del Grup Parlamentari PSC
i Units per Avançar. Endavant, senyor Moreno.
Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i totes. Bé, sobre la valoració de la proposta
de pla de treball que fa Ciutadans, nosaltres ja hem comentat via email quina és la
nostra posició. I per entendre-la millor crec que és bo tornar a l’origen d’aquesta comissió. És a dir, nosaltres vam crear aquesta Comissió d’Estudi per a la Millora de la
Qualitat de Vida de la Gent Gran, i, per tant, això té un ampli espectre des del punt
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de vista dels temes a tractar, com s’ha vist en les diferents compareixences que hem
tingut fins aleshores, i, per tant, que té a veure amb la participació de la gent gran,
que pot tenir a veure, per exemple, amb el transport, amb dependència, amb el SAD,
amb els centres de dia, amb la presència de la gent gran als mitjans de comunicació...
És a dir, un gran ventall de quines són les diferents condicions que poden millorar i
com des de la política es poden millorar les condicions de vida de la gent gran. I, per
tant, aquesta comissió ha d’estudiar per una globalitat de millores.
Efectivament, la Covid-19 ha tingut un impacte molt important pel que fa al conjunt de la gent gran, i per això, des dels diferents grups parlamentaris, per fer una
anàlisi de què és el que ha passat exactament, es va proposar, i el Ple va aprovar
l’altre dia, una comissió d’investigació sobre l’impacte de la Covid a les residències i
als centres de persones amb discapacitat, als centres residencials, i, per tant, també
hi tocarem els centres de dia. I, per tant, quina ha estat la gestió, quins han estat els
problemes o els avantatges que hem trobat en tota aquesta gestió.
I, per altra banda, hi han altres grups parlamentaris que han proposat un Ple monogràfic on, a més a més, també puguem analitzar i posar les línies mestres de com
considerem que ha de ser la gestió, o si volen vostès, els compromisos, que hem de
prendre de manera immediata per intentar, doncs, que aquest fet no torni a succeir
en els propers mesos, en el cas de que hi hagi rebrot, però també a començar a posar
les bases del que hauria de ser el nou model residencial.
Per tant, jo crec que convertir la comissió d’estudi en una nova proposta de treball que es fa en tant que ha vingut la Covid i han sorgit aquests problemes, i que
es torni a proposar que vinguin persones que ja havien comparegut a la comissió,
que són, fonamentalment, representants del sector residencial, per venir a parlar,
entre altres coses, i de manera molt exacta, del que possiblement vindran a parlar a
la comissió d’estudi o que possiblement podran tenir veu també al Ple monogràfic,
jo crec que és duplicar i desdibuixar l’objecte pel qual es va crear aquesta comissió
d’estudi, que, hi insisteixo, és molt més global.
Jo estic absolutament segur que de la mateixa manera que el Grup Parlamentari
de Ciutadans no va recolzar de manera inicial la creació del Ple monogràfic, és un
grup parlamentari que està absolutament convençut i compromès amb que aquest
Ple monogràfic s’ha de fer.
Per tant, aquells grups parlamentaris que considerem que no s’ha de desdibuixar
l’objectiu d’aquesta comissió d’estudi, jo crec que se’ns ha de tractar de la mateixa manera des del punt de vista de l’interès que tenim en cercar solucions a aquest
tema.
Però jo crec que intentar convertir aquesta comissió d’estudi en una comissió
de la qualitat de la millora de la gent gran, però, a més a més, aprofitar la situació
actual per inserir un apartat molt especial pel que té a veure amb la Covid, estaria
bé per analitzar el que ens ha passat, però la nostra tasca és analitzar què és el que
podem fer des del punt de vista més global, més ampli en el temps, no?
I jo crec que, com no cal que tot es faci en una mateixa comissió, i el Parlament
té diferents elements per poder prendre consciència del que ha passat i, per tant, que
la comissió d’estudi pot ser complementària amb el Ple monogràfic, que el Ple monogràfic és complementari amb la comissió d’investigació, i que si considerem que
es pot fer algun estudi més acurat del que ha passat en algun aspecte molt important
tenim, a més a més, les compareixences i les comissions, en aquest cas, de Treball,
Afers Socials i Famílies..., jo crec que el que hauríem d’intentar és continuar amb el
nostre pla de treball, el que teníem fins ara, intentar poder fer un informe que pugui
donar aquestes primeres bases sobre els estudis que hem fet i les compareixences
que hem fet i, en definitiva, no tornar a canviar l’objecte d’aquesta comissió d’estudi.
La presidenta

Gràcies, senyor Moreno. A continuació, té la paraula la senyora Yolanda López,
del Grup Catalunya en Comú Podem. Endavant, senyora López.
Sessió 11 de la CEPMIQUAG
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Yolanda López Fernández

Hola, gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me remito
también a que el objetivo de esta comisión era aportar para el cambio de modelo de
las políticas de la gent gran, ¿no? Si bien es verdad que la crisis sanitaria del Covid-19 ha dejado al descubierto que era un modelo equivocado, cosa que ya estábamos viendo y comprobando en esta comisión, y que necesitaba un cambio, y ha
dejado al descubierto todas las carencias, todas las faltas..., si bien es verdad que
en sí el objetivo de la comisión no es este, y más si cabe cuando se ha abierto una
comisión de investigación porque la mayor parte de la crisis ha afectado a personas
que estaban en residencias..., pues se ha abierto una comisión de investigación y se
va a hacer un Pleno monográfico.
Yo sí que propuse, en uno de los canales que tenemos de comunicación, que podíamos, es verdad que al ser transversal, no solo haber afectado a las personas grans
en las residencias, sino que a las personas que viven en casa con la solitud, personas
que han muerto en casa solas, es decir, podíamos esperar y para no hacer..., tanto
para los compareciente como para todo el personal, como para las personas que hacen la comisión de investigación, como para los de esta comisión, no duplicar las
comparecencias..., podríamos esperar a que tuviera, la comisión de investigación, su
plan de trabajo, que tuviera sus comparecencias, para no poder duplicarlas, y nosotros desde aquí seguir con las comparecencias que ya están aprobadas, con nuestro
plan de trabajo, y más tarde, que tardará poco en estar este plan de trabajo, ver las
personas que nosotros creemos que faltan en relación con haber afectado la Covid a
las personas que, por ejemplo, viven solas.
Yo creo..., pero, desde luego, lo que no nos parece es duplicar, y en ese plan de
trabajo que proponía Ciudadanos, que agradecemos, ¿eh?, que lo haya hecho..., duplicar comparecientes, pues no lo vemos ni productivo ni objetivo, y creo que nos
aleja bastante del objetivo de esta comisión.
Así que nosotros no aprobaremos este plan de trabajo, aunque creo que podemos llegar a un acuerdo de confeccionar uno entre todos, una vez veamos qué
plan de trabajo tiene la comisión de investigación y cuáles son las comparecencias
para complementarlo, para complementarlo, y que el objetivo de esta comisión se
vea complementado con otra, que las conclusiones tengan también un apartado del
Covid-19, pero sin duplicar trabajo.
La presidenta

Gràcies, diputada. A continuació, té la paraula el senyor Vidal Aragonés, de la
CUP - Crida Constituent. Endavant, diputat.
Vidal Aragonés Chicharro

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, novament, a totes. Nosaltres, per descomptat que volem agrair la feina que ha fet la diputada Valencia, no únicament de confeccionar un nou objecte a la comissió, unes noves compareixences, sinó d’adreçar-se a
cadascun dels grups parlamentaris a través dels seus portaveus per poder-ne parlar.
De la mateixa manera que també faig aquest agraïment al conjunt de grups parlamentaris i els seus portaveus, que, en la darrera setmana, m’atreviria a dir, o en els
darrers quatre dies, pràcticament tots i totes ens hem manifestat sobre el que pensàvem que podia o no podia ser l’objecte d’aquesta comissió i les compareixences que
s’estaven plantejant.
Quina ha estat la nostra proposta, o més aviat la nostra resposta, a la proposta
que es feia? Una, que pensàvem que era molt, molt, molt racional: tenim dues comissions que poden tenir uns objectes que es poden entrecreuar, que és la comissió
a la que avui estem convocades i la Comissió d’Investigació sobre les residències de
gent gran i, per tant, el que plantejàvem era que portaveus de les dues comissions
ens trobéssim, parléssim i ens poséssim d’acord, però tot amb una visió, volem dir,
amb tot tipus de respecte, que ens semblava molt generosa, que ens semblava deSessió 11 de la CEPMIQUAG
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mocràtica i ens semblava propolítica, és a dir, no anar a retallar res, sinó a l’inrevés,
trobar sortides d’una manera coordinada.
I, per tant, nosaltres fins i tot obviàvem altres qüestions que no són menys importants, que són reglamentàries, que són de formes, que fins i tot ja portava a dir
que nosaltres no votem en relació amb les compareixences perquè no s’està plasmant
l’objecte, com en bona praxi professional ens ha traslladat la lletrada d’aquesta comissió, si aquest portaveu no ho ha entès malament.
Per tant, nosaltres continuem emplaçant-nos exactament al mateix, que podria
ser..., i ho diem a través de dues fórmules: una, deixar sobre la taula la proposta que
hi ha avui i que ens emplacem, fixem, fins i tot un termini, encara que sigui informal, a parlar de les compareixences i l’objecte conjuntament amb l’altra comissió,
o fins i tot utilitzar la possibilitat d’autoesmenar-se, ja sigui en les compareixences,
clarificant a fi i efecte de què es demana en les altres compareixences, fins i tot anar
parlant per anar reduint el número de compareixences, el número de sol·licitud de les
compareixents o dels compareixents i, per una altra banda, veient les intervencions
que m’han precedit, modificar absolutament l’objecte, perquè crec que la majoria de
portaveus ja s’han manifestat contraris a un nou objecte.
Ho dèiem com a fórmula que podria ser deixar això sobre la taula, que seria auto
esmenar-nos, fins i tot amb un compromís col·lectiu de tots els portaveus i totes les
portaveus de que pensem què necessitem, si són set dies, són set dies, si són quinze
dies, són quinze dies, i que parlem en les dues comissions per trobar una alternativa.
Si no és així, nosaltres votarem en contra de la proposta, però no perquè no vulguem que es donin una part de les compareixences, sinó perquè pensem que ens
hem de posar d’acord amb l’altra comissió i, per tant, que tinguem aquesta capacitat
també per posar-nos d’acord.
La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per fixar la seva posició, la posició del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el senyor Santiago Rodríguez.
Endavant, diputat.
Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. No seré gaire original en la meva intervenció. Jo crec que
hi ha una certa coincidència en que el que no podem fer és intentar repetir una mateixa problemàtica en comissions diferentes, no? És ben cert que aquesta comissió
d’estudi de la gent gran té un objectiu i un abast molt més ampli que el dels efectes
del Covid a la gent gran, perquè està creada amb anterioritat i, per tant, el que es
perseguia des d’aquesta comissió és una visió molt més àmplia del que és la problemàtica de la gent gran.
Circumstancialment, s’ha donat aquesta pandèmia, que ha tingut un efecte important en la gent gran i en la mesura que ja s’ha creat una altra comissió, que és la d’investigació, per determinar exactament els efectes d’aquesta pandèmia sobre la gent
gran i, concretament, en les residències, jo crec que no ens faríem cap favor a nosaltres mateixos ni a les entitats a les quals demanem que compareguin, perquè al final
tampoc ells sabran discriminar en quina comissió compareixen per parlar exactament
del mateix, que són els efectes del Covid.
A més a més, poso en relleu que algunes de les compareixences que se sol·liciten
o que es tornen a sol·licitar, perquè són compareixences que ja han tingut lloc en
aquesta comissió, ja han comparegut en època post-Covid i ja han parlat dels efectes
del Covid. És a dir, l’última comissió que vam tenir vam parlar del Consell Assessor de la Gent Gran del Baix Llobregat i vam parlar també del centre Marinada, de
Roda de Berà, que van parlar precisament també no només de la situació en general,
sinó dels efectes que havia tingut el Covid en els seus respectius àmbits.
Per tant, ens sembla que, una, no ens fem cap favor de diversificar el lloc a on
debatem una determinada problemàtica per un costat, i tampoc no fem cap favor als
Sessió 11 de la CEPMIQUAG
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compareixents, citant-los reiteradament en diferents comissions per parlar absolutament del mateix. Jo seria partidari, amb la pausa suficient, d’intentar discriminar
quines són aquelles compareixences que realment poden ser útils en aquesta comissió d’estudi per al seu objecte, que és, hi insisteixo, molt més ampli que no només
el dels efectes del Covid, i centralitzar aquelles compareixences que tenen a veure
únicament i exclusivament amb els efectes de la pandèmia en la comissió d’investigació creada a aquest efecte.
Per tant, preferiríem no haver-nos de posicionar en relació amb una hipotètica
proposta, sinó que aquesta proposta es posés al damunt de la taula i se sotmetés a
aquest debat per tal poder discriminar exactament quines compareixences són necessàries per complementar la informació d’aquesta comissió i quines altres és necessari
derivar-les a la comissió d’investigació sobre la pandèmia.
La presidenta

Gràcies, diputat. I ara és el torn de la diputada Najat Driouech, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Endavant, diputada.
Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta, bona tarda. Gràcies, presidenta, per pronunciar tan perfectament el meu cognom. Vull dir que, a aquestes altures, la veritat, és d’agrair que el
meu cognom es pronunciï tal com és, Driouech, i la veritat, que em fa especialment
contenta.
Bé, jo crec que amb les intervencions dels companys que m’han precedit està quedant bastant clar quina és la posició majoritària, no?, i que coincidim en molts punts.
El primer punt en el qual coincidim és que en el moment que es va crear aquesta
comissió, la Comissió d’Estudi de Polítiques de la Millora de la Gent Gran, es va
crear amb un propòsit i amb un objectiu, i és analitzar i estudiar, bàsicament, com
podem millorar les polítiques que s’adrecen cap a la nostra gent gran.
És evident que el segon punt en el qual també coincidim és que, donada la situació del Covid-19 i com ha afectat, especialment a les residències, el col·lectiu que és
objecte d’estudi d’aquesta comissió, s’han utilitzat les diferents eines i mecanismes
que té el Parlament per poder investigar i parlar amb profunditat sobre la qüestió
de la gent gran, tant amb el Covid com en general la gent gran, i és la creació de la
comissió d’investigació..., de com ha afectat el Covid en l’àmbit residencial, i un Ple
monogràfic que entenc que encara d’una manera molt més àmplia la qüestió de la
gent gran.
Ara bé, crec que un altre element en el qual..., o el tercer element en el qual coincidim és que hem de respectar el pla de treball que vam presentar en l’inici i amb
el qual hi estàvem tots i totes d’acord.
També, i com ha anunciat el company Santi Rodríguez, que m’ha precedit, moltes d’aquestes compareixences que els companys de Ciutadans proposen en l’escrit
ja les hem fet a l’inici, han comparegut i ens han donat el seu punt de vista sobre la
qüestió de la gent gran. També en aquestes darreres compareixences o sessions que
hem celebrat amb compareixences de manera telemàtica, donada la situació, donada
la naturalesa en la qual ens trobem, en un estat d’alarma, també s’han posicionat i
ens han explicat el seu punt de vista en referència també al Covid-19 i com ha afectat la gent gran.
Ara, nosaltres pensem i defensem, i en nom del Grup Republicà, que lo que hem
de continuar és tornar a reprendre l’acord de continuar amb la comissió, però amb
les compareixences que vam aprovar en un primer moment.
Deixem que passin els dies, deixem que es presentin els diferents plans de treball
per la Comissió d’Investigació de les residències, i també veiem com acabarà confeccionat i com evolucionarà també el Ple monogràfic sobre la gent gran.
Que d’aquí a unes quantes sessions, si ja estem bastant avançats i ja tenim, diguem-ne, moltes compareixences fetes de lo que ens queda del pla de treball aprovat
Sessió 11 de la CEPMIQUAG
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a l’inici, veiem que entre tots i totes els que formem part d’aquesta comissió que ens
ha mancat alguna aportació d’alguna entitat o d’algun col·lectiu que no hem cridat,
sempre crec que estem en predisposició de parlar i arribar a un acord, com molt bé
hem anat fent i hem demostrat l’entesa i la cordialitat que ha marcat aquesta comissió.
Jo crec, presidenta, que m’he posicionat, i moltes gràcies.
La presidenta

Gràcies, diputada Driouech. I, a continuació, té la paraula, per posar el posicionament del seu grup, el Grup de Junts per Catalunya, la il·lustre senyora Immaculada
Gallardo. Endavant, diputada.
Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Doncs jo és l’última
intervenció i, per tant, crec que una mica recullo el que les intervencions que m’han
precedit una mica han dit: agrair el treball fet per la diputada Valencia, està clar que
si no hi hagués hagut aquesta comissió d’investigació i aquest Ple monogràfic la nostra comissió, la comissió de la gent gran, que diem per abreviar, hagués estat el lloc
on s’hagués..., segurament no haguéssim dubtat en tornar a demanar que haguessin
comparegut moltes entitats que ja ho han fet des d’un primer inici, però, lamentablement, no podem donar suport a aquest nou pla de treball. Ens sembla que ja està
prou clarificat, el camí.
En tot cas, dir que sí que creiem que ara té més sentit que mai aquesta comissió,
precisament per aquest objectiu, no?, tan transversal i ampli, i que ens ha de permetre, doncs, això, portar tot el recull de les compareixences que hem anat fent fins
ara, inclús aquestes darreres que ja han aportat temes molt, molt clars de l’efecte del
Covid i, per tant, té més sentit que mai, aquesta comissió.
En tot cas, des del nostre grup parlamentari restem oberts perquè, tal com deia
la diputada Driouech, que em precedia abans, tractar les coses, debatre les coses i,
per unanimitat, doncs, arribar als acords que haguem d’arribar.
Moltes gràcies.
La presidenta

Gràcies, diputada. Tinc una petició de paraula de la senyora Valencia. Dos minuts, podria ser, en ares..., a veure si la senyora Valencia vol aclarir alguna cosa. Té
la paraula un minut i mig. Endavant, diputada. (Pausa.)
Sí, senyor Aragonés? Sí, senyora López.
Vidal Aragonés Chicharro

No té el micro obert, la diputada Valencia. Perdó.
La presidenta

Ah! D’acord, d’acord. Diputada Valencia, té la paraula. Endavant.
Elisabeth Valencia Mimbrero

Una vez escuchados todos los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios, sí que queríamos comentar que esta comisión viene realizando trabajos
desde hace más de un año y todos sabemos, pues, que la situación era muy diferente
hace un año y medio y ahora.
Entonces, durante esta crisis sanitaria se votó en la Mesa del Parlament, precisamente por el impacto que había tenido el Covid en las personas mayores, retomar
los trabajos de esta comisión. Nosotros lo impulsamos así en la Mesa del Parlament
porque pensábamos que era necesario retomar estos trabajos durante este periodo.
Ahora bien, después se ha presentado el Pleno de residencias y la Comisión de
Investigación de residencias, y, como se ha dicho, y ya lo he comentado con los diferentes grupos parlamentarios, desde nuestro grupo pensamos que tanto el Pleno
como la comisión de residencias, como su nombre indica, está muy centrado en el
tema de residencias, y aunque las causas son comunes para las diferentes políticas
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de gent gran, la afectación no es solo en las residencias, es en los centros de día...,
bueno, también han dicho que van a tratar los centros de discapacidad, pero bueno,
yo creo que en la comisión se podría tratar con mayor profundidad lo que ha pasado
con los centros de día que han cerrado el servicio.
Por tanto, pues, una vez más queremos decir que esperábamos llegar a un acuerdo en relación con que se pudiera debatir todo lo que ha pasado en los diferentes
recursos que no son residencias en esta comisión, porque no queremos que se puedan debatir estos temas en la comisión de investigación, que está para investigar los
sucesos ocurridos en un periodo de crisis sanitaria concreto en las residencias, y hay
muchos sucesos y tiene mucho trabajo, esta comisión.
Por tanto, queríamos aprovechar este espacio para esto, y por eso hemos presentado este plan de trabajo siempre modificable y siempre negociable, esto lo quiero
dejar muy claro.
Nada más y muchas gracias.
La presidenta

Gràcies, diputada. Algú vol dir alguna cosa o fer alguna matisació a la seva posició? Ho dic per donar un torn de paraula. Sí, senyor Rodríguez, endavant.
Santi Rodríguez i Serra

No, només per saber si es manté aquesta proposta o es prefereix deixar sobre la
taula per poder comentar quin ha de ser l’abast o no de l’ampliació del pla de treball.
La presidenta

Gràcies, diputat. Si els sembla bé, jo penso que podríem fer un recés de cinc minuts. Fem un recés, millor, també per problemes tècnics que estic veient que hi ha
amb el so.
Fem un recés de cinc minuts. Gràcies.
La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i es reprèn a tres quarts de quatre
i onze minuts.

La presidenta

Bona tarda, continuem amb la comissió, sembla ja que sense problemes de so.
I passem a votació d’aquest pla de treball presentat pel Grup Parlamentari de
Ciutadans.
Vots a favor?
Dos vots a favor, de Ciutadans.
Vots en contra?
Cinc vots en contra, de Junts per Catalunya, PSC, CUP i Esquerra.
Abstencions?
Una abstenció, del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, no queda aprovat aquest pla de treball.
Yolanda López Fernández

Presidenta, no me ha contado.
La presidenta

Perdón, perdón.
Son 6 votos en contra, 2 a favor y 1 abstención.
¿Es así? Yo creo que ahora sí, ¿no, letrada? No le oigo. Lletrada, no es sent. (Pausa.)
La lletrada

Yo creo que en contra son 7. Sí, en contra son 7; abstenciones, 1, y 2 a favor.

Sessió 11 de la CEPMIQUAG

10

DSPC-C 495
29 de maig de 2020

La presidenta

Vale, pues muy bien. Pues no se aprueba este escrito, presentado por el Grupo
Parlamentario de Ciutadans.
Yo lo que pediría... Sin más puntos que tratar, cerramos la comisión, si bien solicitaría que antes de desconectarnos todos, los miembros de la Mesa nos quedáramos
un momento para hablar, y la letrada. Gracias. Buenas tardes a todos.
La sessió s’aixeca a tres quarts de quatre de la tarda i tretze minuts.
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