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Sessió 29 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i dotze minuts. Presideix 

M. Assumpció Laïlla i Jou, acompanyada del vicepresident, Xavier Quinquillà Durich; de la 

secretària, María del Camino Fernández Riol, i del secretari en funcions Martín Eusebio Bar-

ra López. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Maialen Fernández Cabezas, 

David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciuta-

dans; Narcís Clara Lloret, Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Najat Driouech Ben Moussa, Gemma Es-

pigares Tribó i Mònica Palacín París, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta Mo-

reta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas 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.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils (tram. 250-00513/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 218, 39; esmenes: BOPC 246, 23).

2. Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al CAP Gavà 1 i la 

reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar (tram. 250-00563/12). Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 36; esmenes: BOPC 281, 10).

3. Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de recursos sanitaris 

assistencials de Catalunya (tram. 250-00567/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 238, 41; esmenes: BOPC 281, 10).

4. Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de Figueres (tram. 

250-00578/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 57; esmenes: BOPC 281, 11).

5. Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera (tram. 250-00579/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 238, 58; esmenes: BOPC 281, 11).

6. Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la immunodeficiència humana 

(tram. 250-00581/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de reso-

lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 60; esmenes: BOPC 281, 11).

7. Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil en l’àmbit de la 

salut (tram. 250-00608/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 70; esmenes: BOPC 

281, 12).

8. Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents al Comitè 1r 

de Desembre (tram. 250-00618/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 68; esme-

nes: BOPC 288, 16).

9. Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra l’estigma i les dis-

criminacions relacionades amb el VIH (tram. 250-00619/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació (text presentat: BOPC 249, 69).

10. Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital Parc Taulí, de 

Sabadell (tram. 250-00620/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

249, 70; esmenes: BOPC 288, 16).

11. Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hos-

pital Parc Taulí, de Sabadell (tram. 250-00621/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 249, 71; esmenes: BOPC 288, 17).
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12. Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple (tram. 250-00623/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 73; esmenes: BOPC 288, 18).

La presidenta

Bon dia, comencem aquesta comissió ordinària.
I estic contenta de poder tornar-la a fer, ni que sigui amb els espais temporals i 

també els espais físics diferents dels que són habituals, però agraïda de poder com-
partir una altra vegada la comissió amb tots vostès, presencialment, aquí al Parla-
ment.

Abans de començar, però, hauríem de decidir què fem amb el tema de la mascare-
ta, entre altres coses perquè en altres comissions hi ha hagut diferent criteri de si ca-
lia o no portar la mascareta, dins de la comissió, quan no s’intervenia. Com que hi ha 
diferents criteris en aquesta, la Comissió de Salut, jo els demano a vostès que..., estem 
mantenint els espais, creuen que hem d’anar amb mascareta o...? Posem-nos d’acord 
tots plegats. És a dir, no vull imposar una mesura ni que després, doncs, hi hagi, com 
existeix, disparitat de criteris en altres comissions. Senyor Aragonés...

Vidal Aragonés Chicharro

No, més enllà de desconèixer, fins que va succeir en una comissió la discussió sobre 
la qüestió, que hi havia un acord a la Mesa, el criteri d’aquest subgrup és una combina-
ció del fet de que nosaltres, en la mesura que veiem que hi ha la distància, no utilitzem 
la mascareta. Però si hi ha un únic diputat o una única diputada en aquesta comissió 
–i ara estem parlant físicament– que ens planteja que portem la masca reta també pen-
sem que és important. I, per tant, ens posarem la mascareta. Utilitzarem aquest criteri. 
Amb un únic diputat o diputada o amb una única persona de les que estan treballant 
–i rectifico– en aquesta sala, per nosaltres és suficient.

La presidenta

Aquí és on anava, no? És a dir, consensuem el posicionament per tal d’evitar, des-
prés, problemes a posteriori, i entenent també que som la Comissió de Salut i que, per 
tant, millor que aquí consensuem la postura. Senyor Soler?

Jorge Soler González

Sí, gràcies. Bon dia, presidenta. Bé, nosaltres crec que és clar. Quan estem inter-
venint ens traurem la mascareta, però mentrestant, per respecte –que també a les lli-
bertats individuals–, creiem que cadascú, doncs, l’ha de tindre en això. Nosaltres hem 
considerat que sí que la portarem, per nosaltres i pels companys.

Gràcies.

La presidenta

Perfecte. Alguna altra intervenció? Algun altre portaveu? (Pausa.) Per tant, hi ha 
algú que necessiti o que demani que totes les persones, mentre no intervinguin, es ve-
gin obligades a portar la mascareta? (Pausa.) Doncs fem-ho així, cada diputat que de-
cideixi, sempre que es mantinguin les distàncies de seguretat i no sigui d’intervenció.

Començaríem amb l’ordre del dia habitual, però abans de tot demanar si hi ha 
alguna substitució. Senyor Soler?

Jorge Soler González

Sí, nosaltres substituïm el senyor Alfonso Sánchez per la diputada Maialen Fer- 
nández.

La presidenta

Gràcies. Senyora Espigares?

Gemma Espigares Tribó

La diputada Mònica Palacín substituirà l’Alfons Montserrat.
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La presidenta

Gràcies. Algun altre canvi o substitució? (Pausa.) Ja se m’ha avançat que hi hau-
ria canvis en l’ordre del dia. Per tant, senyora Ribas...

Marta Ribas Frías

Sí; nosaltres demanaríem, si és possible, avançar dos punts de l’ordre del dia, els 
punts 10 i 11, que van sobre el mateix tema. Un és nostre, l’altre és del Grup Socialis-
tes. Si els podríem avançar, doncs, per exemple, després del punt 3, si no va malament, 
perquè hauré d’absentar-me, potser, abans que acabi la comissió i no voldria que que-
din sense la meva intervenció. (L’oradora riu.)

La presidenta

Senyora Espigares?

Gemma Espigares Tribó

Sobre aquesta proposta, sense objeccions a que s’avanci, demanar que es pugui 
substanciar conjuntament, malgrat que és de grups diferents, i amb el temps que re-
quereixi, però entenc que a la resta de grups l’argumentació serà exactament la ma-
teixa.

La presidenta

D’acord.

Marta Ribas Frías

De fet, cap problema. I fins i tot per nosaltres no cal ni que doblem el temps. Vull 
dir, si amb el temps d’una resolució podem fer el debat de les dues.

La presidenta

Perfecte. I també se m’ha fet arribar, per part del portaveu de Junts per Catalunya, 
que ara no hi és però està arribant, precisament, si podíem començar per la proposta 
número 7, que ja ho he comentat amb la persona proposant i no hi hauria problema, 
si la resta de portaveus hi estiguessin d’acord, per tal de començar una mica més tard, 
endarrerir el punt 1, que el porta el portaveu i en aquests moments no hi és. Hi hauria 
alguna objecció? (Pausa.) D’acord. Llavors, també informar que el portaveu del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular, en aquests moments absent a la comissió per 
aquesta reunió de Mesa, s’incorporarà quan acabi la reunió de Mesa, també. M’ho ha 
fet arribar i, per tant, així..., perquè consti en l’acta de la comissió.

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil 
en l’àmbit de la salut

250-00608/12

Per tant, sense més, i seguint aquest ordre del dia previst, començaríem per subs-
tanciar el punt 7, la Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i 
juvenil en l’àmbit de la salut, que, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, de-
fensarà la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Buenos días. Gracias, presidenta; compañeros diputados. Vaya por delante que..., 
poner de manifiesto que esta propuesta de resolución se presentó en enero del 2019, 
hace un año y medio. Vaya también por delante que realmente los puntos de esta 
moción ya fueron votados y aprobados por el Pleno del Parlamento en una moción 
que se presentó para garantizar la atención a la salud mental en octubre del año 2019. 
Pero no la hemos retirado porque, pese a que estos puntos ya estaban aprobados y 
han pasado más de seis meses, no se ha iniciado la implementación, por parte del 
Departamento de Salud, de aquello que ha aprobado el Parlamento.

Ahora nos encontramos en una situación de la pandemia del Covid, y ya venía-
mos de un sistema precario en el que no se garantizaba que las visitas en los centros 
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de salud mental infantojuvenil se hiciesen a una frecuencia que haya demostrado 
eficacia según las guías de práctica clínica. Tampoco en la red de salud mental in-
fantojuvenil de los centros de Cataluña se garantiza que los tratamientos que se ad-
ministran a los niños y a sus familias sean tratamientos que se hayan basado en la 
evidencia científica, y tampoco se garantiza que desde las unidades de hospitaliza-
ción infantojuvenil se atienda a todos los jóvenes que lo necesitan.

Por todo ello, porque no se han implementado las medidas ya aprobadas y porque 
además ahora, delante de la situación de la pandemia, todavía haría falta no solamente 
cumplir los mínimos ya aprobados, sino además implementar un plan de prevención 
y un plan de abordaje específico para las necesidades en salud mental de los niños y 
adolescentes que han estado confinados y que los expertos nos están diciendo que han 
aumentado sus síntomas de ansiedad, se han desarrollado adicciones, se han descom-
pensado los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de conducta que ya po-
dían presentar antes..., mantenemos la propuesta, pidiendo a los grupos que la apoyen. 

Voy a adelantar que hemos transaccionado los puntos 4, 5 y 6, y hemos aceptado 
la enmienda del punto 3.

Y gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en primer lloc, 
en representació del Grup Republicà, la diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president; també ràpid. D’entrada, doncs, agrair que es porti, una vegada 
més, la salut mental a aquesta Comissió de Salut. Entre altres coses, perquè és evi-
dent que ara caldrà, segurament, ser molt més incisiu en aquest àmbit d’actuació, des 
de la perspectiva sanitària, arran de la pandèmia. Tot i que, òbviament, no és només 
la pandèmia que ens porta a ser més acurats i més intensius en l’atenció a la salut 
mental. En aquest cas, parlant de la infantil i juvenil.

És veritat que, des de la salut mental infantil i juvenil, dins de la cartera de ser-
veis de salut mental del Govern, del departament i aquella que tenim, que compartim 
entre tots, doncs ha agafat més protagonisme. I n’haurà d’agafar molt més i segura-
ment, doncs, caldrà aprofundir en aquesta atenció més equitativa. I segurament on 
s’evitin molts més desplaçaments a aquests infants o joves, doncs, que en un moment 
o altre necessiten l’atenció en salut mental. I és per aquest motiu, doncs, que hi ha 
una actualització en aquests moments de la cartera de serveis, com ja s’ha explicat, 
com deia la diputada, just abans de la pandèmia, que vam debatre tres propostes de 
resolució que també anaven en aquesta línia.

Per tant, i sense més, dir que les esmenes que hem transaccionat van en la ma-
teixa línia, però sent conscients d’aquesta necessitat d’aprofundir, ja no només a ni-
vell pressupostari, sinó intensificar, doncs, els diferents tractaments que caldrà dur 
a terme, en aquest cas, en salut mental infantil i juvenil. I, per tant, en aquest sentit 
donarem suport a la proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en representació del Grup de Junts per 
Catalunya, el diputat Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Bon dia. Gràcies, president; diputats, diputades. La qualitat d’un sistema polític 
ve mesurada per diverses variables; però, entre aquestes, clarament, doncs, soc de 
l’opinió que la salut mental i de la manera com tractem els nostres infants i els joves 
és una d’elles. I aquesta proposta de resolució és una combinació de les dues i, per 
tant, per aquest sentit, doncs, és especialment rellevant. 

Jo, complementant el que deia la diputada Laïlla, diré que a Catalunya tenim un 
model d’atenció comunitària en salut mental que té diverses característiques que jo 
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crec que el fan modern i actual. Una d’elles és que segueix els objectius i recomana-
cions de la Unió Europea, que és global, que té en compte totes les variables –totes 
les possibles, òbviament–, que és participatiu, que té en compte les persones afecta-
des i les famílies, i que treballa amb un sistema on la base, la base de dades, es pre-
tén que sigui el màxim de real possible per tal de definir els objectius i estratègies i 
planificació basades en el coneixement. No pas d’una forma només teòrica, sinó es-
pecialment basada en les dades disponibles. Per tant, és per mi, doncs..., i també, per 
exemple, en aquest cas, doncs..., intentant que hi hagi un increment de professionals 
que garanteixi una millor atenció. Per tant, per mi és una satisfacció que s’hagi con-
sensuat..., les esmenes s’hagin transaccionat per tal que aquest tema de la salut men-
tal i de la infància i la joventut, doncs, tingui la rellevància que tots volem que tingui.

Gràcies, president.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, per marcar posicionament, té la paraula, en primer lloc, en 
representació del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la diputada As-
sumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Jo voldria, en primer lloc, agrair la sen-
sibilitat de la diputada Navarro al voltant dels temes de salut mental. Jo crec que ella 
ha definit molt bé què es pretenia. I és veritat que hem aprovat mocions en el Ple i que 
ara jo diria que la pandèmia també ha posat sobre la taula la necessitat d’incrementar 
recursos en salut mental. Ho anem sentint, no? A mesura que van passant els dies i 
anem avançant, doncs, van sorgint totes aquestes..., que en dèiem patologies deriva-
des, que poden agreujar-se. I que, per tant, jo crec que hem de..., té lògica que, tot i que 
hagin passat tots aquests dinou mesos, posada al dia..., i jo crec que, amb les transac-
cions, té lògica que la tirem endavant, sobretot pel que fa a l’increment de professio-
nals, però també a la sensibilitat sobre aquest tema, dins del marc de l’atenció primària 
i dins del marc, també, de l’atenció especialitzada.

Jo no puc afegir res més, entre altres coses perquè les diputades Navarro i Laïlla 
en saben el triple que jo i, per tant, impossible dir res que aporti res més del que elles 
han dit. I manifestar que el nostre grup votarà a favor de la proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Doncs re, dir que ens sumem, també, a aquesta proposta de resolució. 
Lamentar que, amb les transaccions, es redueix una mica l’exigència al Govern en al-
guns punts, però tindrem –de fet en el proper Ple– una moció respecte a la salut men-
tal en què segur que podrem abordar amb més profunditat tot plegat i, de moment, 
aprovem aquesta resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, el torn és per al Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Bon dia a tots i totes. Gràcies. Nosaltres volíem manifestar, a l’inici d’aquesta pro-
posta de resolució, que potser fins i tot es podia haver plantejat el desistir d’aquesta, 
perquè els acords ja s’havien aprovat; però ens ha semblat que tenia tota la raó la por-
taveu del grup proposant quan li donava encara més sentit pel fet que, amb indepen-
dència que s’haguessin aprovat en el Ple d’aquest Parlament, a dia d’avui encara no 
s’havien fet efectius. I, per tant, bon motiu per no desistir-la i bon motiu perquè avui 
la puguem votar. 
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No ens estendrem gaire i ens hem de ratificar en els arguments que s’han plante-
jat. Però també fer veure que a la transacció primera de les existents, la que fa referèn-
cia al punt 4, el que s’estableix és revisar i incrementar, en el cas que fos necessari, les 
ràtios de professionals. Nosaltres, del que coneixem de l’existència d’aquestes ràtios, 
pensem que, evidentment, totes són necessàries. I potser aquesta obriria –la transac-
ció– el dubte a si hi ha alguns supòsits en els quals són necessàries i d’altres que no. 
Tot i així, el sentit del vot d’aquest grup serà positiu amb relació a tots i cadascun dels  
acords.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, per acabar, té la paraula, altra vegada, en representació del 
grup proposant, la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Bueno, aclarar que las enmiendas de los puntos 1 y 2 no las hemos aceptado 
porque consideramos que es imprescindible no solo «trabajar para conseguir» sino 
«garantizar», y que no puede ser «continuar garantizando» porque no está garanti-
zado, ahora mismo. Entonces no se puede continuar haciendo lo que no se está ha-
ciendo. Y entonces la enmienda número 3 sí que la hemos aceptado, y las 4, 5 y 6 
son las que hemos transaccionado.

Gracias.

M. Assumpció Laïlla i Jou

President... (Pausa.) Sí, només dir que retiràvem, que no ho he dit en la meva 
intervenció, les esmenes als dos primers punts que ara la diputada feia referència.

El vicepresident

Entesos. Molt bé, entenc que es pot votar tota la proposta de resolució en bloc? 
(Pausa.)

Doncs anem a la votació.
Vots a favor?
Doncs s’aprova per la unanimitat dels presents.
Continuem endavant. Passo el testimoni a la presidenta titular. Deixem que es 

reincorpori.
(Pausa llarga.)

La presidenta

Si els sembla, seguim amb la 8. Podria ser així? (Remor de veus.) Aquest canvi 
d’ordre del dia els... Disculpin, que no l’he dit a l’inici, però... els sembla bé? (Veus 
de fons.) Que serien la 6... (Veus de fons.) D’acord, però...

Si volen, comencem per Parc Taulí, si els va bé a vostès. Disculpin, perquè hi ha 
un diputat que ha demanat posposar-ne una, que arribava tard; és propietari, porta el 
posicionament del seu grup parlamentari... (Veus de fons.) No... (La presidenta con-
tinua parlant sense fer ús del micròfon.) Perdonin. Llavors podem seguir amb les de 
la sida, que serien la 6, la 8 i la 9? (Veus de fons.) Sí? I darrere llavors faríem, si els 
sembla, les del Parc Taulí, que serien com si anessin al darrere de la 3, no?, que pro-
posava la diputada.

Marta Ribas Frías

Presidenta, no, bàsicament, és simplement que és que jo, a dos quarts d’una, hau-
ré de marxar. Llavors no volia que ens n’anéssim a dos quarts d’una amb aquestes 
resolucions. No és que calgui fer-les ja d’immediat. I, a més, ja hem avisat, hi ha gent 
de Sabadell pendent d’aquest debat, per seguir-lo online, que s’avançaria una mica. 
Però no..., vull dir que, si volen fer la 6, les tres referents a la sida i després conti-
nuem l’ordre del dia tal com el teníem –vull dir, amb la 1, la 2, la 3 i llavors les dues 
del Taulí–, cap problema.

(Assumpta Escarp Gibert intervé sense fer ús del micròfon.)
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La presidenta

Estem, en aquests moments..., hem canviat l’ordre del dia fins ara, disculpin, per-
què hi ha un portaveu que defensa la posició del seu grup amb dues PRs que encara 
no ha arribat, que ha dit que estava arribant i que si podíem fer aquest canvi d’ordre 
del dia. Per tant, jo els proposava de dir, pel que deia vostè, per anar tranquils, de dir, 
fem ara aquestes tres de la sida –ja n’hem fet una– i llavors, darrere, podem fer Parc 
Taulí i llavors podem seguir amb la resta de la comissió, i així tots tranquils, entre 
altres coses, per donar el marge. No per, en aquest cas, canviar votacions, sinó en 
el sentit de que ha de defensar el posicionament del grup parlamentari. Si tothom hi 
està d’acord. Vull dir, això és una cosa de consens i, per tant, no... (Marta Ribas Frías 
demana per parlar.) Digui, senyora Ribas.

Marta Ribas Frías

No, que gràcies, però que no cal avançar-les més, les del Parc Taulí. De fet, a les 
quals avançaran són resolucions que també defenso jo. Vull dir que el problema era 
que jo vull ser-hi per poder-les defensar. No cal que s’avancin a la 2 i a la 3, que tam-
bé són meves. Les fem després de la 2 i la 3, les del Taulí, i ja està. Vull dir que ara 
podem fer les de la sida i després recuperem l’ordre del dia normal, si ja hi ha el por-
taveu, i si no...

La presidenta

Senyora Espigares...

Gemma Espigares Tribó

Quan hi ha bona fe i hi ha propostes, nosaltres no hi tenim cap problema. Aquí 
s’han dit altres arguments de per què es volia canviar l’agenda. I això ja em molesta 
més, perquè no hi vull veure mala fe... (Assumpta Escarp Gibert intervé sense fer 
ús del micròfon.) No –no–, diputada, aquí s’ha insinuat que era perquè vingués el 
diputat... 

La presidenta

Perdoneu, un segon –un segon. Anem un per un, si us plau, amb l’ordre del dia, 
que té l’ordre del dia la diputada Espigares. Si vol, després, senyora Escarp, li dono 
la paraula, també.

Gemma Espigares Tribó

Entenc, presidenta, que vostè acaba de fer una proposta de com quedarà i aques-
ta és la proposta de com queda. Per tant, tots ja sabem quin és el cronograma que 
seguirem. I si és així, doncs, cap problema per fer-ho.

La presidenta

Senyora Escarp?

Assumpta Escarp Gibert

No..., jo, com sempre, jo crec que canviar l’ordre del dia i adaptar-nos tots plegats a 
tot jo crec que està bé i no passa res. Hi ha un diputat portaveu que no ha pogut arribar 
i que, per tant, el podem esperar. Entre altres coses, perquè és el seu territori. Hi han 
algunes diputades que han de marxar i, per tant, també s’ha de fer i podem adaptar 
l’ordre del dia. Que algú aprofiti una conversa privada per manipular un dels canvis 
que es volen proposar em sembla fora de mida. Per això m’he emprenyat i..., demano 
disculpes si el meu to no ha sigut l’adequat. (Remor de veus.)

La presidenta

Si us plau, si us plau, si us plau... (Persisteix la remor de veus.) D’acord.
Escolti’n, tenim un ordre del dia de dotze punts. Hem començat pel punt 7, ara 

seguirem amb els punts 6, 8 i 9. Jo entenc que la diputada Ribas demanava avançar 
el 10 i l’11 perquè són els últims de l’ordre del dia, són els últims que tenim. Hi ha 
un dotzè. Són els últims, per tant, entenc que, si s’han d’avançar, s’haurien d’avan-
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çar abans dels altres. Si no, no té cap sentit avançar-los i deixar-los en el seu ordre. 
M’entén què vull dir? O sigui, si hem fet el 7, farem el 6, el 8 i el 9 i seguim amb 
l’ordre del dia, el 10 i l’11 aniran en la seva posició habitual. I, per tant, no entenc el 
debat d’avançar-los. M’entén què vull dir? No per res, a mi, entendrà que...

Marta Ribas Frías

Sí, precisament no m’interessa allargar el debat. La meva única qüestió era po-
der estar com a portaveu signant d’aquesta resolució en la seva defensa. Però és que 
també la 2 i la 3 són meves. (La diputada riu.) Per tant, vull dir que m’és igual. M’és 
igual si les del Taulí van abans o després de la 2 i la 3, necessito estar en la 2, en la 
3 i en la 10 i l’11. O sigui, anem per feina, si us plau.

La presidenta

D’acord. Doncs seguim amb les que afecten el VIH/sida. Hi estem d’acord? Són 
tres propostes de resolució. Es poden substanciar o defensar conjuntament, encara 
que siguin de grups diferents? (Remor de veus.) D’acord –d’acord–, no –no.

Jorge Soler González

No les portem les mateixes... Les dos següents, si voleu, sí; la 6 no. 

La presidenta

De 6, 8 i 9, n’hi ha alguna que es pugui agrupar en la defensa o no? (Veus de fons.) 
La 8 i la 9.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus 
de la immunodeficiència humana

250-00581/12

Per tant, comencem amb la defensa de la proposta de resolució número 6, que és 
la Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la immunodeficiència hu-
mana, que la presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans, i per la seva defensa, té la 
paraula la diputada Blanca Navarro... (Veus de fons.) Doncs per la seva defensa, té 
la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, doncs, bon dia. Gràcies, presidenta. Deixi’m que comenci avui la meva pri-
mera intervenció a la Comissió de Salut, després de mesos que crec que han estat 
terribles i especialment colpidors, també, des de la vivència de la Comissió de Salut, 
doncs, tenir un record, eh?, a totes les víctimes que han caigut, que han estat malal-
tes i que, desgraciadament, algunes o moltes han mort víctimes del coronavirus, i 
també, com no podria ser, crec, d’una altra manera, des de la Comissió de Salut, te-
nir unes primeres paraules d’agraïment als treballadors del sistema sanitari. Aquí fa 
molts anys que estem treballant per ells, per millorar el sistema, per millorar, també, 
les condicions laborals. I crec que és just començar avui una primera intervenció do-
nant les gràcies a aquests treballadors i tenint un breu record d’esperança, també, per 
al futur. I de prudència –de prudència–, també en les decisions. Perquè, com saben 
vostès, el virus segueix a prop, segueix amenaçant-nos. I, per tant, qualsevol mesura 
que fem, també, des de la Comissió de Salut, ha de ser des del prisma, des de la pers-
pectiva del respecte i la prudència al que pot venir en les properes setmanes. I dic 
això com a fet introductori. 

Aquesta proposta de resolució que avui..., que a continuació debatrem, és una pro-
posta de resolució orientada, plantejada pel tema del VIH, un altre virus que ha causat, 
doncs, també gravíssimes conseqüències. I que aquesta en qüestió ha estat redactada 
i registrada en aquest Parlament de Catalunya el desembre del 2018. I per tant, doncs, 
fa molts anys. Però encara que hagin passat molts anys no ha perdut, en absolut, ans al 
contrari, la seva pertinença. Perquè, a Espanya, cada any estan morint moltes perso-
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nes per VIH, està afectant a moltíssima gent. I un tema, doncs, cabdal, capital, és que 
s’estan retardant i es veu retardat encara el diagnòstic de persones que estan infectades 
i no ho saben, amb el risc que hi ha. Vuit de cada deu nous diagnòstics corresponen 
a homes, entre vint-i-nou i quaranta-cinc anys. I molt sovint, doncs, s’agafa tard. S’ha 
vist com han repuntat, ara mateix, els nous casos fins a un 63 per cent en casos d’ho-
mes amb conductes de sexe heterosexual. I per tant, doncs, s’està veient que cada ve-
gada més la via de contagi del VIH és sexual. Per tant, quasi el 80 per cent.

També, a més, hi han noves perspectives, i és que hi ha declaracions de compro-
mís mundial per tendir al que es diu la meta 90-90-90. Aquí hem parlat, en altres 
ocasions, en aquest Parlament, crec que va ser la legislatura passada, doncs, gent del 
sector que ens venia a parlar, precisament, d’aquesta importància de tenir aquest ob-
jectiu en aquesta fita, en aquesta meta, que és, doncs bé, que el 90 per cent sàpiga el 
seu diagnòstic, que tingui un accés al tractament antiretroviral i que, a més a més, 
quan se’ls faci un nivell de càrrega viral, sigui aquesta detectable. Per tant, nosal-
tres recolzem, com no pot ser d’altra manera, doncs, aquesta perspectiva. I per això 
deia al començament que tinc la sensació que, encara que ha passat des de..., imagi-
nin-se, des del desembre del 2018 que jo vaig registrar això en aquest Parlament de 
Catalunya, doncs a dia d’avui segueix amb la mateixa importància, que és que cal 
situar això en l’eix.

Avui començava la meva intervenció situant la importància que ha tingut el coro-
navirus, també, en aquesta Comissió de Salut, evidentment. Però no és menor que un 
altre virus com el del VIH, doncs, calgui tenir esforços concentrats al sistema sani-
tari. Per tant, desenvolupar campanyes de prevenció segueix sent importantíssim. És 
important seguir amb aquest pla d’acció enfront del VIH i altres infeccions, també, 
de transmissió sexual. Creiem que és importantíssim augmentar aquest diagnòstic. 
Si hi ha molta gent, com explicava, que encara no està diagnosticada, el que cal fer és 
augmentar l’accessibilitat a la prova. I, per tant, nosaltres havíem fet aquesta propos-
ta, també, des de les oficines de farmàcia. Cal que a les oficines de farmàcia, doncs, 
es pugui fer aquest cribratge de forma ràpida. I cal orientar, també, les polítiques de 
recerca envers el VIH per potenciar-les. I finalment, òbviament, assolir aquesta fita 
mundial, europea també, i per tant, també, aquí, 90-90-90. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per la defensa de les esmenes presentades, i en nom del 
Grup Republicà, té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Jo també, com és la meva primera intervenció després de la 
crisi de la Covid-19, voldria adreçar les meves paraules de condol a totes aquelles 
famílies que han perdut algun ésser estimat a causa de la pandèmia, i també de su-
port i estima. 

Bé, dit això, abans de res, doncs voldria també començar agraint la predisposició 
del diputat Jorge Soler a l’hora d’acceptar una àmplia (l’oradora riu) part de les es-
menes presentades. Bàsicament, perquè són esmenes que intenten, una mica, adap-
tar les propostes que el senyor Soler fa en aquesta proposta de resolució a la tasca 
que ja està fent el departament. I per això hem volgut matisar, d’alguna manera, les 
esmenes presentades a aquesta proposta. 

Per altra banda, dir també que hem acceptat alguns punts, perquè són tasques que 
ja s’estan fent i que, en aquesta lluita, la lluita contra aquest virus, el del VIH, ens 
hi trobaran, perquè el que hem d’aconseguir, o la voluntat d’aquest grup, és trobar el 
màxim consens per continuar treballant per minimitzar al mínim els nous contagis 
d’aquest virus. De la mateixa manera que continuar treballant per fer el màxim i la 
millor campanya de sensibilització per, també, anar vinculada a aquesta minimitza-
ció dels possibles nous contagis. Evidentment que volem arribar a l’objectiu 90-90-90. 
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Crec que el departament, el que portem d’any, hi està bastant a prop, ja que no estem 
parlant del 90-90-90, però sí que estem parlant del 89-88-93. 

Bé, dit tot això, simplement anunciar que votarem a favor de tots els punts d’aques-
ta proposta de resolució.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. Bàsicament, i molt sintèticament, compartim plenament la 
proposta de resolució i també agraïm al grup proposant la predisposició, doncs, per 
arribar a acords quant a esmenes proposades. Bàsicament, en aquests eixos. Un, cen-
trat en el que és la implementació del pla d’acció enfront del VIH, amb tot el que això 
suposa. I amb aquest objectiu, com bé deia la diputada Najat, doncs tenim pràctica-
ment assolit aquest 90-90-90. En qualsevol cas, no ens podem relaxar i, per tant, el 
vector investigació, el vector recerca, ha de ser un vector present. I per tant, aquí cal 
destinar-hi els recursos que també, en aquest sentit, ens comprometem dintre del text. 

Per tant, explicitar el nostre suport i agraïment per la iniciativa.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la pa-
raula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Jo comparteixo també l’exposició que ha fet el diputat Soler. 
Jo crec que hi han dos vector clars. I ho deia ara, em sembla, el diputat Quinquillà, 
que és la recerca i la prevenció. Jo crec que aquests són els dos punts més impor-
tants del que s’aborda aquí. Entre altres coses, perquè parlem d’una infecció vírica 
i transmissible. I per tant, prevenció –prevenció, prevenció–, i destinar a recerca per 
la recerca del millor abordatge, eh? I aquest és un tema que també aquests dies anem 
recordant. 

A part de dir que hi votaríem a favor, m’ha alegrat saber..., perquè no tenia clars 
quins eren els percentatges. I per tant, està bé la informació de que estem a prop 
d’aquest 90-90-90 al que jo crec que hem d’arribar, al 90-90-90, com aquí dèiem. 
Però, sobretot, no abaixar la guàrdia. I aquí, l’aspecte fonamental sempre és, com 
deia abans, el preventiu.

Per tant, manifestar el vot favorable.

La presidenta

Gràcies, diputada. I en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la dipu-
tada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, només posar el focus en com hem d’intentar evitar anar repetint errors. Estem 
parlant de pandèmia –de nuevo. I d’una que estem ara, amb coronavirus, recordem la 
que encara no havíem, de fet, superat tampoc, que és l’anterior, també, de la sida, mun-
dial. I que encara estem, també, en aquesta fase de prevenció i de recerca per trobar 
reals vacunes respecte a la sida. Encara estem aquí i, per tant, no ens oblidem de la que 
encara hi havia vigent. Tot i que els tractaments, en aquest cas, sí que havien avançat 
moltíssim. No deixem de posar els recursos necessaris, no deixem de posar el focus 
en allò que mundialment ens hem posat com a objectius. 

Evidentment, aprovarem aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Nosaltres volíem, en primer lloc, agrair tant la proposta de 
resolució com, fins i tot, el literal d’alguns dels paràgrafs d’aquesta. A l’exposició 
de motius es parla, fins i tot en un paràgraf: «Són casos d’homes que han mantingut 
relacions amb persones del seu mateix sexe...», sense cosificar, sense anar a carac-
teritzar, com moltes vegades es fa, aquests tipus de relacions sexuals –entre dos ho-
mes– que poden identificar-se com a homosexuals, però poden no identificar-se com 
a homosexuals, i és important, també, que això pugui constar en una moció. I ens 
semblava necessari recordar-ho, sobretot perquè moltes vegades aquells i aquelles 
que no som sensibles –i estic parlant fins i tot en primera persona per no fer cap re-
tret a ningú, sinó en primera persona–, doncs, optem molt per anar a cosificar allò 
que moltes vegades expressa un tipus de relacions que són molt més complexes. 

Sí que pensem que la prevenció ha de ser la base a través de la qual hem d’actuar 
i volem fer una reserva amb relació al tema de l’objectiu 90-90-90. Nosaltres no som 
tan optimistes amb relació a que ens trobem molt a prop, ens ha semblat entendre, del 
compliment d’aquest objectiu. Ens sembla que hem millorat, que ens hi hem apropat, 
però que encara ens queda molt de camí per córrer. 

Tot i així, manifestar que votarem a favor del conjunt de la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes presentades, té la 
paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar-vos a tots les gràcies 
per les vostres paraules i pel vostre recolzament. També, evidentment, com no pot 
ser d’una altra manera, gràcies, diputada Najat, una altra vegada hem arribat a bon 
port. 

Sí que és cert que acceptem totes les esmenes, excepte la 2, senzillament per 
la conjugació verbal. De fet, jo, al meu imaginari, ahir, quan estava fent això, te-
nia la sensació que arribaríem a una transacció conjunta, vaig pensar que havíem 
arribat a això. O sigui, la idea era, perquè sortim d’aquesta proposta de resolució, 
doncs, més forts, integrar tots els punts. Per tant, conceptualment, marxo pensant 
que ho hem fet així, encara que tècnicament segurament... Bé, per la conjuntura de 
comunicació; i a més va ser culpa meva, no ens vam acabar d’entendre. És a dir, que 
el sentit general era que havíem arribat a un acord total. I per tant, el «garantir» l’in-
tegràvem al conjunt. Perquè l’important és això, garantir que fem les coses, doncs, 
millor, que es fa aquest tema, doncs..., es resol millor. I com han comentat els com-
panys diputades i diputats, doncs, que tots anem a una per situar en el punt de mira 
que aquest és un objectiu global. 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Per tant, podem votar la proposta de resolució sencera? Sí? (Pausa.)
Per tant, vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels presents.

Propostes de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents 
al Comitè 1r de Desembre i sobre el compliment del pacte social contra 
l’estigma i les discriminacions relacionades amb el VIH

250-00618/12 i 250-00619/12

Ara sí, llavors, passarem a substanciar les propostes de resolució 8 i 9, que entenc 
que aquestes sí que es poden substanciar o, com a mínim, defensar conjuntament. 
Sí? (Pausa.)
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Per tant, doncs, per la defensa de la 8, que és la Proposta de resolució sobre el 
pagament de les subvencions pendents al Comitè 1r de Desembre, i la 9, Proposta 
de resolució sobre el compliment del pacte social contra l’estigma i les discrimina-
cions relacionades amb el VIH, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans..., 
en el seu nom, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Bueno, nos congratulamos de que esta comisión haya apro-
bado la propuesta de resolución anterior, en la que, precisamente, da importancia y 
pone de manifiesto, bueno, el que es necesario poner en un primer nivel la atención 
a una pandemia que ya venimos arrastrando desde hace años, que es la de la infec-
ción por el VIH. Pero la verdad es que la situación en que nos encontramos es que, 
aunque ya han pasado muchos años y debería haberse integrado ya en la sociedad y 
«normalizado» con comillas –y utilizo las comillas para esta normalización–, toda-
vía existe un importante estigma en nuestra sociedad con las personas que padecen 
una infección por el VIH. Y por tanto, es imprescindible que siga habiendo entida-
des que trabajen en la lucha contra este estigma. 

Y bien, si todos consideramos que todo esto es así y que es importante, que real-
mente hay una situación grave que viene arrastrando nuestra sociedad, pues es que 
el movimiento se demuestra andando. Lo que no puede ser es que estemos hablando 
de toda esta importancia y cuando llega el demostrarla, que es dando este apoyo eco-
nómico a las entidades que trabajan en la lucha contra el estigma, en la integración 
y el apoyo a las personas que viven con el VIH, pues no es coherente. Nos encontra-
mos que todavía están pendientes de pago varias de las subvenciones, un porcentaje 
elevado de las subvenciones del año 2018 y del 2019. Y estamos en el 2020. Estamos 
hablando de deudas, estamos hablando de que, en cualquier otro ámbito de la socie-
dad, las deudas no se aceptan así como así. Y, sin embargo, en la Administración, 
más allá de lo que tiene que ver con la plataforma 1º de Diciembre, las entidades del 
ámbito social y sanitario están acostumbradas a que las subvenciones se convocan a 
plazo vencido y, además, luego los cobros se realizan, pues como en este caso, dos 
años después y todavía regateando y racaneando. 

Mire, esto son excusas de mal pagador. Tengo que agradecer que hayamos podido 
llegar a una transacción, pero tengo que decir que es que no sé dónde está la duda de 
que estas entidades necesitan este cobro de dinero de hace dos años, sin regatear, sin 
«bueno, de momento pagaremos lo del 2018 y ya veremos con lo del 2019». Esto con 
lo que respecta al punto número 8 del orden del día. 

Y el punto número 9, es que realmente, si todo esto es importante, si realmente 
las personas que viven con el VIH son importantes, lo que habrá que hacer es garan-
tizar la financiación de las entidades para que no tengan que estar regateando año a 
año. Lo que se necesita no es crear una comisión en la que se reúnen periódicamen-
te, de tanto en tanto, personas, altos cargos, para hacerse la foto. Es que de una co-
misión y de un titular no se avanza en la lucha contra el estigma. Lo que hace falta es 
que, efectivamente, si es importante, se pongan los medios, se dé el apoyo económi-
co a las entidades que trabajan en este ámbito. Y no solamente se paguen los atrasos, 
sino que se garantice un sistema de financiación que haga que, de aquí en adelante, 
no tengan, año a año, que ir regateando la financiación a plazo vencido y todavía 
teniendo que hacer malabarismos cuando se les debe el dinero de hace dos años.

Entonces, por todo ello, pido el apoyo de esta comisión. Para que, si de verdad 
consideramos que la lucha contra el estigma de las personas que padecen el VIH es 
importante, se pongan los medios. Primero, para saldar las deudas que tiene esta Ad-
ministración y este departamento con ellos. Y segundo, se garantice que no se vuel-
van a encontrar en este tipo de situaciones. 

Agradezco el talante en las transacciones, sobre todo porque hemos puesto un 
plazo y estaremos vigilantes y pendientes de que, efectivamente, se cumple.

Gracias.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per la defensa de l’esmena presentada a la proposta de 
resolució número 8 –no així a la 9, però també que es posicioni respecte a la 9–, en 
nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Perdó, entenc que ja dic que la de les dues, eh? O només la 8?

La presidenta

No; si es pot posicionar respecte a l’esmena i ja posicionar-se respecte a la pro-
posta de resolució següent, que no té esmenes, però per no tornar a fer doble volta.

Gemma Espigares Tribó

Perfecte. Doncs, efectivament, donarem suport a la proposta de resolució sobre 
el pagament de les subvencions pendents. Nosaltres entenem i compartim el que la 
diputada deia, en tant que les subvencions s’han de poder materialitzar de forma 
ràpida. També és cert que el 2018, en concret, va ser un any en el que encara el Go-
vern..., vam estar sense Govern, en aquest país, durant uns mesos. I això també hi 
va afectar. Que quan aquestes subvencions s’atorguen es paga el 80 per cent de la 
subvenció, i quan han justificat –per tant, gairebé un any després, quan tota l’acti-
vitat està realitzada i ja està justificada–, el 20 per cent restant. I per tant, és aquest 
20 per cent el que queda pendent del 2018 i que això es pagui en els propers quatre 
mesos. També la part del 2019, perquè no hi pot haver aquests decalatges; és im-
portant. 

I en tot cas, m’agradaria afegir que, en el cas del 2020, l’apressament ha estat molt 
diferent. La convocatòria per al 2020 va sortir el 23 de gener, és la Resolució 84/2020. 
I, per tant, que la convocatòria surti al gener també farà que tot això pugui funcionar 
molt millor. També donant aquest 80 per cent quan es faci la resolució i aquest 20 per 
cent restant. Això sí, serà un cop acabi de justificar-se tot. Però, com a mínim, aquesta 
bestreta no tindrà l’endarreriment que hi ha hagut en aquests dos anys anteriors. Per 
tant, donarem suport a aquesta proposta.

I la següent, que és sobre el Pacte social contra l’estigma, malgrat que hi donarem 
suport, sí que m’allargo una miqueteta més, perquè crec que és important; sobretot 
perquè sí que ha estat una cosa menys ràpida de la que ens agradaria, però, en canvi, 
ha estat una cosa amb molt consens amb totes les associacions, entitats i tercer sec-
tor. I per tant, crec que és important que els passos que es facin es facin amb aquest 
consens necessari. I així ho deia la directora general d’Igualtat, la Mireia Mata, als 
que la setmana passada vam participar de la última reunió d’aquest pacte social. Per 
tant, això és quelcom que comença ja el 2016, amb la consellera Bassa, que endega 
aquest pacte. És cert que el 2017 es va impedir la continuïtat, amb l’aplicació del 155; 
però que el 2018 es va reprendre, amb totes aquestes forces polítiques que també s’hi 
van incorporar. 

I m’agradaria recordar dues coses més. La primera, que el 2019 al Parlament vam 
aprovar per unanimitat l’endecàleg. Per tant, també un pas més que vam fer. I que la 
setmana que ve, la setmana vinent, el Govern aprovarà també una declaració del pacte 
que ha d’incloure el pla de treball i ha d’incloure el pressupost. I aquesta part del pres-
supost em sembla imprescindible. Perquè, sense el pressupost, òbviament, moltes de les 
activitats que demanem des del Parlament que es facin no es podrien executar. Per tant, 
tal com ens van emplaçar a la reunió de la que alguns vam participar la setmana pas-
sada, fins al mes de setembre està obert perquè fem propostes a aquest pla d’actuació.

I espero, doncs, que amb aquest consens que ha caracteritzat el Pacte social con-
tra l’estigma pel VIH es pugui seguir avançant. Per tant, també donarem suport a 
aquesta proposta en la seva integritat. 

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per la defensa de l’esmena presentada, la núme-
ro 8, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat 
Narcís Clara, que també li demano que es posicioni respecte a la següent proposta 
de resolució.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Bé, doncs començaré justament per la següent proposta de 
resolució, la número 9. D’entrada, dir que el nostre grup dona un suport complet, 
global, al Pacte social contra l’estigma i les discriminacions i a totes les derivades, 
diguéssim, organitzatives i econòmiques que puguin implicar. 

I respecte al punt número 8 i a l’esmena que ha quedat transaccionada, dir que, 
naturalment, perquè és que no pot ser diferent, estem totalment d’acord..., no d’acord, 
és que no pot ser d’altra forma, que es cobri el 20 per cent que queda. I que això es 
pugui fer el més ràpid possible. Ha estat transaccionada. Per tant, hi ha, uns tempos 
que cal complir, i així és.

I això sí, afegir que s’han de tenir presents els condicionants de l’any 2018, que 
tots coneixem i que ha exposat –i, per tant, no m’estendré en aquest sentit– la dipu-
tada Espigares ara fa un moment. 

Per tant, votarem que sí a tot, al 8 i al 9.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la pa-
raula la diputada Assumpta Escarp, per posicionar-se, també, respecte a les dues pro-
postes.

Assumpta Escarp Gibert

Sí, presidenta. No, i que, a més, jo crec que tenen una relació. Entre altres coses, 
per això ho dèiem també, del debat conjunt. Entre altres coses, perquè quan parlem 
del Pacte social contra l’estigma, estem parlant de pacte social. I, per tant, de mol-
tes de les entitats i associacions que també conformen el mateix Comitè 1r de De-
sembre. I, per tant, té una relació directa amb el que és el paper de les entitats, les 
associacions i el tercer sector al voltant de la lluita contra la sida, però també al voltant 
de la lluita contra l’estigma i la discriminació relacionada amb aquest. 

A mi em sembla bé la transacció a la que han arribat. Són quatre mesos més. 
Tots vam escoltar lo que ens va plantejar en el seu moment la gent del Comitè 1r de 
Desembre sobre els deutes que la Generalitat tenia amb ells i, per tant, amb les seves 
entitats, que eren les que ho feien. Esperem que l’any 2020, doncs, les coses puguin 
anar millor, i que, en aquests quatre mesos, doncs, puguin cobrar 18, 19 i 20. I per 
tant, poder desenvolupar aquesta tasca, que és la que tots normalment avalem. I que, 
en aquest cas, també hauríem d’avalar amb les aportacions econòmiques. 

I pel que fa al Pacte social contra l’estigma, comentava ara la diputada Espigares, 
doncs, algunes de les coses que s’han fet, de la darrera reunió i del pla de treball que 
tirarà endavant. Jo no sé si es pot fer, la proposta de resolució no és meva; però com 
que aquí posa l’any 2019, potser per fer-la més realista podríem –si hi ha acord de 
tothom– pensar a realitzar durant aquest any i posar 2020, donat que, com deia abans 
la diputada Espigares, hi ha un pla de treball que es vol portar, doncs com a mínim 
que sigui més realista la proposta de resolució que aprovarem i el desplegament, la 
implantació i el finançament estiguin contemplats en el si d’aquest any 2020. Era una 
proposta que, en tot cas, haurà d’acceptar la diputada Navarro; però que crec que val-
dria la pena, perquè quedi més al dia, tot plegat.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar-se també respecte a aquestes dues propos-
tes de resolució, té la paraula la diputada Marta Ribas, en nom de Catalunya en Comú 
Podem.
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Marta Ribas Frías

Gràcies. Doncs bé, anunciar que, evidentment, votarem a favor les dues pro-
postes de resolució. Ens sumem, si és així, a que es faci aquesta modificació de 
2019 per 2020 en la resolució respecte al compliment del Pacte social contra l’es-
tigma. 

I volia fer referència a l’anterior, a la dels deutes acumulats a les entitats del Co-
mitè 1r de Desembre. Perquè no és una qüestió del 2018 i 2019, porten molts anys 
reclamant-ho. I és una qüestió del sistema. Canviïn-ho ja. M’alegro que el 2020 ha-
gin fet la convocatòria a principis d’any, però no ha aclarit, la senyora Espigares, 
quan es resoldrà aquesta convocatòria. Si les convocatòries de les subvencions no es 
resolen dins –ja em poso pragmàtica, eh?– del primer semestre de l’any, vol dir que 
aquelles entitats han hagut de pagar nòmines, material, serveis, sense rebre aquest 
80 per cent. Ves a saber si a l’octubre, al novembre o al desembre l’acaben rebent, 
sent optimistes. I, al cap d’un any o dos anys, l’altre 20 per cent. Això vol dir endeu-
tament, per aquestes entitats. I són entitats petites, encara que siguin grans. 

Avui hi havia una denúncia de la confederació respecte a les residències, tant 
de gent gran com de discapacitat, també dels impagaments que estan tenint en un 
moment com el..., mesos del coronavirus, no? I estan dient com pateixen per l’im-
pagament d’aquests mesos. Imaginin-se, en una entitat petita, l’impagament del seu 
projecte principal durant un any. És que les ofega fins a un punt de ja no tenir coi-
xí per a quan venen maldades. Per tant, és un tema del sistema en sí. Canviem ja 
d’una vegada aquest sistema de subvencions, que no hi ha manera que l’Adminis-
tració aconsegueixi fer d’una forma més àgil. Si no aconseguim fer-ho d’una forma 
més àgil, si us plau, resolguin-ho i anem a convenis. I més amb entitats que estan 
fent aquests mateixos serveis, amb les actualitzacions necessàries, des de fa anys 
i panys. Potser valdria la pena que plantegéssim convenis interanuals i un sistema 
de pagament que no les ofegui d’aquesta manera. 

Votarem a favor de les resolucions, però no volia deixar de fer la reflexió i la de-
núncia.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Estem parlant del Comitè 1r de Desembre, i, per tant, d’una 
plataforma amb un reconegut prestigi. Jo m’atreviria a dir que per al conjunt no úni-
cament dels grups parlamentaris, sinó de bona part de la societat; prestigi des del 
punt de vista teòric, de la intervenció política pràctica i també de la intervenció so-
cial. I a més, una plataforma amb vint anys d’història. Per tant, fora bo que des del 
Govern es replantegés o la forma en la qual es dissenyen les subvencions o la forma 
en la qual es fan efectives. Perquè, amb el que s’han trobat els darrers anys, no té 
gaire sentit. 

Nosaltres no veiem, tampoc, problema que ara s’hagi volgut arribar a una transac-
ció a fi i efecte d’establir els quatre mesos. 

I per últim, ha estat plantejat també per la diputada Escarp i algun altre grup tam-
bé ha fet referència que hi donaria suport. Sí que li demanaríem al grup proposant 
que fes una esmena in voce per poder modificar la referència del 2019 pel 2020 i que 
la resta de grups no fem oposició i, per tant, que s’incorpori al text per poder-ho vo-
tar en aquest sentit. 

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara sí que demanaria a la propietària de la proposta de reso-
lució que es posicioni respecte a l’esmena, en la primera. I aquesta esmena in voce 
que, doncs, sembla que hi ha acord i consens, també, que, si vostè l’accepta, doncs, 
poder-ho incorporar.
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Blanca Victoria Navarro Pacheco

Bueno es..., evidentemente es también agradable escuchar que hay este acuerdo 
en actualizar las propuestas y que realmente se hagan efectivas. Por supuesto, acep-
taremos la enmienda in voce. 

Y respecto a la otra, pues, agradecer el talante de la negociación de la enmienda, 
pero insistiendo en que esto no es «vamos a ver si se paga o no se paga», sino es que 
no es tolerable que estas entidades tengan que sufrir esto cada año.

Gracias.

La presidenta

Doncs ara passaríem a votar aquestes dues propostes de resolució.
Començaríem per la primera, la número 8 de l’ordre del dia, amb l’esmena trans-

accionada.
Vots favorables?
Doncs s’aprova per unanimitat.
I ara passaríem a votar el punt número 9 amb aquesta esmena de canvi d’any, on 

posa 2019 incorporar el 2020. Sí? (Pausa.)
Per tant, vots favorables?
Doncs també queda aprovada per la unanimitat dels grups presents.
(Pausa llarga.)
Molt bé, doncs seguim amb l’ordre del dia previst per avui. I, per tant, comença-

ríem, entenc, l’ordre ordinari de la comissió.

Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, 
de Cambrils

250-00513/12

Començaríem pel punt número 1, que és la Proposta de resolució sobre el millo-
rament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger 
Antoni de Gimbernat, de Cambrils, que presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I, per la seva defensa, té la paraula la diputada Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas 

Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bien, es la primera ocasión en que tengo 
oportunidad de hablar y de participar en la Comisión de Salud. Y creo que en estos 
momentos es fundamental recordar que la salud es lo más importante en la vida, que 
sin ella todo lo demás carece de importancia. Esto le concede, a esta comisión, que sea 
la más importante de cuantas haya en cualquier parlamento. Y, por lo tanto, les otorga 
la gran responsabilidad de primar la salud por encima de cualquier interés partidista, 
político o electoralista, fundamentalmente a los grupos de Govern, Junts per Catalun-
ya y Esquerra. Y especialmente a Esquerra, que es donde recae la conselleria, tiene la 
gran responsabilidad de gestionar la salud de todos los catalanes. 

Dicho esto, presentamos una propuesta de resolución relativa al servicio de gine-
cología del Hospital de Cambrils. Una propuesta que, como verán, data de noviem-
bre del 2018. Estamos en junio del 2020. Ha pasado más de un año y medio. En un 
año y medio, se puede detectar desde un embarazo hasta un posible problema de 
infertilidad o un cáncer de endometrio. Hasta el 2013, Cambrils contaba con un do-
ble servicio de ginecología que atendía de lunes a viernes y en servicio de mañana 
y tarde. A raíz de los recortes de Artur Mas, pero que luego han continuado con los 
gobiernos de Junts pel Sí y después Junts per Catalunya y Esquerra, se recortó a un 
único servicio de ginecología, que a fecha de antes de ayer atiende únicamente los 
lunes por la tarde, martes y viernes por la mañana. En este sentido, hemos presen-
tado nosotros la propuesta de resolución con las carencias y las necesidades que re-
quiere este servicio de ginecología.
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Gracias al trabajo de Ciutadans; nuestro portavoz, el doctor Jorge Soler; nuestro 
grupo municipal en Cambrils, y también tengo que agradecer a USITAC su gran 
esfuerzo, colaboración y ayuda para este grupo parlamentario, algunas de las pro-
puestas que reivindicábamos ya en el 2018 ya se han conseguido. Por ejemplo, el ecó-
grafo que se consiguió en enero del 2019 –el anterior no funcionaba–; que tuviera un 
asistente, el ginecólogo, pertinente, puesto que nos venía normalmente el ayudante 
del odontólogo. 

Pero, en este sentido, nos queda una propuesta, que es recuperar ese segundo servi-
cio de ginecología. Este gobierno, acostumbrado a recortar en lo que no es necesario, 
nos recorta inclusive en las frases o en las palabras. Nosotros pedíamos incrementar 
los días de servicio de ese segundo servicio de ginecología. Pedíamos días y nos re-
cortan a horas. Si hubiéramos pedido horas nos recortarían a nada. Pero nos dan a 
elegir entre susto o muerte. Porque si no, como niños pequeños, cuando no aceptamos 
las enmiendas, nos las rechazan. 

Dicho esto, aceptamos las enmiendas, pero les apelamos a su gran responsabili-
dad en el tema de salud para que este servicio se recupere, para que esta propuesta 
sea apoyada y Cambrils recupere ese segundo servicio de ginecología que merece 
todo el sentido. En cuanto a las horas que ustedes dicen, teniendo en cuenta que las 
horas forman parte de los días que nosotros pedíamos, entenderemos que cumpli-
mentaran el lunes por la mañana, el martes por la tarde, viernes por la tarde y los 
miércoles y jueves, que no contamos con un segundo servicio de ginecología en 
Cambrils.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per la defensa de les esmenes presentades i en nom del 
Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Efectivament, agrair-li a la diputada l’acceptació de les es-
menes i anunciar que hi votarem a favor.

Efectivament, com ha dit, hi ha algunes de les coses en les que ja s’ha pogut avan-
çar i altres en les que cal encara poder-hi avançar en els propers mesos. Ens sembla 
important la part de l’ecògraf i dels professionals. 

I, per tant, doncs, donarem suport a aquesta proposta de resolució, sabent que 
incrementar les hores i incrementar els dies a vegades és diferent, i que també les 
plantilles dels hospitals han de poder tenir la flexibilitat per poder acabar-ho de ges-
tionar. Però donarem suport als tres punts.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per la defensa de les esmenes presentades i en 
nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Lluís 
Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Només per reiterar que votarem a favor dels tres punts. De 
fet, algunes de les qüestions que plantejava, per qüestions de temporalitat, aquesta 
proposta de resolució ja han estat resoltes. I, per tant, tot el que sigui una objectiva 
millora de la Unitat d’Atenció Sexual i Reproductiva de l’Hospital de Cambrils em 
sembla que l’hem de celebrar. I que agraeixo, en tot cas, la iniciativa del Grup de Ciu-
tadans per posar sobre la taula una problemàtica que afecta aquest hospital de Cam-
brils.

Per tant, votarem, tal com ha fet la diputada d’Esquerra Republicana, els tres punts 
a favor.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, té la paraula la diputada Marta Roqueta.

Marta Moreta Rovira

(L’oradora riu.) Gràcies, presidenta. Bé, avui tornem... Està engegat, oi? Sí. Avui tor-
nem a parlar una altra vegada de la manca de personal. Avui, en el servei de ginecologia 
de l’Hospital de Cambrils. És un tema recurrent, que s’ha anat produint a la Comissió de  
Salut. N’hem parlat, també, d’altres indrets al nostre territori i que, evidentment, és una 
conseqüència derivada de les retallades que s’han anat produint en salut des del 2010,  
i que avui dia ens porta unes conseqüències realment greus i evidents. 

S’ha explicat molt bé ja el cas del tema de disposar d’un especialista de gineco-
logia en poques hores, en quinze hores, que no cobreix en absolut les necessitats de 
la població. I només recordar que l’atenció de salut sexual i reproductiva és essen-
cial per oferir d’una forma més adequada la prevenció, l’educació i la promoció de 
la salut i la bona atenció sanitària. 

I, per tant, nosaltres estem contents que s’hagi arribat a un acord amb les esme-
nes i que aquesta proposta de resolució es pugui tirar endavant. I nosaltres també hi 
donarem suport.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I disculpi, que abans li he canviat el cognom. (La presidenta riu.)
Ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Re, només per anunciar el nostre vot favorable a la resolució.

La presidenta

Doncs ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té 
la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Presidenta; manifestar el nostre vot a favor. A la proposta de resolució no es feia 
referència de quines retallades ens parlaven, però sí que s’hi ha fet referència en la 
intervenció i s’han situat absolutament correctament al Govern d’Artur Mas. I, per 
tant, necessari record, per no oblidar-nos mai, també, que les decisions tenen un ori-
gen polític, no fruit de la malastrugança. 

També reconèixer que en l’exposició s’ha traslladat com hi havia una part de les 
qüestions que es demanaven fruit de que fa un any i mig que es va presentar la pro-
posta de resolució. Parcialment ja s’han fet efectives, tant l’auxiliar, encara que no 
sigui en forma d’auxiliar, com la renovació de l’ecògraf.

I felicitar tant el grup proposant com els grups de govern que hagin arribat a un 
acord. Perquè, sincerament, a aquest grup li semblava com molt complicat si havia 
d’adoptar una opció que fos dies o hores. Perquè, si no es determinen els dies o no 
es determinen les hores, les hores poden ser més que dies. I per tant, com al final 
tampoc no s’ha acabat de determinar quin número d’hores ni quin número de dies, 
doncs, felicitats pels que han arribat a l’acord. I volem pensar que s’interpretarà de 
la manera més extensible.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes presentades, té la 
paraula la diputada Maialen Fernàndez.

Maialen Fernández Cabezas 

Sí, simplemente para agradecer a todos los grupos pues..., en principio a los que 
han presentado enmiendas o buena predisposición, y a todos los grupos, pues, para 
apoyar la propuesta. Y espero no estar dentro de un año y medio, como su área de 
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este servicio de ginecología del Hospital de Cambrils, teniendo que reclamar que 
nos falta el segundo ginecólogo.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada.
Per tant, passem a votar la totalitat de la proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels presents.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al 
CAP Gavà 1 i la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar

250-00563/12

Passaríem al punt 2 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la re-
cuperació del servei d’urgència al CAP Gavà 1 i la reobertura del dispensari de salut 
al barri de Gavà Mar. És una proposta presentada pel Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem. I per la seva defensa, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Doncs bé, és una resolució de fa un any i mig d’un tema que, de fet, ja havíem 
debatut i aprovat en resolucions el 2012 i el 2013 en aquest Parlament. Un altre cop, 
un tema, doncs, resultant de les retallades del Govern Artur Mas, fetes el 2011 amb 
molta eficiència per part del senyor Boi Ruiz, especialment a la primària, no? I, per 
tant, aquestes conseqüències en retallada de primària, d’atenció primària, a molts 
municipis; en aquest cas, a Gavà. I de no desenvolupament de projectes nous que hi 
havia, de nous CAPs o ambulatoris, o d’increment d’hores en ambulatoris i en ser-
veis a la primària arreu del territori.

Per tant, doncs, mirin, vaig al gra: no acceptem les transaccions. No acceptem 
les transaccions perquè (l’oradora riu) és que em sembla ja que ratllem el ridícul, 
no?, tornant a debatre una cosa que hem aprovat el 2012, el 2013, segurament en al-
guna altra ocasió, i que a 2020, un any i mig després d’haver registrat aquesta reso-
lució, encara estiguem negociant a la baixa. No, ja està. O sigui, creiem que cal anar 
per feina i cal reclamar, doncs, el que reclamem. 

Lamentablement, posem 2019 i hauria de ser 2020, si m’accepten in voce can-
viar la data, bàsicament. Que durant aquest 2020 hi hagi un calendari d’execució 
d’aquestes tres coses que reclamem per Gavà. Que és: la recuperació del servei d’ur-
gència del cap Gavà 1, la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar i 
també que hi hagi servei de radiologia en algun dels serveis de primària de Gavà. 
I alhora, també, doncs, el treball amb el servei de farmàcia de Gavà, amb el Col·legi 
Oficial Farmacèutic, per recuperar les urgències de farmàcia nocturna a Gavà. 

Crec que és com bastant clar en els punts que posem de resolució. No volem anar 
a rebaixes. Estem reclamant un calendari de temes aprovats mil vegades i creiem 
que ara ja ho aprovem així, i reclamem el seu compliment una vegada més o no in-
tentarem transaccionar coses que creiem que no pertoquen.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per la defensa de les esmenes presentades i en nom del 
Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Nosaltres estem d’acord amb que cal dialogar. I per tant, al 
punt 2, que parla de dialogar, no hi tenim problema. Però és cert que, tal com es plan-
teja aquesta proposta de resolució, quan a Gavà ja tenim dos centres d’atenció pri-
mària, un que funciona vint-i-quatre hores i l’altre que funciona de vuit a vint i que 
està funcionant i que, a més a més, s’està actualitzant el projecte per a fer aquest ter-
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cer CAP, cal que també tinguem en compte com canviaran les trajectòries, com això 
s’adapta, també, al Planuc.

I, per tant, tal com està plantejada i sense acceptar cap de les nostres esmenes, 
se’ns fa difícil poder-hi donar suport en tota la seva dimensió, tal com està ara plan-
tejada.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també, per la defensa de les esmenes presentades i en 
nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font

No, simplement per afegir-me a l’argumentació de la diputada Espigares i que, en 
tot cas, aquest retrat de la situació de Gavà, diguéssim, en aquesta proposta de reso-
lució no hi surt el projecte de construcció d’un tercer CAP que pertany a... Això ja 
implica que s’han analitzat les necessitats de que hi hagi aquest tercer CAP. 

I per tant, doncs, com que no s’han volgut negociar les esmenes, hi votarem en 
contra.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se en nom del grup parlamentari del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. Bé; de fet, argumentar una miqueta també augmentant el que 
ha comentat la companya..., la Marta Ribas, que deia que ja s’havien presentat di-
verses propostes de resolució en diversos anys, no? Recordar que el 2018 l’alcaldessa 
de Gavà va venir a aquest Parlament precisament per reclamar el servei aquest de 
recuperació d’urgències del CAP 1 i també del consultori, de reobrir el dispensari 
de salut de Gavà Mar. Aleshores, el Grup Parlamentari Socialistes ja vàrem presen-
tar, també, una proposta de resolució que també es va aprovar. 

Per tant, en aquesta comissió s’aproven propostes de resolució que tots quedem 
molt bé i molt allò..., molt satisfactòriament, però, al final, el problema continua es-
tant sobre la taula. Estem parlant de propostes que s’han presentat durant molts anys. 
Estem parlant de propostes de set, de vuit anys, que s’han presentat en aquest Par-
lament, que s’han aprovat –que s’han aprovat– i avui ens tornem a trobar sobre la 
taula amb una proposta de resolució de les mateixes característiques. 

Per tant, agraïm que s’hagi arribat a un acord en aquesta proposta de resolució, 
amb les esmenes proposades; però amb l’agraïment no s’arregla el problema que te-
nen, en aquest moment, a Gavà. I per tant, sí que és –almenys s’hauria de dir– que 
aquest Govern en aquest moment no està complint amb les seves funcions, que són, 
en aquest cas, reobrir el CAP d’urgències 1 i el dispensari de Gavà. Per tant, malau-
radament, sí que hem de fer aquest retret, perquè no s’estan portant a terme correc-
tament les funcions d’aquest Parlament, malgrat que les aprovem.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, al qual de-
mano disculpes perquè l’he saltat en la seva intervenció, té la paraula el diputat Mar-
tín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Ningún problema por el orden. Se ha comentado ya: esta es 
una propuesta de resolución presentada veces y veces y veces en este Parlament por 
todos los grupos de este Parlament. Yo mismo defendía nuestra propuesta idéntica, 
casi punto por punto, en mayo de 2017; era prácticamente idéntica. Luego, en julio de 
2019, una del Grupo Socialistas, etcétera. Pero como se ha comentado, las hay muy 
anteriores. Y en este sentido, pues quiero recalcar, novena, décima legislatura de este 
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Parlament, dos propuestas de resolución prácticamente idénticas, de Esquerra Repu-
blicana. Comentaba antes la señora Espigares: «Tal y como se plantea esta propues-
ta de resolución...» Hombre, pues igual que la planteaban ustedes en la novena y en la 
décima legislatura, mire qué casualidad. «Es que cambian las trayectorias, a veces 
las necesidades...» Sí, cambian las necesidades. Las trayectorias, desde luego. Enton-
ces, ustedes las presentaban y ahora votan en contra, eso es más que evidente. ¿Las 
necesidades pueden cambiar? Sin duda, claro que pueden cambiar las necesidades. 
Pero mire, lo que no ha cambiado, desde esa novena legislatura, es la reclamación del 
municipio de Gavà, de la población de Gavà, de la necesidad de estos equipamien-
tos sanitarios. Eso no ha cambiado. Eso sigue idéntico. Lo que ha cambiado son las 
trayectorias de algunos, que cuando la consejería la tenía Convergencia, pues pedían 
unas cosas, y cuando las tienen ellos, pues no son capaces ni de cumplir con lo que 
ellos mismos pedían. Hay que decirlo así de claro.

Nosotros votaremos a favor, claro, como hemos hecho siempre. Y además creo 
que es una posición muy razonable, la que ha presentado, la que ha expuesto la dipu-
tada Ribas, de que no es el momento ahora de jugar a transaccionar, a decir, a ver 
si... No, planteemos las cosas tal como se necesitan. Volveremos a votar: quizá se 
apruebe, quizá no, dependerá luego de los votos, pero volveremos a votar a favor, 
porque son absolutamente necesarios estos equipamientos y, con permiso, lamento 
mi equivocación de la vez anterior. Porque la vez anterior, en julio, yo decía: ojalá 
sea la última vez. Qué pena, me equivoqué, en julio de 2019. El Govern sigue sin ha-
cer caso a las resoluciones de este Parlament; al menos a esta y a tantas otras. Y, en 
fin, si hace falta volver a debatirlo, incluso volver a presentarlo por parte de Ciuta-
dans, que nadie dude que lo volveremos a hacer. 

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el 
diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Molt breument. Igual que en el punt anterior els felicitàvem 
perquè s’hagués transaccionat, en aquest els felicitem perquè no s’hagi transaccio-
nat; perquè era un buidatge de contingut absolut si el que es plantejava eren els ter-
mes de les esmenes. Una altra cosa és que la transacció pogués haver estat en un 
sentit diferent. 

I després, també, fer referència a una qüestió que no és menor i que s’explica en la 
present proposta de resolució. No és únicament una necessitat, des del punt de vista 
material, recuperar el CAP 1, sinó també una realitat des del punt de vista de quina és 
l’expressió física d’aqueta zona de Gavà. Hi ha pobles, viles, fins i tot ciutats, que po-
den ser molt homogènies i tenen unes bones comunicacions, i n’hi ha d’altres que de 
vegades, per una simple carretera, estan molt trencades i molt separades.

I en aquest supòsit també respon a les dues qüestions: una necessitat des del punt 
de vista material, però també una necessitat de donar resposta des d’una lògica de 
proximitat. I és per això que nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara té un segon torn la diputada proposant, si vol... (Veus de 
fons.) No cal? (Pausa.)

Perfecte, doncs llavors passaríem a votar aquesta proposta de resolució. Entenc 
que es pot votar tota sencera. 

Per tant, vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Deu vots favorables a la proposta de resolució, dels grups parlamentaris de Ciuta-

dans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parla-
mentari de la CUP - Crida Constituent.

Vots en contra?



DSPC-C 510
25 de juny de 2020

Sessió 29 de la CS  24

Deu vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya.

Entenc que, pel vot ponderat, aquesta proposta de resolució queda rebutjada.

Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de recursos 
sanitaris assistencials de Catalunya

250-00567/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la proposta número 3, de re-
solució, sobre la demanda d’un mapa d’inventari de recursos sanitaris assistencials 
de Catalunya, que, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té 
la paraula la diputada Marta Ribas per defensar-la.

Marta Ribas Frías

Doncs mirin, estem parlant, també en aquest cas, d’una proposta del gener del 
2019 en què fèiem referència a un compromís que havia fet l’anterior conseller de 
Salut quan a l’Ajuntament de Barcelona, a través del consorci amb la Generalitat, 
no?, a Barcelona, es va fer un mapa inventari dels recursos sanitaris assistencials a la 
ciutat de Barcelona finançats pel CatSalut; un inventari en què es parlava doncs, tant 
de la naturalesa jurídica de cada una de les entitats que treballen en l’àmbit de salut 
a Barcelona com de l’àmbit en què treballen, com del tipus de finançament que tenen 
i les quantitats de finançament que reben del CatSalut.

Tot plegat és una bona eina pel treball de transparència, pel treball de control, 
també, d’aquests recursos assistencials a la ciutat. I es va –en aquell moment– valorar 
positivament, des del mateix departament, no?, haver fet aquest esforç. I es va dir que 
es volia fer a nivell de tot Catalunya. No sabem si això va avançar o no va avançar. 
Nosaltres, com a diputades, diputats, de la Comissió de Salut, no hem rebut res. Per 
això la proposta està plantejada com està plantejada. Si és que s’ha arribat a fer l’estu-
di d’aquests recursos assistencials, que en una setmana se’ns faci arribar als diputats i  
diputades de la Comissió de Salut. Si és que no s’ha arribat a fer, que es posin els re-
cursos suficients per poder-ho fer, perquè se’ns lliuri a tots els diputats i diputades de 
la Comissió de Salut, aquesta informació, en el termini d’un mes.

No volem modificar aquests dos punts. Ja m’avanço, també, a la proposta que ens 
feien, d’esmena, els grups d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. La proposta 
que ens feien era substituir aquests dos punts per un altre punt que va d’un altre ele-
ment, que és la transparència cap a la ciutadania. Escoltin, tot el compromís i suport 
de transparència cap a la ciutadania, però no volem substituir que nosaltres volem re-
bre, com a Comissió de Salut, aquest mapa dels recursos assistencials. Per tant, hem 
fet una transacció perquè l’esmena de Junts per Catalunya i Esquerra s’afegeixi com 
un tercer punt a la proposta de resolució. 

Per tant, votem els dos primers punts, que van relacionats, que és que ens arribi als 
diputats i diputades aquesta informació d’aquesta forma que la demanem. I, a més a més, 
es faci, doncs, amb el format que calgui, per a la transparència de la ciutadania a través 
del conjunt de dades obertes que ja s’ofereixen online al web del Departament de Salut.

Espero que es pugui aprovar, en aquest sentit, i que realment tothom tinguem la 
informació que ens cal: els diputats i diputades, d’una forma; la ciutadania, doncs, 
d’una altra.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per la defensa de l’esmena, en nom del Grup Republicà 
té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Per a anunciar que donarem suport a aquesta proposta de re-
solució. Efectivament, tal com ho explicava la diputada, a la que agraeixo la proposta 
que ens ha fet, que és mantenir la literalitat del que ella deia i alhora afegir, també, 
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aquesta proposta que fèiem, en tant que tinguem aquestes dues vessants: que els dipu-
tats i diputades puguem tenir la informació amb un format concret que ens permeti 
fer la feina; però alhora que també seguim vetllant per aquesta transparència cap a 
la població, amb dades obertes a través de les pàgines webs i també de l’aplicació 
del 061, que també s’està actualitzant recentment, perquè així entenc que també són 
informacions d’un abast diferent, però que poden donar resposta a tots dos sectors 
–a la fiscalització que fem des del Parlament de l’acció de govern, però també a la 
transparència cap a la població de tota aquesta informació.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per la defensa de l’esmena presentada, i en nom 
de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Sí; gràcies, presidenta. En la mateixa dinàmica, que és l’exercici habitual de la 
transparència per part del Departament de Salut –en els darrers temps ha quedat pa-
lesa. Em fa l’efecte que aquest és un dels eixos estratègics del departament, que és 
ser el màxim de transparent, no només amb els grups parlamentaris –que això hau-
ria d’esdevenir una obligació i una obvietat–, sinó fins i tot donant informació fide-
digna i concreta a la població.

I, per tant, el fet de que també s’accepti com a esmena transaccional un dels tercers 
punts que havien proposat els dos grups que donen suport al Govern fa que votem fa-
vorablement la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula 
el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias de nuevo, presidenta. Agradecer al Grupo de Catalunya en Comú Podem 
que presente esta propuesta de resolución. Nos parece muy muy pertinente. Y qui-
siera destacar una cosa: como ya se ha comentado, es que en 2015 ya lo prometió un 
conseller, que se iba a hacer, y aquí estamos. Se ha repetido varias veces, en las ante-
riores intervenciones, con otras propuestas de resolución que se presentaron hace año 
y pico y hace más de un año. Claro, es que llevamos años, al menos estas dos últimas 
legislaturas que yo conozco de primera mano, con un Departament de Salut que hace 
muy poco; ni siquiera cuando lo prometen, ni siquiera cuando ellos mismos dicen 
que lo van a hacer. Y claro, los grupos de la oposición presentamos propuestas y pro-
puestas, se amontonan, se debaten tarde, llegamos, en algunas ocasiones ya quedan 
hasta desfasadas, etcétera. Pero es sobre todo porque el Departament de Salut lleva 
años no haciendo ni siquiera lo que ellos mismos dicen que van a hacer. Y luego nos 
encontramos con una situación, en esta comisión, pues, como digo, de mucho retra-
so. Pero que, desde luego, no es por la acumulación de propuestas. La acumulación 
de propuestas deriva de la inacción; quería destacar ese punto. 

Y, por supuesto, anunciar nuestro voto favorable a la totalidad de la propuesta, 
incluida la enmienda.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la pa-
raula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Per anunciar el vot favorable. De fet, el mapa de recursos que 
ha fet l’Ajuntament de Barcelona –bé, a través del consorci sanitari–, si vostès han 
tingut oportunitat durant la pandèmia de fer el seguiment que feia el Consorci Sani-
tari de Barcelona, tota la informació que allà es bolcava sobre el que estava passant 
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a Barcelona, a quin centre s’atenia, no s’atenia, etcètera, està fet sobre aquest mapa 
de recursos. És a dir, un mapa de recursos que no només ensenya què és el que hi ha 
sostingut amb fons públics, és transparent; sinó que al mateix temps té una utilitat i 
l’ha tinguda per saber quins són els mecanismes amb què compta el consorci sanita-
ri. I s’ha de dir que el Consorci Sanitari de Barcelona ha facilitat, durant sobretot..., 
ara ja no, en aquesta darrera fase, però durant tota la pandèmia, un nivell d’informa-
ció que difícilment no l’ha adquirit la conselleria de Salut, en aquest cas. 

Hi votarem a favor. I jo li comentava, crec que ahir a la tarda a la diputada Ribas, 
que clar, que el punt a mi em semblava que era més complementari i que es deien dos 
coses diferents en els punts originals que a l’esmena presentada. Entre altres coses, 
perquè una cosa és tenir..., o sigui, fer-lo i tenir-lo, i l’altra és que sigui accessible a 
la ciutadania. I, per tant, hi havia una premissa prèvia. Jo crec que està bé que s’hagi 
pogut arribar a aquesta proposta transaccional. I manifestar, doncs, el nostre vot fa-
vorable als tres punts.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Lo primer que segurament ens hauríem de preguntar és per 
què ho necessitem. I ho necessitaríem per conèixer com és el nostre sistema públic de 
salut. Però també hem de reconèixer que ho necessitem, perquè és tan gran el nivell 
de confusió que, en lo quotidià, ens costa identificar ni tan sols la naturalesa jurídi-
ca d’on o de qui ens dona el servei públic de salut. I, per tant, si es dona compliment 
–i esperem que sigui així–, doncs ens servirà per avançar, per identificar què es va 
fer i què es fa malament. 

I esperem –i aquest subgrup ja ho ha denunciat en dues anteriors ocasions– que 
també serveixi perquè el Departament de Salut, a través de comunicar visites de la 
xarxa pública, no estigui demanant finançament d’empreses privades; que és una si-
tuació que es dona a dia d’avui i que esperem que algun dia se’ns doni explicació de 
per què això passa i en base a quina norma es fa efectiu. Si no ho fa, evidentment, 
nosaltres ens reservarem les accions legals oportunes, que no seran en seu parlamen-
tària, que seran en una altra seu; com no pot ser d’una altra manera, la judicial.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular..., in-
formar-los que estem en el punt 3 de l’ordre del dia, si es vol posicionar?

Santi Rodríguez i Serra

No; m’estic encara situant en el..., dintre del punt 3, eh? Si...

La presidenta

Perfecte, doncs, la diputada Marta Ribas no sé si vol posicionar-se. Ja està? (Pausa.)
Doncs passaríem a votar aquesta proposta de resolució número 3, que entenc que seria 

amb el redactat original més l’addició de l’esmena dels grups que donen suport al Go-
vern? No de substitució, sinó d’addició. (Pausa.) Perfecte, podem votar tota la proposta.

Per tant, vots favorables?
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels grups parlamentaris presents.

Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de Figueres
250-00578/12

Passaríem ara al punt 4 de la proposta de l’ordre del dia, que és la Proposta de re-
solució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de Figueres, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. I per la seva defensa, té la paraula la diputada Camino 
Fernández... (Marta Ribas Frías demana per parlar.) Sí?
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Marta Ribas Frías

Aquí és on havíem demanat que anessin, si era possible, les de Sabadell, del Tau-
lí, després de la 3 havia demanat si podien anar... (Remor de veus.) D’acord, ara...

La presidenta

Sí, però és que ens queda ara la 4, la 5 i venen...

Marta Ribas Frías

És igual, arribo a temps, no passa re.

La presidenta

Ho dic perquè vostè ho deia a efectes de temps i...

Marta Ribas Frías

Sí –sí–, no passa res... D’acord –d’acord–, és igual.

La presidenta

...crec que ens dona temps de fer-lo en l’ordre del dia. I com que era darrere la 3, 
sense haver incorporat les del VIH abans, com havíem demanat... Si vostè veu que se 
n’ha d’anar, doncs les avancem. D’acord? Sí? (Pausa.) Per tant, té la paraula la dipu-
tada Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Como bien se explica en esta propuesta de resolución, el 
hospital comarcal de Figueres, centro de referencia del Alt Empordà, carece de es-
pecialista de alergología, lo que supone que estos pacientes deban desplazarse en-
tre cuarenta y setenta quilómetros –solo de ida– para acudir al centro de atención 
continuada Güell, en Girona, que es donde les atienden, para realizar las pruebas 
alérgicas y las revisiones correspondientes. Entre ida y vuelta, son entre ochenta y 
ciento cuarenta quilómetros. Esto supone que necesitan la mañana y muchas veces 
parte de la tarde para acudir a una consulta.

Los que sufrimos este tipo de patologías alérgicas sabemos a qué hora tenemos 
la consulta, pero nunca a qué hora vamos a entrar y menos a qué hora vamos a salir, 
ya que todo depende de las pruebas que deban realizarnos y de los pacientes que 
estén ese día agendados. Además, cuando se da la circunstancia de que no se puede 
acudir a la consulta programada y se necesita cambiar –la mayoría de las veces por 
cuestiones laborales–, la siguiente visita es programada lo antes posible, lo que sig-
nifica esperar unos seis meses de media.

Un gran número de alergias son tratadas por médicos de atención primaria, al 
carecer de especialista, y solo las consideradas de importancia o graves son deriva-
das. Esto implica que muchas de las patologías alérgicas no son tratadas por el espe-
cialista. Un especialista en el Hospital de Figueres no solo ayudaría a los pacientes 
del Alt Empordà; también ayudaría a reducir la lista de espera, agilizando las con-
sultas del área sanitaria de Girona, donde ahora deben visitarse estos pacientes. 

Hemos llegado a una transacción con los grupos Republicà y Junts per Catalunya 
y quiero darles las gracias por el buen talante y la cordialidad a la hora de transac-
cionar, y en especial, a la diputada Anna Caula.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs per defensar les esmenes presentades i en nom del Grup 
Republicà, té la paraula la diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies. Fer esment, també, no?, crec que treballar amb aquesta disposició i a la 
Comissió de Salut, sempre és agraït, perquè al final el que es busca són millor solu-
cions, un sistema sanitari que funcioni millor. I amb això em quedo, que és un pro-
jecte col·lectiu que hi som tots. 
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Tal com especificava la diputada, realment és un esment, sobretot per la distàn-
cia física –sí que la regió sanitària de Girona o Girona té tres centres de referència: 
el Trueta, Santa Caterina i Blanes–, però realment, físicament, probablement aquest 
queda una mica més allunyat. També, com deia ella, esmentar que a primera instàn-
cia les al·lèrgies més lleus són tractades i fan el seguiment des del CAP de proximi-
tat. I a partir d’aquí, també, si hi ha una causa que són les menors, són derivades a 
aquest servei d’especialista i d’expertesa. 

És veritat que sempre s’aglutina perquè aquest servei d’expertesa cada dia sigui 
d’un més alt nivell i la resposta sigui d’alta qualitat, però sí, treballar i fer esment que, 
en aquest pic que vam fer molt d’èmfasi en aquesta fase, tots sabem que de gener a 
juny s’agreugen. Per tant, que hi pogués haver una reacció més immediata i que, en 
aquests moments, si fos possible, des de l’Hospital de Figueres es pogués respondre 
amb un especialista, sobretot en èpoques agudes d’afectació.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
també per la defensa de l’esmena presentada, té la paraula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, presidenta. Subscric les paraules de la diputada i companya Anna Caula. 
Estem contents d’aquesta transacció i de la manera que s’ha fet. Estem contents perquè 
corregeix les dates del text original; inclou el territori, no només de l’àrea de Figueres, 
estrictament, sinó de tot l’Alt Empordà; posa en prevalença, sobretot, el que creiem 
que s’hi ha de posar, que és la cobertura del servei de l’especialitat de l’al·lergologia 
a l’Hospital de Figures, i també augmenta la temporalitat d’aquest servei, estacio- 
nalment parlant. Això em sembla que és compatible amb el que ja s’ha dit: mantenir 
en aquells casos, en primera instància, la primària, i fer intervenir, si escau, l’especia-
lista a l’Hospital de Figures, en segon nivell, o en tercer nivell en altres centres.

Volia dir que aquí coincideixen aquelles paraules que ha dit el doctor Soler a 
l’inici, doncs, que conceptualment i tècnicament em sembla que estem reflectint allò 
que vol en aquesta transacció que hem fet. 

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la pa-
raula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. No, només afegir que, a part dels quilòmetres que s’han de 
desplaçar les persones que necessiten aquest servei, dir que la consellera de Salut va 
anunciar un pla per reduir les llistes d’espera per una primera visita a l’especialista, 
formant les infermeres, precisament, dels ambulatoris, per realitzar els prick tests 
per detectar els al·lèrgens. Però dir que això no s’ha produït. I, per tant, com moltes 
de les qüestions que es diuen en aquest Parlament i s’anuncien, farem –farem– però 
al final no s’acaben fent.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la 
diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; anunciar que votarem a favor de la resolució. Creiem que amb la transacció ha 
estat millorada, pel tipus de servei del que estem parlant. Cal garantir-ho a la població 
de la zona, si pot ser des del més a prop possible; però cal garantir-ho amb especialis-
tes allà on es pugui accedir. I per tant, creiem que, tal com queda amb el redactat de 
la transacció –si es complís–, seria una bona solució per a la gent de l’Alt Empordà.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el 
diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Per avançar que votarem a favor de la present proposta de 
resolució. Moltes vegades, qui tenim una visió d’àrea metropolitana no pensem el 
que pot significar quaranta o setanta quilòmetres a fi i efecte de poder, simplement, 
tenir atenció amb relació a una al·lèrgia. I per tant, la importància que té que tin-
guem una mirada diferent a la que és situar sempre Barcelona i la seva àrea metro-
politana amb relació a l’activitat política que prestem i que volem fer efectiva.

I amb relació a la transacció a la qual s’ha arribat, pensem que a més millora el 
redactat inicial i, per tant, felicitar els grups que han arribat a aquest acord.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se en nom del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Per anunciar el nostre vot favorable.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs si vol posi... (Veus de fons.) No cal? (Pausa.)
Doncs passaríem a votar aquesta proposta de resolució amb la transacció feta.
Vots favorables?
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels grups parlamentaris presents.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera
250-00579/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 5, que és la Proposta 
de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Per la seva defensa, té la paraula la diputada Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Esta propuesta de resolución se presenta en diciembre de 
2018, pero no es que la situación que sufren haya cambiado mucho en este casi año y 
medio. Voy a intentar explicar lo mejor posible la situación que los profesionales de 
la pediatría tienen en la Jonquera, en Girona, con las dificultades diarias que afron-
tan con las políticas sanitarias, los recortes que desde hace años se sufren y la punta 
del iceberg: la situación caótica que han tenido que gestionar ante la pandemia ac-
tual del Covid-19.

Durante seis años, el área de servicio de pediatría contó tres días a la semana 
en jornada de siete horas y media con un facultativo pediatra para la atención de la 
población infantil asignada –y eso sin contabilizar adecuadamente todos los meno-
res atendidos como desplazados y por situación geográfica, los menores acogidos 
por Cruz Roja. Desde el año 2018, por jubilación de un profesional, vivieron un año 
caótico, con un total de diecisiete horas y media semanales de atención por parte de 
un facultativo, llegando al límite de solo diez horas semanales.

Durante el 2019 se incorporó un nuevo profesional, con el aumento de horas asis-
tenciales hasta llegar al gran número de veinticuatro horas semanales actuales. Por 
cierto, me alegro de que se tengan en cuenta nuestras propuestas de resolución, ya 
que esto sucedió después de presentarla. Actualmente, en el 2020, en esta área ru-
ral, la población infantil asignada al equipo de pediatría es de 985, con un total de 
983 de población atendida. Los profesionales que se dedican al área pediátrica en 
atención primaria no sueñan con imposibles ni piden milagros. La realidad es que 
son muy conscientes de la dificultad, cada vez mayor, de disponer de un facultativo 
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pediatra para este tipo de consultas. Pero no es de recibo que ni siquiera tengan un 
facultativo de referencia para dar la atención adecuada y protegida por ley a una po-
blación tan importante como son nuestros menores.

Actualmente, la situación de la pandemia que estamos viviendo solo ha servido 
para hacer aflorar a la superficie la realidad precaria que desde hace muchos años 
denuncian los profesionales sanitarios de todos los ámbitos. Permitidme que haga 
referencia al programa de vacunación escolar, de por sí ya complicado en muchas 
áreas por el gran volumen de alumnos y toda la burocracia que se debe realizar para 
garantizar esa adecuada protección en este punto tan importante de salud pública. La 
situación que se están encontrando actualmente al respecto es la previsión de un gran 
aumento del volumen de trabajo sin refuerzos y retrasando las visitas asistenciales en 
los centros, ya que son los mismos profesionales quienes ejercen esta función como 
parte de su trabajo. En algunas zonas, sobre todo rurales, es donde más se padecen 
estas situaciones, porque el volumen de profesionales también es menor.

Y me gustaría también apuntar que potenciar el uso de las nuevas tecnologías 
para la atención a las personas –las videollamadas, las videoconsultas, e-consulta, 
uso de webcam...– está muy bien, pero no debemos olvidar nunca el trato humano 
para y con estos pequeños usuarios. 

Hemos llegado a una transacción con el Grup Republicà y Junts per Catalunya. 
Y quiero dar las gracias, una vez más, a la diputada Anna Caula por la buena pre-
disposición y la transacción presentada.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs ara, també, per la defensa de l’esmena presentada i en 
nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Per refermar, no?, aquesta feina d’intentar trobar solucions. És veritat que el 2008 
va succeir una situació que enteníem com a puntual, que el Departament de Salut te-
nia detectada i que es corregeix el febrer del 2019, quan ja s’amplia aquesta amplia-
ció d’hores de pediatria per complir la ràtio escaient. És veritat, de la problemàtica 
diferent de la Jonquera. Això també ens dona un model d’atenció. Nou de cada deu 
infants, un 89 per cent dels infants que hi ha en aquella demarcació, són atesos pel 
sistema de salut pública. És un índex molt i molt alt, i la satisfacció que transmeten 
també és molt alta.

Per tant, intentaríem quedar-nos amb tota aquesta part positiva que funciona, 
d’atenció directa de proximitat, de confiança que té l’usuari cap a aquest servei –com 
es veu en les valoracions. Però, tanmateix, amb la rigorositat que aquestes ràtios sem-
pre siguin complertes, que hi hagi el personal pertinent. I sobretot, l’especialitat de 
pediatria, que sí que és veritat que està detectada com una mancança de país i que 
s’han de trobar els mecanismes perquè això no succeeixi. 

Entenem que s’ha controlat, que aquí hi ha molta més atenció i realment també 
crec que demanar la complicitat d’aquesta Comissió de Salut en els temps que hau-
rem d’afrontar després de la Covid. Tots hem sigut molt conscients del que ha supo-
sat, no?, de la reacció immediata a aquesta emergència; però crec que també hi ha 
d’haver el compromís d’aquesta Comissió de Salut. Ja sabem que tot això s’haurà de 
reactivar, que hi ha d’haver un acompanyament molt i molt proper als nostres profes-
sionals per tot allò que han hagut d’assumir i per tot allò que els haurem d’acompa-
nyar per absorbir totes aquelles disfuncions que hi ha hagut. I crec que es mereixen 
que aquesta comissió, en bloc, siguem al seu costat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula el diputat Francesc Ten.
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Francesc Ten i Costa

Gràcies, presidenta. Sense que serveixi de precedent, deixi’m saludar telemàtica-
ment els amics de l’Alt Empordà i de la Jonquera i l’alcaldessa de la Jonquera, un lloc 
tan complex com bonic, un lloc de frontera i un lloc, per mi, interessant i estimat. 

Estem molt contents de la transacció que hem fet, com en l’anterior. Subscric les 
paraules de la companya Anna Caula. En aquesta transacció es posa en prevalença, 
sobretot, garantir el servei, garantir-lo en funció de les ràtios i assegurar –com diu 
el text literalment– l’atenció pediàtrica, que això vol dir, quan convingui, revisar i 
forçar la situació, perquè sí que és veritat que puntualment caldria revisar si tenim 
en compte les particularitats estacionals i de mobilitat d’un lloc com l’àrea que es 
centralitza a la Jonquera.

Res més. Agraeixo la facilitat en aquesta comissió de ser útils al territori i a la 
seva societat.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se en nom del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. Bé; jo agafaré les paraules de l’estimada Anna, l’Anna Cau-
la. Quedem-nos amb la part positiva; sí, jo també ho dic. Quedem-nos amb la part 
positiva, eh? Però no deixem d’esmentar totes les mancances, eh? Les hem de dir, les 
mancances, perquè sinó no seríem justos, només veure la part positiva i no veure 
les mancances, no? Perquè també són una realitat. 

I per tant, és una realitat que avui dia el 30 per cent dels nens i les nenes que 
s’atenen a la primària –de tot Catalunya–, els atenen com a metge de referència..., 
són ocupades pels metges de família i no com a pediatres. I per tant, calen millores 
en aquest model d’atenció per no fer la sobrecàrrega de la feina que afecta la qua-
litat assistencial; això és una evidència. I la conciliació dels professionals..., també 
podríem parlar dels seus sous i podríem fer un llarg etcètera de reivindicacions que 
són sobre la taula des de fa molt i molt temps.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per posicionar-se i en nom de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Doncs bàsicament per anunciar el nostre vot favorable a la proposta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I en nom de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el dipu-
tat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Nosaltres, preparant aquesta proposta de resolució, intentà-
vem fer números per saber com mil cinquanta nens i nenes, amb deu hores setma-
nals, rebien atenció. Ens semblava com un exercici força complex. Pensant en una 
mitjana en la qual de zero a dos lo normal és que tinguin tres visites l’any –de zero 
a dos–; de dos a sis tinguin una visita l’any, com a mitjana, i de sis a catorze, doncs, 
tinguin mitja visita a l’any. Vull dir, hi ha alguns nens o algunes nenes que no hi van, 
ni en un mateix any, i alguns que hi van dues o tres vegades..., però com aquesta mit-
jana. I no ens sortia. I per tant, que fem la reflexió del que això significa. 

Tot i així, doncs, estem a disposició de votar a favor d’aquesta proposta de reso-
lució, que si bé d’una manera genèrica, doncs, la transacció el que ens diu: una ràtio 
professionals/pacients adequada en relació amb el servei de pediatria d’acord amb 
els estàndards establerts. Volem pensar que això es donarà compliment i, per tant, 
que tindrem, com a mínim, el servei que necessita la zona per a la nostra canalla.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Efectivament, el problema dels serveis de pediatria a Cata-
lunya és una problemàtica que s’ha anat suscitant en diferents comissions, en dife-
rents indrets, i no només en entorns més despoblats, com podria ser el cas que ara 
tenim al davant, sinó que fins i tot a Barcelona ciutat també l’hem tingut, en alguna 
ocasió. I en els Vallesos, precisament també, hem tingut, en alguna ocasió, debats 
i propostes de resolució amb relació a serveis de pediatria que s’han tancat en de-
terminats CAPs per concentrar-los en altres CAPs, amb les complicacions que això 
comporta. Per tant, el que es presenta aquí és un problema que, a més a més, sembla 
que ha estat puntual en el cas de la Jonquera, però el que tenim damunt de la taula és  
un problema més genèric. 

Coincideixo amb la portaveu del Grup Socialistes quan diu que hi ha un 30 per 
cent d’infants que no són atesos per especialistes en pediatria, sinó que són atesos 
per metges de família. I, per tant, aquest és un aspecte també a considerar. Perquè, 
efectivament, les ràtios de les que parlàvem, si no recordo malament, recomanen 
que hi hagi un pediatre a temps complet per cada mil dos-cents infants. Per tant, 
fins i tot amb les vint-i-quatre hores que hi ha assignades, seria encara insuficient 
per cobrir la ràtio que està establerta i que està recomanada.

I aquesta situació vam tenir fins i tot oportunitat de veure-la en el Ple del Parla-
ment i de posicionar-nos en el Ple del Parlament, a través d’una moció, el març del 
2019, on vam tractar el problema de la pediatria de forma genèrica en el conjunt de 
Catalunya. I aquesta és una prova més de que..., una mostra més de que, doncs, con-
tinuen havent-hi disfuncions quant a aquest servei. 

Per tant, donarem suport a aquesta transacció.

La presidenta

Gràcies, diputat. No sé si la... (Veus de fons) No cal? (Pausa.)
Doncs passaríem a votar aquesta proposta de resolució amb la transacció incor-

porada.
Vots favorables a la proposta?
Doncs també queda aprovada per la unanimitat dels grups parlamentaris presents.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell

250-00620/12

Ara sí, passaríem a debatre i votar les propostes de resolució 10 i 11. Entenc que 
es poden substanciar o defensar conjuntament. Sí? (Pausa.)

Per tant, començaríem amb la defensa de la 9 per part del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell. Per la seva defensa, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Ens remetem a la polèmica que hi va haver el gener de 2019, que és quan 
vam registrar aquesta resolució. (L’oradora riu.) L’estem debatent el juny del 2020. 
Una polèmica, doncs, en què no només el personal del mateix Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell, sinó la comunitat i societat civil de Sabadell i comarca, es va mobilit-
zar perquè s’anunciava que es treia un servei històric del Taulí, com era el d’oncolo-
gia pediàtrica, que es traslladava, en aquest cas, a les dues oncòlogues pediàtriques 
a l’Hospital Vall d’Hebron per concentrar els serveis especialitzats a l’Hospital Vall 
d’Hebron. I bé, hi va haver una revolta de tantes professionals de l’hospital com, fins 
i tot, també, de sindicats de la professió i dels col·lectius i de la societat civil de Saba-
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dell, que consideraven que el Taulí el que ha de fer és reforçar-se encara més en ser 
centre de referència en serveis que ja tenia històricament, i no pas anar-se desvestint 
d’aquest petit terciarisme que havia anat aconseguint tenir. 

Va ser gestionat malament, segurament, el tema. El mateix departament en pocs 
dies va rectificar –suposadament rectificar. En realitat, les dues pediatres oncòlogues 
van passar a la Vall d’Hebron. El que es va fer és un mig-mig o una compensació 
de..., tot i que el servei es traspassava clarament a l’Hospital de la Vall d’Hebron, ga-
rantir que era per les fases més agudes de les malalties dels infants i que el seguiment 
es faria, però, des de la proximitat, que era una de les coses que, amb més coherència 
i lògica, no?, feia patir la comunitat, la societat, Sabadell, la ciutadania, de no haver 
d’estar-se traslladant a Barcelona per aquests seguiments quan s’havia tingut aquest 
servei històricament des de la mateixa ciutat o en la proximitat de la comarca. 

No hem retirat la resolució ni hem acceptat les esmenes perquè la realitat viscuda 
ha estat molt diferent. La realitat viscuda ha estat que no s’ha estat fent, aquest segui-
ment dels tractaments des de la proximitat. I, per tant, tot i els compromisos de que es 
reforçaria pediatria en el Taulí a canvi de treure el servei d’oncologia pediàtrica i que 
el seguiment, realment, sí que s’estaria fent allà, però que es guardava, diguem-ne, la 
carta que fos a partir de la recomanació dels especialistes, les sensacions, almenys, 
o les informacions que tenim és que no ha estat així. I que realment, doncs, no..., la 
sensació ha estat que no hi és, ja, aquest servei, en cap de les seves vessants, en l’Hos-
pital Taulí. 

Per tant, es reforça aquesta reivindicació que fem des del Vallès Occidental, la 
gent del Vallès Occidental, que és, doncs, que tant el Taulí com el Consorci Sanitari 
de Terrassa, conjuntament, puguin reforçar alguns dels serveis que ja tenen per ser 
més hospitals de referència, encara, a la zona. No traiem que algunes especialitats, 
doncs, val la pena que estiguin concentrades en pocs hospitals; però que segurament 
aquests pocs hospitals també agrairien que bona part dels serveis que es poden fer 
des de la proximitat es facin des de la proximitat. I que, en el cas de la conjuntu-
ra del Consorci Sanitari de Terrassa i Taulí, conjuntament, es cobreix una població 
molt gran de tot el Vallès Occidental, amb serveis que s’haurien de promoure i po-
tenciar i no pas treure.

I per tant, creiem que ha estat una mala manera o una mala experiència el que ha 
passat en aquest cas. El volem prendre com a punta de llança del que no creiem que 
s’hagi de fer als hospitals del Vallès Occidental. I per tant, mantenim la resolució 
tal com estava, que és que no es treguin serveis del Taulí –no només el d’oncologia 
pediàtrica, sinó que no es treguin serveis del Taulí–, sinó que es plantegi fins a quin 
punt no cal reforçar-los perquè els hospitals de referència amb més terciarisme de 
Barcelona ja estan prou saturats, i en canvi en el Taulí i el Consorci Sanitari de Ter-
rassa hi ha capacitat d’incrementar aquest terciarisme i de fer de complement per a 
una població tan àmplia com la de tot el Vallès Occidental, com a mínim.

La presidenta

Gràcies, diputada. 

Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia 
pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell

250-00621/12

I ara, per la defensa de la següent proposta de resolució sobre el mateix tema, la 
supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell, té 
la paraula, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, la diputada Assumpta 
Escarp.
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Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Intentaré no reproduir..., perquè comparteixo els arguments 
que ha dit la diputada Marta Ribas. Perquè no només..., són molts, eh?, jo diria, els 
elements que ens portarien a defensar les propostes de resolució en la seva literali-
tat i no acceptar les esmenes presentades, entre altres coses perquè les propostes de 
resolució i la que concretament el meu grup va presentar el que vol és defensar l’ex-
cel·lència i la qualitat assistencial del Parc Taulí; però també d’aquells hospitals que, 
fora de Barcelona –que sempre estem lluitant per l’equitat territorial–, mantenen 
aquests nivells d’excel·lència i de qualitat assistencial. I, per tant, expressàvem en la 
nostra proposta de resolució el suport al Parc Taulí i als seus professionals. I avui els 
hi vull expressar encara més, després de la gestió de la Covid-19 i del patiment que 
alguns d’aquests hospitals en el territori han patit i la pressió assistencial a la qual 
han hagut de donar resposta.

Doncs els deia que són molts els elements de defensa de la proposta de resolu-
ció. Tal qual: un és la defensa de l’excel·lència i la qualitat assistencial; l’altre és la 
defensa dels seus professionals, molt bons professionals –que, com són del Siscat i 
sempre estem amb aquesta discussió, estan més mal pagats–, fins al rebuig a la de-
cisió i com es va prendre. Va ser una decisió unilateral, sense coneixement dels òr-
gans de govern del Parc Taulí i sense participació de l’Ajuntament de Sabadell, que 
conforma, també, i forma part del consorci. Per tant, no n’hi van ni una, d’encertada. 
I després..., com deia la diputada Ribas, això era el gener del 19. Estem al juny del 
20 i resulta que, és clar, això s’ha portat a terme i l’esmena et venia a dir que fent 
el seguiment... que teòricament és el que els vam proposar. 

Bé, doncs això no és real. Això podria estar molt bé, perquè els casos aguts està 
clar que es traslladen i s’han de traslladar a alguns centres més especialitzats, però 
el que es pretenia o el que ha volgut l’oncologia del Parc Taulí, intentant arribar a un 
acord, és defensar el treball cooperatiu i coordinat en xarxa. I això seria l’única cosa 
que justificaria que hi hagués un primer diagnòstic en un hospital però que, coope-
rativament i en xarxa, es poguessin atendre des d’altres centres de referència. Això 
és el que s’està fent a Europa, això és el que s’està fent en els centres de referència, i 
això no és el que està fent la conselleria de Salut en el cas de l’oncologia pediàtrica 
del Vallès Occidental. Jo diria que ho està fent en molt poques coses. No hi ha tre-
ball cooperatiu ni coordinat en xarxa, perquè no hi ha manera de determinar en quin 
moment els nens i les nenes estan estables com perquè els passin. I per tant, conti-
nuen fent-los les revisions a la Vall d’Hebron i no hi ha un seguiment habitual. Per-
què, en fase de remissió, doncs, sempre hi ha aquest moment de dubte i, en tot cas, 
continuen on són. Per tant, jo crec que s’ha trencat un dels principis de referència in-
ternacional sobre com abordar sobretot l’oncologia, tota ella, i l’oncologia pediàtrica. 

Jo només volia defensar, entre altres coses, el Parc Taulí. Volia defensar un hos-
pital de..., com a hospital de referència en una zona territorial –com deia la diputada 
Ribas, conjuntament amb el Consorci de Terrassa– molt densa. I en aquest moment, 
on els ajuntaments s’estan plantejant una àrea i una regió metropolitana de 5 milions 
que el que plantegen no és un «barcelonacentrisme», sinó que el que plantegen és la 
cooperació i el treball en xarxa, em sembla que el plantejament de la conselleria no 
s’ha encertat en absolut i s’ha aïllat dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per la defensa de les esmenes presentades a totes dues 
propostes de resolució, té la paraula la diputada Gemma Espigares, en nom del Grup 
Republicà.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. A Catalunya es diagnostiquen uns dos-cents casos de càncer 
infantil de gran complexitat cada any. L’evidència científica i els estàndards euro-
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peus apunten..., la Societat Europea d’Oncologia Pediàtrica apunta cap a la concen-
tració d’aquests casos oncològics. Perquè tenir més casos et permet estudiar millor 
la globalitat; però també innovar farmacològicament, tenir aquesta expertesa. I per 
tant, al final, tenir millors resultats, que és el que entenc que volem tots. 

Quan es va plantejar aquesta proposta, el que es deia era que els dos hospitals de 
referència, en aquest cas al nostre país, que són l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hos-
pital Vall d’Hebron, que a més estan acreditats com a centre de referència europea 
per a tractar aquests casos..., poguéssim fer-ho perquè tenen entre vuitanta i cent ca-
sos l’any. I per tant, aquella «ena» que la Societat Europea d’Oncologia Pediàtrica 
recomana, que és que com a mínim s’atenguin trenta casos per a poder-ho fer amb 
suficient qualitat, es superi. Per tant, mínim de referència: trenta casos. Vall d’He-
bron i Sant Joan de Déu: entre vuitanta i cent casos. I en canvi, en el cas de l’Hos-
pital Taulí, en els darrers anys estàvem parlant d’una «ena» d’entre nou i deu casos. 
I entendran que si parlem de nou, deu casos, és un terç del mínim que es demana 
com a referència per a fer-ho. I per tant, en això és on es proposava que aquesta com-
plexitat s’atengués en hospitals que realment ho puguin fer i ho puguin fer amb tota 
la complexitat que es requereix. A més, alguna diputada ja ho ha dit, això no és no-
més a Catalunya. A Dinamarca, a París, a altres països, entenc que també s’ha donat. 
I que, a més, està funcionant bé. 

Per tant, què és el que nosaltres proposem? Que aquest diagnòstic i tractament 
agut es faci a l’Hospital Vall d’Hebron, amb un conveni que es va proposar el maig 
del 19 i que, a més, està funcionant i està funcionant bé. I que és enriquidor per to-
tes dues bandes, igual que està passant amb altres patologies a altres llocs, i n’hem 
parlat alguna vegada amb hospitals d’altres territoris i altres patologies. I que, efec-
tivament, com deia la diputada Ribas, aquest seguiment es faci des de la proximitat, 
des del territori.

Aquesta concentració, deia, no és aïllada, no es fa només en el cas de la pediatria 
oncològica, però és especialment important en aquest cas. I això, òbviament, no pot 
anar en detriment del Taulí. I en aquest sentit, m’agradaria que quedés constància 
que el Taulí s’ha potenciat a nivell de pediatria, que és un dels centres de referèn-
cia per a nounats de menys de quilo i mig. Per tant, ja és referència en això. I també 
s’està augmentant la complexitat dels politraumes infantils i s’estan revisant els cir-
cuits perquè algunes patologies bàsiques pediàtriques que fins ara estan sent deri-
vades a la zona de Barcelona siguin derivades a la zona del mateix Vallès. I a més a 
més, el Taulí és centre de referència de les malalties cognitivoconductuals infantils i 
també ha esdevingut un dels tres centres terciaris d’atenció a l’ictus pediàtric, i està 
previst que també sigui un dels centres referents en cures pal·liatives pediàtriques. 

Per tant, hi ha vegades que jo puc entendre que hi hagi un criteri territorial en la 
reobertura o en el no tancament dels centres d’atenció primària; que hi ha, també, 
unes connotacions econòmiques i que podem compartir o no, però que podem discu-
tir territorialment. Aquí no estem discutint un tema només territorial, estem discutint, 
a la Comissió de Salut –no a la Comissió de Territori, a la Comissió de Salut–, si el 
que volem és anar contra l’evidència científica, anar contra donar una bona assistèn-
cia de qualitat o no.

Per tant, les nostres esmenes anaven en el sentit de, efectivament, corregir allò 
que les diputades han posat damunt de la taula i que aquesta atenció complexa es faci 
en un hospital complex i que aquell seguiment de casos es faci des de la proximitat. 
Si és això, hi donarem tot el recolzament. Si el que és és no acceptar cap de les esme-
nes o fer-les in voce o d’una altra manera perquè reflecteixin el que vostès verbalment 
han dit i, per tant, simplement el que es digui és: «No –no–, aquí no es toca res; aquí 
seguim sempre igual i aquí tenim de tot a tot arreu», anant contra aquesta evidència 
científica, si és això, nosaltres no hi podem donar suport de cap de les maneres. 

I dos coses per acabar. La primera, això no vol dir que tota la complexitat hagi 
d’estar a Barcelona, com es deia d’aquest «barcelonacentrisme», no –no–, totalment 
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al contrari; és més, és que a una diputada de Girona, de les Terres de l’Ebre i de Llei-
da, òbviament, no se’ls escapa que això no ho proposarien mai. És que hem de tenir 
complexitat a tot arreu, i els he posat cinc exemples de complexitat que s’atén al Taulí 
i no s’atén a altres llocs. Per tant, el que no podem és tenir de tot a tot arreu si no ga-
rantim uns mínims. Però això no treu que si aquesta gent, per a poder-se desplaçar, 
també necessita una ajuda, via l’Ajuntament, via totes les administracions públiques, 
s’hi ha de poder donar resposta. Al punt que sí que donarem suport, òbviament, és 
al del suport als professionals.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per la defensa de les esmenes presentades i en 
nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font 

Gràcies, presidenta. Ha fet una explicació de la nostra posició, la diputada Espi-
gares, molt completa, que la compartim totalment. En aquest cas no estem discutint 
si és una qüestió purament de recursos, sinó que hi ha criteris científics al darrere 
d’aquesta ordenació de l’atenció a l’oncologia pediàtrica. I no hi ha cap menyspreu al 
Parc Taulí, perquè és de referència, ja ho ha explicat també la diputada en moltes 
altres qüestions. 

I, per tant, si els punts queden tal com estan i sense haver-nos acceptat les esme-
nes, hi votarem en contra; excepte aquest..., evidentment, el punt 1 de la proposta de 
resolució del Grup Socialistes, en què evidentment expressem el suport als profes-
sionals del Parc Taulí, com als de tot el sistema sanitari català.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs ara, per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans en aquestes dues propostes de resolució, té la paraula el diputat Martín 
Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias de nuevo, presidenta. Iba a empezar con unas palabras de mi compañe-
ra Camino, pero voy a hacer una pequeña previa, y es destacar que el criterio terri-
torial –lo que incluye la población y su distribución por edad y sexo– es clave para 
determinar las necesidades de salud y la distribución de servicios. Partiendo de ese 
tema, como decía la diputada, mi compañera Camino Fernández ha hablado antes de 
la importancia de los menores. En esto todos seguro que estaremos de acuerdo, y esa 
importancia en la atención sanitaria a los menores por supuesto que incluye la aten-
ción al niño sano en las primeras etapas de su vida. Pero creo que pocas cosas más 
terribles puede haber que que le digan a un padre que su hijo tiene cáncer, a una ma-
dre. Entonces, estamos ahora aquí en un nivel de importancia para la atención que a 
cualquiera, o sea cualquiera, que nos tocara esa patología..., ya pensemos además en 
los niños. 

Y quisiera recalcar una cosa que se ha comentado. Se ha comentado que es que la 
decisión –y se ha comentado, creo que ha sido, por la diputada Escarp– unilateral del 
departament cuando se anunció este cierre fue clave en la polémica que se suscitó. 
Nosotros podemos entender criterios clínicos, de conveniencia, de que determinados 
casos se puedan concentrar en un centro que tenga profesionales con más experien-
cia, etcétera; podemos entender perfectamente esos criterios clínicos. Pero lo que no 
puede ser, bajo ningún concepto, es que de repente te llegue un anuncio como una 
pedrada de que te van a hacer un servicio en donde atienden a tu hijo de un cáncer, 
te llegue así, ala venga, pum, porque lo dice... Sin que eso se haya tramitado con más 
cuidado, con más humanidad y con mejores formas. Así que la polémica que se sus-
citó en su momento en Sabadell era yo creo que hasta pequeña, si me permiten. 
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En lo que atiende a las propuestas de resolución concretas, tengo que decir que 
las enmiendas que se presentaban, pues quizá hubieran dado pie a unas posibles 
transacciones, puntualizaciones... La diputada Escarp lo ha explicado muy bien y 
quizá hubieran dado pie a ello. Pero bueno, no lo sé, eso, en cualquier caso, es cues-
tión de los grupos proponentes y de los grupos... Y al final, no han sido aceptadas, 
pues no han sido aceptadas. Nosotros, entendiendo, como digo, los criterios clíni-
cos, claro que sí que pueden llevar, en un momento determinado, a determinados 
cambios; pero, por favor, informando bien y con exquisito cuidado, cuando se tratan 
temas tan delicados, por favor.

Daremos apoyo a las dos propuestas también iniciales, porque también tenían 
toda la razón, las diputadas proponentes, cuando hablaban de reforzar los hospitales 
de zona de referencia, reforzar sus servicios. ¿Cómo no podemos estar de acuerdo 
con la que hemos pasado con el Covid? Y a tal o cual servicio, bien, podríamos ma-
tizarlo, pero reforzar estos hospitales de zona, estos hospitales territoriales –aparte 
de, por supuesto, la defensa de los profesionales que todos hemos hecho y reiteramos 
todos, de todo corazón–, creemos que es muy importante. 

Así que, aun pudiendo entender algunos criterios clínicos –que claro que sí, que 
podrían ser entendibles–, votaremos a favor de las propuestas tal y como están pre-
sentadas, que también las queremos hacer nuestras.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom de la CUP - Crida Constituent, també per posi-
cionar-se respecte a aquestes dues propostes de resolució, té la paraula el diputat 
Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Pràcticament s’ha dit tot, però nosaltres volíem fer dues re-
flexions globals. La primera, molt senzilla, si analitzem en conjunt com queda la 
pediatria i com queda la pediatria oncològica, en una i en una altra situació. És un 
exercici molt simple. Nosaltres hem donat voltes a això i, fruit d’aquesta primera re-
flexió, al que ens porta és que votem favorablement ambdues propostes de resolució. 

I la segona, un reconeixement. Segurament, més enllà de l’exercici parlamentari 
dels grups proposants, si avui estem parlant d’aquesta qüestió és perquè va haver-hi 
una comunitat de treballadors i treballadores sanitaris i sanitàries que van reaccio-
nar molt ràpidament i d’una manera molt contundent quan va canviar l’organització 
–i ens hi referirem amb aquests termes, ens hi podríem referir amb un altre– del 
servei pediàtric oncològic que es feia al Taulí. I per tant, aquest recordatori i aquest 
agraïment. Treballadors i treballadores i, per cert, també, una comunitat de societat 
civil, que no són únicament treballadors i treballadores d’aquell hospital o de l’en-
torn d’aquell hospital, que va reaccionar davant del que significava una mesura com 
la que avui estem discutint. 

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, tam-
bé per posicionar-se respecte a aquestes dues propostes de resolució, té la paraula el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Nosaltres entenem i compartim perfectament que no hi po-
den haver tots els serveis a tots els municipis ni a totes les comarques. I, per tant, 
és obvi que s’ha d’organitzar de la forma més òptima possible per tal que tothom 
tingui accés als serveis clínics amb les millors garanties sanitàries. I evidentment, 
aquest és el primer element pel que ens hem de regir a l’hora de dissenyar la distri-
bució territorial dels serveis clínics. I això és una cosa i aquesta la podem entendre 
perfectament. 



DSPC-C 510
25 de juny de 2020

Sessió 29 de la CS  38

El que tampoc no és fàcilment comprensible és que serveis que ja són existents i 
que estan tractant malalts –i a més a més, estem parlant de malalts infants; i a més a 
més, estem parlant d’una malaltia que el seu tractament no acostuma a ser de curta 
durada, sinó que acostuma a ser de llarga durada, i que a més a més, com deia, tot i 
ser infants, comporta també per a les famílies una càrrega molt important–, doncs, 
que es desmuntin aquests serveis per recentralitzar-los, diuen vostès. «Recentralit-
zació»? Recentralitzar-los a Barcelona, no? I això és el que nosaltres no podem com-
partir. No ho podem compartir perquè això el que genera és, en la població afectada, 
en el territori afectat, un greuge en el sentit d’haver de fer uns desplaçaments, però 
a més a més el greuge de semblar que, doncs, per estar en un territori que no és 
exactament Barcelona, tens menys dret a rebre determinats serveis, mentre que en el 
passat els has estat rebent, no? 

Per tant, nosaltres donarem suport a les dues mocions que plantegen tant el grup 
dels comuns com el Grup Socialistes.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes presentades i en 
nom de Catalunya en Comú Podem, pel que fa a la proposta de resolució número 10, 
té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

No cal, no acceptem les esmenes. Només volíem reforçar un element. Estem par-
lant d’un tema que ja ha estat comprovat com ha funcionat. I, per tant, crec que fins i 
tot les mateixes esmenes han quedat antiquades respecte a la realitat. Per això vèiem  
difícil la solució via una transacció a un tema..., bé, vull dir, que va quedar tan en-
quistat, suposadament, amb una solució que en realitat no s’ha aplicat. I que, ara 
mateix, doncs, era una mica com un cop de puny damunt la taula, aquesta resolució, 
per dir: «Escoltin, aquest tema va preocupar la població de Sabadell, continua sent 
un problema i volem que s’hi posin, de nou, a resoldre-ho.» I no és amb les esmenes, 
registrades també fa un any, que ho resoldrem, segurament.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes de la proposta 
de resolució número 11, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Ja hem dit –i ho hem dit abans, en la primera intervenció– que no ac-
ceptaríem l’esmena. I a més, és que exactament, entre altres coses, ha passat un any 
i les coses no funcionen. Si no, jo crec que fins i tot una..., deia abans el diputat Ara-
gonés, no?, un col·lectiu de professionals, una societat civil que es va mobilitzar, la 
ciutat, l’Ajuntament, els professionals ens haguessin dit. «Escolta, retireu-ho, que les 
coses van.» I ningú –molt al contrari– ens ha manifestat això.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada.
Per tant, entenc que en la proposta de resolució número 11 hem de fer votació 

separada dels dos punts, sí? (Pausa.)
Per tant, votem la proposta de resolució número 10.
Vots favorables?
Onze vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Partit dels Socialistes 

de Catalunya, Catalunya en Comú Podem, el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular.

Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya.
Per tant, aquesta proposta queda aprovada.
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I pel que fa a la proposta de resolució número 11, votaríem primer el punt 1 de 
la proposta de resolució.

Vots favorables?
Doncs aquest punt 1 queda aprovat per la unanimitat dels grups parlamentaris 

presents.
Passem a votar el punt 2 d’aquesta proposta de resolució.
Vots favorables? 
Doncs 11 vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Grup Socia-

listes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem, el Subgrup Parlamentari de 
la CUP - Crida Constituent i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular.

Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. 
Per tant, aquest punt 2 queda aprovat.

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12

I passaríem ara a l’últim punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre la síndrome química múltiple, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. I per la seva defensa, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. També, de tot fa un any, i aquest matí, parlant amb la dipu-
tada Laïlla sobre la transacció d’una de les esmenes que ara comentarem, quan par-
làvem de les malaltes i de les pacients amb sensibilitat química múltiple i la seva 
necessitat d’ús de mascaretes, no ens imaginàvem que, un any més tard, tots aniríem 
amb mascareta. I, per tant, d’alguna manera hi ha alguns debats que, a vegades..., 
però no només avui tots aniríem amb mascareta, sinó que una de les coses que nos-
altres plantejàvem, també, era la necessitat de disposar i de protegir aquestes pa-
cients d’alguns dels productes que els generen molts més problemes. I que, per tant, 
hi hauria d’haver una certa guia perquè no s’usin. I ho estem dient, que un any més 
tard l’índex d’ús dels clorits s’ha disparat. I, per tant, són persones que en aquest 
moment estan patint més que altres el que és...

Jo vull reconèixer, de la mateixa manera que altres vegades hi han coses que 
no, que hi ha una sensibilitat a la conselleria sobre aquesta síndrome. Hi és sobre, 
també, la seva relació amb la síndrome de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga 
crònica. També amb la defensa –i ho vam fer en el darrer plenari, si no m’equivoco, 
o a l’anterior– d’aquesta perspectiva de gènere en algunes malalties; que és evident 
que existeix, el biaix de gènere, la perspectiva de gènere. I crec que, en aquest sentit, 
doncs, compartim tots bastantes de les coses que es van fer. 

L’any 17 es va crear aquesta xarxa de divuit equips de professionals experts en 
les síndromes de sensibilització central a tot el territori de Catalunya. I el que nos-
altres demanàvem era que ens expliquessin, amb un informe presentat a aquesta co-
missió, l’aplicació i funcionament d’aquests equips professionals. I a partir d’aquí, 
tornéssim a fer aquestes campanyes de sensibilització, dèiem nosaltres, també, ela-
borant la guia de productes. Em deia aquest matí la diputada Laïlla que la guia de 
productes està més o menys elaborada, i el que diem, doncs, és que es publiqui quan 
sigui possible. I, per tant, en aquest sentit, la transacció que els hem fet a mà –i mai 
mejor dicho, perquè està feta a mà. Vull dir que, d’alguna manera, és... 

I acceptaríem les propostes 3 i 4, en el sentit de continuar treballant amb els pro-
fessionals que l’han de tractar, eh?, sobretot per rebre programes de formació especia-
litzada. I que, en aquest sentit, són tant el punt 3 com 4 que acceptaríem les esmenes 
sobre programes de formació especialitzada i la detecció precoç d’aquest tipus de 
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símptomes per poder facilitar, bàsicament, la derivació d’aquestes malaltes..., i parlo 
amb causa, puguin ser derivades i ateses el més ràpidament possible.

Per tant, el que els demanem, doncs, és suport a aquesta proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en primer lloc, 
en representació del Grup Republicà, la diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí; gràcies, president. Doncs, efectivament, és una malaltia feminitzada, amb tot 
el que això suposa, no?, i que precisament a vegades queda relegada a una part d’in-
visibilitat dins del sistema sanitari. En aquest sentit, aquí al Parlament n’hem parlat 
força vegades i certament, doncs, hi ha una sensibilitat també específica dins del 
Departament de Salut per tal d’atendre les persones afectades de la síndrome quí-
mica múltiple.

N’havíem parlat moltes vegades, per l’ús de les mascaretes, per l’ús de molts ma-
terials i productes, doncs, que provocaven aquesta sensibilitat. I que, a més a més, 
aquelles persones ja diagnosticades, doncs, que els complicava moltíssim portar una 
vida normalitzada –ja no dic com la podem conèixer molts dels que estem aquí, sinó 
ja portar unes rutines diàries en el simple fet, per exemple, de poder sortir de casa–, 
i certament, doncs, s’ha anat fent feina en aquest sentit, començant per la creació 
d’aquestes unitats d’expertesa territorialitzades.

En aquest cas –i com apuntava la diputada Escarp–, des de la creació d’aquestes 
unitats d’expertesa, es va anar creant una comissió de treball, precisament, per anar 
avaluant el funcionament d’aquestes unitats al territori. I una de les coses, precisa-
ment pel que la mateixa malaltia, el que deia, no?, aquesta invisibilitat que comporta 
aquesta síndrome... Doncs una de les coses que s’ha hagut d’anar actualitzant con-
tínuament és, precisament, els indicadors amb els quals s’avaluava el funcionament 
d’aquestes unitats territorialitzades d’expertesa i l’impacte que té aquesta malaltia, i 
que s’han hagut d’anar adaptant aquests indicadors i actualitzant contínuament pre-
cisament perquè en la recollida d’aquestes dades hi havia alguns indicadors que, per 
un problema del mateix indicador, no recollien la informació d’una manera contras-
tada i fiable per tal de treure’n, doncs, unes conclusions efectives per dur a terme un 
tractament o un diagnòstic o una bona atenció a aquestes persones diagnosticades 
de síndrome química múltiple.

I també l’elaboració d’aquesta guia, que, no se’ns escapa, i més en aquests mo-
ments on segurament estem utilitzant molts més productes desinfectants que gene-
ren molta més sensibilitat... Ja no és només el que deia la diputada Escarp, de l’ús de 
les mascaretes, sinó aquest ús que fem ara, molt més intensiu, de productes que són 
tòxics o que poden tenir una hipersensibilització, provocar hipersensibilització en 
moltes persones. Doncs, en aquests moments, el que ens cal, també, és que aquesta 
guia d’ús surti així que estigui revisada pels experts en aquest àmbit i que, a més, 
tingui aquesta capacitat d’actualització; sobretot, també, en aquests moments. 

Per tant, en aquest sentit, i amb la transacció feta i l’acceptació de les esmenes 
que proposàvem per part del Govern i la votació d’algun punt en el qual no havíem 
fet esmena, doncs, donarem suport a aquesta proposta de resolució.

El vicepresident

I a continuació té la paraula, en representació de Junts per Catalunya, el diputat 
Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Resumidament, fer referència que cal presentar aquest informe 
sobre l’aplicació i el funcionament dels equips de professionals experts en les síndro-
mes de sensibilització central a tot el territori de Catalunya, que és el que demanava 
la proposta de resolució i que em sembla que el Govern assumeix com a seva.
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I, per altra banda, tot el que té a veure amb campanyes de sensibilització i amb 
els programes de formació que, d’acord amb la informació facilitada pel mateix Go-
vern, ja s’estan desenvolupant.

I, per tant, aquesta és una proposta de resolució que votarem a favor i que dema-
nem que tingui el màxim consens en aquesta comissió.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, per a marcar posicionament la resta de grups, comencem 
pel Grup de Ciutadans. Té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies, president. Doncs bé, estem..., una vegada més, fem un debat 
sobre la sensibilitat química múltiple. I com, doncs, ja s’ha argumentat, des de l’ús 
de mascaretes al carrer per relacionar-se amb la gent fins al risc d’exposició al carrer 
amb contactes amb perfums, amb detergents, amb ambientadors, etcètera –etcète-
ra. Per tant, estem entenent cada vegada més el que pot suposar tot això; sobretot, a 
més, pels símptomes diversos que tenen aquests pacients. 

Avui crec que tots els diputats hem rebut la carta d’un pacient afectat d’aquesta 
sensibilitat química múltiple. Ens ha estat explicant quin ha estat el seu patiment 
fins a arribar al diagnòstic. Des d’aquí, doncs, jo aprofito per saludar-lo i donar-li 
les gràcies per fer-nos arribar aquestes reflexions. Perquè ens explica el llarg pati-
ment d’un pacient que, dintre d’una síndrome com aquesta, amb símptomes diver-
sos, doncs, ha patit l’exposició, també, i quina és la vicissitud que ha tingut dintre 
del sistema sanitari. 

I jo resumiria, doncs, aquella carta i la meva intervenció en dos pilars; dos pilars 
que són centrals en això. Que és: u, la sensibilització social i sanitària d’aquest pro-
blema. Crec que és important que ho tinguem aquí, a la Comissió de Salut. Crec que 
ho tenim. Però també és important que això es traslladi a la societat. I en segon lloc, 
i no menor, doncs, la formació especialitzada. Això és el que ens deia avui, amb 
aquesta carta, aquest pacient, aquest usuari del sistema sanitari català, que ens fica 
en valor que és important que els professionals que atenen dia a dia, doncs, tinguin 
clar que aquesta sensibilitat també cal tenir-la davant d’aquests problemes. Per tant, 
ens alegrem molt de les accions ja fetes en aquest problema, en aquesta malaltia. 
I, per tant, doncs, gràcies per haver-ho fet. I evidentment, i no és menor tampoc, la 
transacció feta, perquè dona joc a avançar tots conjuntament en la solució d’aquests 
problemes.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, per anunciar el nostre vot favorable a la resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. Pel Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la 
paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. Vull recordar –no fa gaire, eh?, ara calculava si eren quinze o divuit 
anys, que és molt poc, encara que pugui semblar molt–, als jutjats del social, quan hi 
anava una persona amb síndrome química múltiple, el que li deien com a resposta 
els perits de l’Administració, qui representa l’Administració, era que allò no s’acre-
ditava i que era una malaltia de dones. Quan qui hi anava era un home l’hi insistien 
més, li deien que, com era una malaltia de dones, doncs, que encara era un procés 
–i ho acabaven dient així– inventat per cobrar una prestació. Hauríem també de re-
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cordar que la pràctica de l’ICAM, màxim responsable administratiu d’avaluar les 
malalties, no és gaire diferent; sí en les formes –ja no donen aquestes respostes–, 
però no en el fons. 

I hauríem de fer una altra reflexió, que és: què és el que passaria si aquesta tarda, 
al Parlament de Catalunya, un col·lectiu de persones amb síndrome química múltiple 
volgués venir a reunir-se amb algun dels diputats o les diputades? És possible que po-
guéssim anar a dutxar-nos perquè no es notés el desodorant? Perquè la majoria de de-
sodorants que utilitzem no són compatibles amb aquestes persones. El desodorant, no 
les persones. Per cert, no ens podríem dutxar en aquest Parlament, perquè els diputats 
i les diputades demanem una dutxa en aquest Parlament i em contesten que no. Hau-
ríem d’anar a casa nostra o vehicular algun altre espai. Però trobaríem que no tenim 
cap sala adaptada, perquè s’utilitzen detergents a fi i efecte de netejar-les. I trobaríem 
un tercer obstacle, barrera arquitectònica, per cert, també, que és que pel wifi que 
tenim al Parlament de Catalunya; tampoc no tenim cap sala aïllada i lliure de wifi. 

Per tant, fenomenal, la present proposta de resolució; però que pensem, en un fu-
tur, també, com fem compatible la principal institució de representació política del 
nostre país amb aquest col·lectiu de persones. I feia aquesta reflexió perquè ràpida-
ment he intentat recordar totes les limitacions que suposen patir aquesta malaltia, 
que no són limitacions per ells i per elles sinó incompliments per nosaltres. I per 
tant, que en un futur pensem, també, com donem resposta a això. 

I després, sobre l’estudi necessari, allò que haurien de ser els determinants. No hi 
hem aprofundit encara gaire. Aquest subgrup no és gaire partidari ni de les teories 
conspiranoiques ni de les acientífiques, però entre això i una realitat en la que no 
es vol reconèixer que hi ha tota una sèrie de determinants que, a dia d’avui, formen 
part de la construcció d’aquestes malalties, crec que encara tenim un camí impor-
tant per córrer i per –abans millor que després– poder conèixer què és el que causa 
aquestes malalties. Si no, d’aquí a trenta o quaranta anys, ens trobarem que tothom 
assumeix el que ja semblava, a dia d’avui, que eren els elements determinants.

Dit tot això, tot i així, nosaltres hi votarem a favor.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Només per expressar el nostre posicionament favorable en aquesta pro-
posta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per tancar i posicionar-se... (Pausa.) Em diu la diputada Escarp 
que no cal.

Per tant, podem anar a votació. Entenc que podem votar-ho tot en bloc... (Pausa.)
Per tant, vots a favor?
Doncs s’aprova per la unanimitat dels presents.
S’acaba aquí. Aixequem la sessió. 

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i cinc minuts.
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