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Sessió 11 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a un quart d’onze del matí i tres minuts. 

Presideix M. Assumpció Laïlla i Jou, acompanyada del vicepresident, Xavier Quinquillà Du-

rich, i del secretari en funcions Alfonso Sánchez Fisac. Assisteix la Mesa la lletrada Esther 

Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, David Mejía Ayra, Blanca Vic-

toria Navarro Pacheco i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Guinó i Subirós, 

Josep Riera i Font, Mònica Sales de la Cruz i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Anna Caula i Paretas, Najat Driouech Ben Moussa i Gemma Espigares Tribó, pel 

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

Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

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

del director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol i Sintas.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 

sobre la diagnosi i les perspectives del Fòrum de Diàleg Professional amb relació al sistema 

sanitari (tram. 354-00095/12). Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes  

i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els tre-

balls del Fòrum de Diàleg Professional (tram. 355-00052/12). Consellera del Departament 

de Salut. Sessió informativa.

La presidenta

Bon dia. Comencem amb un pèl de retard, però crec que era interessant també 
aprofitar la presència d’aquestes dos persones per reunir-se amb els portaveus, per 
explicar-nos, doncs, un tema que ara és d’actualitat. I, per tant, disculpeu començar 
amb retard aquesta comissió.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Salut sobre la 
diagnosi i les perspectives del Fòrum de Diàleg Professional amb relació 
al sistema sanitari

354-00095/12

I seguim amb l’ordre del dia previst. I abans de res donar la benvinguda a la con-
sellera, perquè és la primera Comissió de Salut en què compareix després del seu 
permís de maternitat. I, per tant, benvinguda, consellera, perquè ha tornat aquí, a 
aquesta comissió.

I comencem amb la sol·licitud de sessió informativa d’aquesta Comissió de Salut 
amb la consellera perquè ens parli de la diagnosi i les perspectives del Fòrum de 
Diàleg Professional amb relació al sistema sanitari. I, per tant, consellera, pel temps 
aproximat, o màxim, d’una hora, doncs, té la paraula.

Moltes gràcies.
(Veus de fons. Pausa.)
Sí, exacte, l’experiència és un grau en això. Doncs és veritat, s’hauria de votar o 

donar..., una mica, sí, per assentiment, les dues propostes: la sol·licitud informativa 
presentada pel Partit Socialistes i també la demanda de la conselleria de comparèixer. 
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Sessions informatives amb la consellera de Salut relatives al Fòrum de 
Diàleg Professional

355-00052/12 i 355-00053/12

Per tant, si tots els portaveus hi estan d’acord, doncs, substanciem a continuació 
aquesta compareixença. Té la paraula, consellera.

La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Molt bé, moltes gràcies. Agrair-vos, eh?, que estigueu aquí, i jo molt contenta de 
poder compartir el que és aquest Fòrum de Diàleg Professional aquí, a la casa del Par-
lament de Catalunya. Em preocupa una miqueta el temps, perquè tinc moltes coses a 
explicar; crec que hem de compartir molt, respecte al Fòrum de Diàleg Professional, 
que és un dels grans reptes que tenim com a sistema de salut, que ens hem imposat 
en aquesta legislatura abordar-lo de ple, i, per tant, li he demanat a la presidenta que 
m’avisés quan portés la meitat del temps, perquè no em vull deixar res, de dir-vos.

(L’exposició de la consellera és acompanyada d’una projecció de xarts, els 
quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Començo explicant-vos una mica els objectius generals del Fòrum de Diàleg Pro-
fessional, que és, evidentment, acordar les directrius per identificar les necessitats de 
professionals d’acord amb els nous models assistencials i els rols dels professionals. 
Això és molt important: que sapiguem identificar aquestes necessitats i que aques-
tes necessitats professionals vagin d’acord amb les necessitats de salut que tenim, 
que es defineixen en els nostres models assistencials, que es defineixen en quins rols 
professionals necessitem i de quina manera. 

Evidentment, ens cal, donat que som un país divers, poder elaborar aquest mapa 
territorial de necessitats i perfils, i ens cal fixar bé les línies de treball, els elements 
de canvi, de transformació que necessitarem per a aquest abordatge, per orientar a 
les necessitats identificades totes les polítiques de planificació i d’ordenació de pro-
fessionals que fem com a país.

Nosaltres ho vam dir, és un, no diria debat, sinó que és una feina que ens auto-
imposem, que la veiem inajornable. I la veiem inajornable, i us ho explicaré després 
amb les dades que us presentaré, que a part de les percepcions que podem tenir tots 
quan anem a visitar centres, quan parlem amb professionals, quan parlem amb caps de  
servei, quan anem a l’atenció primària, a part de les percepcions, hi ha dades que 
ens estan demostrant que és inajornable abordar aquest aspecte de les noves neces-
sitats de professionals que vagin d’acord amb les necessitats de salut. Un repte que 
s’emmarca en una ciutadania més apoderada, que vol participar, que vol codecidir 
en tot allò que afecta la nostra salut individual i també col·lectiva, també a nivell 
de comunitat; un repte que s’emmarca també en que quan les TIC apareixen en la 
nostra societat també han de ser molt presents en el nostre sistema de salut i en les 
tasques habituals dels nostres professionals. I tot plegat implica necessàriament ade-
quar les maneres de com planifiquem i com formem també els nostres professionals 
d’ara, que seran els nostres professionals també del futur.

Per tant, les etapes del fòrum, que crec que sí que les vaig compartir algun dia..., 
quan vam abordar això al setembre del 2018, vam entrar de ple i vam dir: «Farem 
el primer plenari un 19 de setembre»; que va anar molt bé; que va servir per posar 
en una mateixa taula compartida tots els actors –alguns d’ells que no havien tingut 
una relació amb el sistema de salut de forma sistèmica, com crec que pertoca–, i es-
pecialment en posar aquestes etapes del Fòrum de Diàleg en el context dels reptes 
als que hem de donar resposta, que són l’envelliment, que són la cronicitat, que són 
integrar l’atenció social i sanitària molt millor del que ho està ara, i que són, evident-
ment, veure les noves necessitats de la població.

Vam fer la primera reunió plenària, on, després d’aquesta, havíem d’elaborar 
aquest marc comú, aquest diagnòstic comú que us presentaré a continuació i que 
compartirem a continuació, per identificar bé quins són els reptes que ens marquem, 
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perquè amb la segona reunió plenària que vam fer aquest març del 2019 puguem 
realment anar encarats a posar solucions a aquests reptes, per, al setembre del 2019, 
acabar tancant amb la tercera reunió plenària i acabar operativitzant tot allò que 
encara no haguem començat –perquè hi haurà moltes coses que ja les haurem anat 
començant.

Per tant, quan establim..., i el que us deia: i demostrarem amb dades quines són 
aquestes necessitats; sí o sí, hem de posar aquest marc comú de l’anàlisi de la demo-
grafia professional i dels criteris de planificació en el que nosaltres ens hem de basar.

El més important de tot és que hem aconseguit, en aquest Fòrum de Diàleg Pro-
fessional, compartir el diagnòstic entre tots aquests actors; penseu que eren una 
seixantena d’actors diferents, tots ells involucrats en el que són els professionals de 
la salut, i, per tant, és essencial, si ens volem marcar reptes i trobar solucions, que 
compartim d’entrada aquest diagnòstic.

El diagnòstic, que primer ha de començar, evidentment, per quina és l’evolu-
ció demogràfica que tindrem en els propers anys. Em sembla que no se’ns escapa a 
 ningú d’aquesta sala que tindrem, a part d’una població més envellida, la població 
tindrà més problemes crònics i discapacitats, també, que afecten d’una manera tam-
bé especial..., per exemple, la prevalença de la discapacitat segueix un patró igual, 
és a dir, superior en les dones i creixent amb l’edat. Per tant, també hi ha aquí un 
biaix de gènere important, que ens dirà que el nostre sistema de salut s’haurà d’enca-
rar també a donar resposta a les necessitats d’una població cada vegada més fràgil.

Pel que fa als professionals sanitaris col·legiats a Catalunya –en aquesta gràfica 
crec que ho podem veure, del 2017–, la major part dels professionals sanitaris que 
tenim es concentra en infermeria i en la professió mèdica; representen, un 38 per 
cent infermeria, i un 30 per cent del total, respectivament. Però no ens oblidem de 
totes les altres professions sanitàries que intervenen en el nostre sistema i que, a 
més a més, cada vegada, en un sistema que diem que la multidisciplinarietat ha de 
ser la clau de l’atenció, algunes d’aquestes professions sanitàries que avui són molt 
minoritàries hauran de créixer sí o sí en el futur per donar resposta a aquestes noves 
necessitats de salut.

Per tant, el gruix important és infermeria i medicina, però totes les altres profes-
sions sanitàries s’han de tenir en compte, estan presents en el fòrum, que l’hem em-
marcat en el que avui tenim definit en el que són professions sanitàries; que no ens 
oblidem de tots els altres treballadors i treballadores de la sanitat que treballen en 
l’àmbit de salut, que tenen un paper també cada vegada més clau en l’àmbit de sa-
lut, però aquest fòrum està emmarcat en el que en vam dir «professions sanitàries». 
Però, evidentment, treballem en el Departament de Salut en totes les planificacions 
estratègiques –per exemple, de l’atenció primària–, amb tots els altres treballadors 
i treballadores, malgrat que no estiguin identificades en aquest fòrum de professio-
nals, com poden ser els administratius, eh?, d’un centre d’atenció primària, que..., 
crec que després faré un apunt per explicar-vos com han d’augmentar el seu pes dins 
l’equip d’atenció primària.

Pel que fa a col·legiats a Catalunya, realment hi ha hagut una estabilitat i una ten-
dència creixent, malgrat que les corbes no siguin molt pronunciades; l’equilibri hi és, 
en el nombre de col·legiats. Per tant, la percepció que tenim d’aquesta manca amb 
les dades es contraposa: sí que tenim col·legiats, sí que tenim molta gent exercint 
en el nostre país; tenim una part de gent, evidentment, que està col·legiada i que no 
fa l’exercici en pràctica assistencial, però és una part petita de tots els professionals 
col·legiats. Per tant, el sector sanitari guanya professionals també en els darrers anys 
complicats, i hem de veure com lliguem això amb les necessitats de professionals que 
tenim.

Quan parlem dels professionals per professió i trams d’edat –aquí també teniu 
una gràfica important–, no hi ha cap professió sanitària que tingui més del 50 per 
cent dels seus col·legiats per sobre dels cinquanta anys, però sí que, per exemple, ens 
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podem fixar que la professió més envellida és la de medicina, amb un 40 per cent 
dels metges i metgesses avui en actiu que es jubilarà previsiblement en els propers 
quinze anys. I s’ha de tenir en compte també quina incidència tenen les prejubila-
cions en tot el sistema. Per tant, quan mirem les taxes de reposició hem de mirar 
els anys de jubilació que hi haurà, preveure que hi ha, a vegades, un decalatge entre 
l’any efectiu i l’any que hauria de ser la jubilació.

Pel que fa a la distribució de professionals sanitaris per sexe, és una evidència –em 
sembla que ho rebeu tots– que els professionals col·legiats són majoritàriament dones. 
La feminització és un fenomen relativament recent en algunes professions, però en 
d’altres diguem que ha estat així des de la seva història i que són professions profun-
dament feminitzades des de l’inici. Però sí que hi ha una recent feminització en al-
gunes de les professions sanitàries; una feminització que, deixeu-m’ho dir –i ho hem 
de tornar a reivindicar–, no es trasllada, per ara, a l’hora de l’ocupació de càrrecs 
directius. Un exemple: dels 152 metges caps de servei que existeixen als hospitals de 
l’ICS, només 33, que vol dir un 22 per cent, són dones; però aquestes dones són el 
54 per cent del total de professionals als hospitals de l’ICS. Per tant, del 54 per cent 
al 22 hi ha un marge prou pronunciat com per poder trencar aquests sostres de vidre 
que continuem tenint també en el nostre sistema de salut.

Pel que fa a la distribució de les professions sanitàries segons nacionalitat, el 17 per  
cent de professionals sanitaris col·legiats al nostre país són nascuts fora de l’Estat 
espanyol; crec que és un percentatge prou rellevant per poder-lo destacar i compar-
tir-lo aquí, en la Comissió de Salut, perquè tinguem percepció de com és la nostra 
realitat diversa, com és el nostre país, també, d’integrador pel que fa a les profes-
sions sanitàries i a les persones que tenim donant resposta a les necessitats de salut 
de la nostra població.

Pel que fa als professionals per regió sanitària, és a dir, importen les gràfiques i 
les xifres globals de tot el país, però ens importa molt què ens està passant en dife-
rents territoris, la variabilitat, com s’explica aquesta variabilitat, si té arguments a 
darrere o no els té. I veiem que, evidentment, la regió sanitària de Barcelona és la 
que aplega una majoria, una concentració de terciarisme, i això també implica que hi 
hagi més professionals per mil habitants en aquesta regió sanitària. Però aquesta vi-
sió territorial, que és una de les constants al Fòrum de Diàleg Professional..., i, us ho  
haig de dir, és un marc en el que treballem, perquè la prioritat de les polítiques pro-
fessionals és dissenyar mecanismes per garantir disponibilitat d’especialistes als ter-
ritoris més allunyats d’aquestes grans concentracions urbanes, que són, evidentment, 
la primera, la de Barcelona, però també podem trobar que en algun altre cas també 
hi ha un comportament metropolità que és capaç de ser atractiu, i nosaltres, en base 
a l’equitat territorial, haurem de treballar tots aquests aspectes. 

Tindrem un nou aplicatiu, que estem enllestint, per al registre de les professions 
sanitàries de Catalunya, que ens donarà un mapa molt més acurat del que tenim 
aquí i del que podeu veure vosaltres, en particular dels professionals especialistes 
de cada regió sanitària. Crec que serà important, quan tinguem això enllestit, poder 
analitzar i compartir aquestes dades una altra vegada. Perquè, com que tenim un 
país divers, amb una dispersió geogràfica que té una afectació important al que és 
la dimensió dels equips i als serveis de salut en el territori... Moltes vegades m’ho 
diuen, quan vaig a visitar alguns llocs potser més allunyats: «Nosaltres, quan un es-
pecialista se’ns jubila o està de baixa, no és que perdem una part del servei, és que 
passem d’u a zero, passem de dos a un, i, per tant, perdem el 50 per cent del servei 
que podem donar a la nostra població.» I això és absolutament traumàtic per a qual-
sevol servei, qualsevol centre, i de cara a la ciutadania evidentment també és així.

Quan parlem de distribució de professionals sanitaris per línia assistencial –crec 
que un dia vaig poder compartir aquí, a la Comissió de Salut, una gràfica com aques-
ta–, el 60 per cent dels professionals sanitaris es concentren en l’atenció hospitalària 
i el 27 per cent és a l’atenció primària. Nosaltres estem dient –no nosaltres com a 
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Departament de Salut, sinó com a país, un consens molt ampli– que l’atenció primà-
ria ha de passar a ser veritablement l’eix vertebrador del nostre sistema nacional de 
salut. Això no es tradueix quan veus gràfiques com aquestes; realment hi ha un des-
equilibri. No dic que l’atenció primària hagi de passar en primer lloc, no és aquest 
l’aspecte, però sí que hi ha un desequilibri important i que hi ha marge per potenciar 
el que és el pes dels professionals en l’atenció primària, que ara estan molt molt molt 
concentrats en l’atenció hospitalària.

Per tant, cal plantejar-nos si aquesta estructura organitzativa del sistema, amb un 
pes evident dels hospitals, és el que ens interessa per al futur. I això és el que estem 
debatent, això és el que estem escrivint a l’Estratègia nacional d’atenció primària i 
salut comunitària. I si detectem que hi ha aquest desequilibri, evidentment un dels 
reptes serà anar-lo corregint. I per això també és un motiu d’aquest Fòrum de Dià-
leg Professional, per no continuar fent les coses exactament igual com es feien els 
últims anys, sinó anar-les corregint cap a aquelles necessitats que tenim i cap a on 
volem que vagi el nostre sistema de salut.

Per tant, establir el nombre de professionals necessaris a cada àmbit assistencial 
vol dir fixar prèviament els rols professionals i vol dir posar-ho en un context de tre-
ball multidisciplinari; és a dir, no és una qüestió de parlar exclusivament de certes 
professions o de certes especialitats, malgrat que tu puguis fer una insistència en un 
repte concret, sinó emmarcar-ho tot en què necessitem sistèmicament en aquest tre-
ball multidisciplinari. Aquest és un dels principals reptes que tenim al fòrum. I això 
ho podreu veure després, quan expliqui amb detall cada un dels reptes que ens hem 
marcat.

Pel que fa a infermeres, a professionals d’infermeria per mil habitants, el 2017. 
Podem trobar diferents gràfiques, diferents comparacions. La primera que jo crec 
que hem de mirar, no perquè haguem de fer exactament igual, però sí perquè ens 
marca una referència i ens marca una orientació d’on estem respecte al món, malgrat 
que estiguem comparant sistemes sanitaris molt diferents, és que tenim un nombre 
d’infermeres molt inferior al que és la mitjana de l’OCDE, i això és una orientació 
que ens marca que hem d’insistir i que hem de treballar perquè aquest nombre d’in-
fermeres..., no dic que sigui exactament igual, perquè ho decidirem d’acord amb el 
model assistencial que nosaltres tinguem, però sí que és cert que el model assisten-
cial l’haurem d’adequar potenciant el que és la infermeria al nostre país, que també 
acabarà potenciant el nombre d’infermeres. Si ens comparem amb altres regions de 
l’Estat espanyol per població –és a dir, comparant-ho amb regions..., amb lògica, 
que ens hi comparem–, com Madrid, Catalunya, el País Valencià, Andalusia –ens 
comparem amb aquestes quatre–, estem al segon lloc de ràtios d’infermeres, i, evi-
dentment, són males comparacions, sempre, amb el País Basc i Navarra, perquè 
tenen uns altres recursos, però sí que, evidentment, nosaltres treballem per arribar 
a poder decidir i poder tenir aquestes ràtios que sí que aconsegueixen el País Basc  
i Navarra.

Pel que fa a les especialitats d’infermeria –i aquesta és molt interessant–, el 92,15 per  
cent de les professionals d’infermeria no tenen especialitat. Això és una xifra enorme,  
és un dels reptes, és una xifra que hem de canviar. I això l’únic que ens mostra és 
que no hem desplegat les especialitats infermeres al nostre país; no reconeixem, en 
els llocs de treball dels nostres centres, el valor afegit de l’especialització d’infer-
mera, i això acaba resultant en aquesta gràfica d’aquí. Per tant, repte absolutament 
identificat respecte a la infermeria, respecte a desenvolupar, evidentment, i desple-
gar les especialitats infermeres. Això té conseqüències; té conseqüències en la cap-
tació i té conseqüències en l’establiment dels rols. És a dir, si volem establir els rols 
d’infermeria els haurem de reconèixer com pertoca. No hi ha més, és clar; més clar, 
l’aigua, en aquest sentit. Per tant, unes gràfiques que ens mostren clarament quin és 
el repte que tenim i cap a on hem d’anar.
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Pel que fa a professionals de medicina per mil habitants, també tornem a mirar 
la gràfica respecte a l’OCDE. Aquí estem al revés, si ho comparem amb la gràfi-
ca que teníem d’infermeria, que anàvem molt per sota. Aquí estem per sobre de la 
mitjana de l’OCDE. També estem per sobre de la mitjana espanyola; comparat amb 
les quatre regions..., bé, amb les tres, a part de nosaltres –Madrid, País Valencià i 
Andalusia–, tornem a estar en el segon lloc. I comparant-ho aquí amb el País Basc 
i Navarra, doncs, estem més o menys en la línia, una mica inferior. Ho torno a dir, 
eh?, no és que això de l’OCDE sigui un objectiu a complir, però sí que ens marca 
una orientació clara i una referència, i segons el model que decidim tenir, segons el 
sistema, fa a vegades de mal comparar.

Quan mirem distribució de professionals de medicina per especialitat –aquí, amb 
especialitats absolutament desplegades, la gràfica és molt diferent de la que hem vist 
en infermeria–, el 21 per cent la tenim majoritàriament en medicina familiar i co-
munitària. Tot i així, cal augmentar aquest pes; és a dir, si l’atenció primària ha de 
tenir aquest pes que diem en el sistema haurem d’augmentar aquest pes del 21 per  
cent de persones amb especialitat medicina familiar i comunitària. I afegir una cosa, 
eh?, un apunt: no totes les persones d’especialitat medicina familiar i comunitària 
treballen a la primària; la majoria, sí, evidentment, però no totes treballen a la pri-
mària.

Això passa, i aquest augment que nosaltres ens posem com a repte, per aconse-
guir que més metges dels que fan el MIR tinguin com a principal opció esdevenir 
especialistes en medicina familiar i comunitària. Per tant, caldrà prestigiar molt més 
el que és aquesta professió, el que és aquesta especialitat professional, per aconse-
guir que aquesta tendència canviï absolutament. I aquí intervé, doncs, del que us 
parlaré ara, que és respecte a la formació dels professionals, com els estem formant 
ara, com els haurem de formar segons aquestes necessitats que veiem en el futur.

L’evolució dels titulats de grau de professions sanitàries ha estat com es mostra 
a la gràfica. Veieu una bé baixa aquí que salta a la vista, no?, un punt avall i amunt? 
Això és perquè quan comença el Pla Bolonya, doncs, hi ha un biaix de l’allargament 
de diplomatura a grau, i, per tant, en aquell any específic hi ha una davallada impor-
tant. El comportament, però, ha estat desigual. Mentre les noves titulacions de me-
dicina han augmentat més d’un 60 per cent, entre els cursos 2010-2011 - 2016-2017, 
les noves titulacions d’infermeria ho han fet un 2 per cent. Per tant, és clarament un 
gap important.

L’objectiu essencial ha de ser que l’oferta formativa sigui plenament adequada 
a la capacitat formativa dels centres i, en darrera instància, sense oblidar les ne-
cessitats de futur de les diferents professions; és a dir, adequar oferta formativa a 
 capacitat formativa, però aquesta capacitat formativa l’hem d’adequar a les necessi-
tats que tenim de professions, que hem de ser capaços de definir i planificar molt bé.

Per tant, pel que fa referència a medicina, la procedència dels estudiants titulats 
en medicina a Catalunya, sabem que un dels factors clau per ser capaços de retenir 
talent en el nostre sistema sanitari és l’origen d’aquestes persones, d’on són aques-
tes persones; on volen fer els seus projectes de vida moltes vegades està emmarcat 
en quin és el seu origen, i moltes vegades no serà així i ho veurem, però depèn de 
múltiples factors. El fet de que en medicina hi hagi un districte universitari únic a 
nivell de tot l’Estat ens provoca uns desequilibris crec que importants. Malgrat tot, 
veiem que les facultats catalanes tenen una capacitat d’atracció dels estudiants de 
medicina important. I això és molt positiu com a país. És a dir, tenim unes univer-
sitats molt reconegudes i moltes persones volen venir a estudiar el grau de medicina 
aquí. Però el 40 per cent dels estudiants titulats en medicina a Catalunya són d’altres 
territoris de l’Estat. El 40 per cent és molt. Sabent que un factor important és d’on 
són les persones, doncs, ens fa pensar que haurem d’introduir molts mecanismes per 
veure..., això, en un context de que no hi ha professionals o no n’hi haurà en excés, i 
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no volem un context de mobilitat excessiva, és un condicionant important que hem 
de tenir en compte. 

Per exemple, Universitat Rovira i Virgili: més de la meitat dels nous titulats de 
l’any 2016-2017 són del País Valencià. I això té uns efectes importants. A més a més, 
molts –a parts dels titulats– dels que comencen el primer any de grau de medicina 
que són del País Valencià, per exemple, poden decidir, el segon any, el tercer any, 
tornar a una universitat del País Valencià, acostar-se a casa, com és natural, acos-
tar-se al lloc on tenen la família, els amics, i on tenen també una part de la seva 
vida anterior a quan s’han mogut per venir a estudiar al nostre país. Per tant, això 
són dades rellevants que hem de tenir en compte a l’hora de planificar respecte a la 
formació i respecte als professionals que estem formant aquí.

Pel que fa a la infermeria, més d’un 80 per cent dels estudiants titulats en in-
fermeria a Catalunya resideixen a Catalunya. Hi ha un canvi important, però: per 
exemple, en el cas de la Universitat de Lleida, hi ha un fort pes de persones origi-
nàries de l’Aragó, i té un sentit molt gran, que és un 18,18 per cent. Per tant, també 
és important aquesta xifra quan després, a l’hora de la feina, doncs, moltes persones 
tendeixen a voler-se acostar a casa seva.

Pel que fa a la distribució dels titulats per sexe, tampoc no tornem a obrir..., ni a 
inventar la sopa d’all ni a dir una cosa que no sapiguem: la feminització és absoluta-
ment creixent a totes les professions sanitàries, a algunes més que a altres; en algu-
nes veiem..., aquí un 100 per cent, que ja em sembla molt molt molt molt clar i molt 
evident, però tenim unes xifres importants de feminització en farmàcia, en medici-
na també, que són realment altíssimes, i en nutrició, per exemple, arriba al 84 per  
cent. Per tant, la feminització és clara, del nostre sistema de salut, i això també ho 
hem de tenir en compte en positiu, ho hem d’emmarcar dins una oportunitat, i des-
prés ho veurem en tot el desenvolupament de les necessitats que tenim.

Pel que fa, doncs, a la formació –un cop hem passat la formació de grau– espe-
cialitzada que fem en el nostre país, el nombre de residents a Catalunya del 2018, 
posat en territori..., a Catalunya tornem a tenir una gran capacitat per formar nous 
especialistes, una capacitat que està repartida en la pràctica totalitat del territori, 
menys Alt Pirineu i Aran, i si bé és veritat..., tornem a veure una concentració evi-
dent a la regió sanitària de Barcelona, sobretot –sobretot– i molt especialment en el 
que són les especialitats hospitalàries. 

Actualment tenim una xarxa de seixanta centres docents del sistema públic de 
salut, que acullen 490 unitats docents. Estem formant 4.619 futurs especialistes i fu-
tures especialistes en més de cinquanta especialitats, i la gran majoria són especia-
litats mèdiques; d’aquestes, quaranta són especialitats mèdiques. Per tant, aquí ens 
hem de fer moltes preguntes, ens hem de plantejar moltes coses, que crec que per 
això era absolutament necessari i inajornable aquest Fòrum de Diàleg Professional, 
com, per exemple, si ens hem de plantejar unitats docents territorials.

Si quan nosaltres veiem els biaixos entre..., la capacitat d’atraure persones per tre-
ballar en un centre concret; que aquest professional, quan tu l’entrevistes, et demana: 
«Teniu residents?» Per tant, és una cosa, és un aspecte molt clau que fa decidir un 
professional si vol anar a treballar a un hospital determinat o no. Potser unitats do-
cents d’àmbit territorial, on potser la part principal continuï estant en un hospital de 
referència, però hi hagi una rotació i una formació també en un hospital comarcal. 
Potser poder-nos acostar a territoris on ara hi som molt poc presents. Potser també, 
en primària, acostar el que és la primària rural, que és molt diferent al que és l’aten-
ció primària en un àmbit urbà. Si els residents, si els estudiants d’especialitzada no 
coneixen aquests àmbits, i no els coneixen i no els perceben i no veuen les possibi-
litats d’aquests àmbits, serà encara molt més difícil que hi vulguin anar a treballar. 
Per tant, aquestes preguntes ens les fem ara perquè hi volem trobar una resposta. 
I volem trobar la resposta com hem fet aquest diagnòstic, d’una manera consensuada 
amb tots aquestes actors. I crec que estem en molt molt bon camí.
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Pel que fa a l’oferta de places de formació sanitària especialitzada, estem enca-
ra condicionats per la reducció de places que hi va haver durant la crisi. I per això 
era absolutament imprescindible aquest augment de l’oferta, perquè aquests efectes 
del creixement de l’oferta d’ara impactaran en el propers anys de forma clara. Això 
també és inajornable; això ja va començar, des de fa un parell d’anys que s’incre-
menta significativament l’oferta de places. I l’objectiu fonamental d’aquesta oferta, 
que es fa anualment, és al final garantir la reposició d’especialistes protegint el ter-
ritori, emmarcant-nos sempre en els nivells de qualitat i de competitivitat docents. 
I tot això ho haurem de casar amb quina és l’oferta de places de formació sanitària 
especialitzada que volem fer, molt més enllà de mirar quina és la taxa de reposició 
a sis o a quinze anys, molt emmarcada, aquesta reposició, en les necessitats que tin-
drem en el futur i no tant en un reemplaçament de places absolutament automàtic. 
Per tant, això el que ens permetrà és preveure bé les necessitats futures de profes-
sionals i casar-ho amb la capacitat docent que tinguem, que respongui a aquestes 
necessitats i que no respongui només a una taxa de reposició o a allò que els centres 
acaben tenint més interès de fer, malgrat que no estigui alineat absolutament amb 
les necessitats que nosaltres planifiquem des del Departament de Salut.

La gràfica que ve ara crec que és important i rellevant. Aquí ens mostra una cosa 
molt clara: de nou –de manera general, eh?–, les unitats docents catalanes tenen un 
gran poder d’atracció, i això és especialment rellevant en el cas d’especialitats de 
psicologia clínica, medicina o farmàcia. Els codis de color verd –o sigui, les colum-
nes pintades, els trossos pintats de color verd– representen les tries del 25 per cent 
de les millors notes de l’examen de l’oposició estatal –és a dir, aquelles persones que 
estan en el primer quartil, que han tret les millors notes, què escullen, què escullen 
per fer l’especialitat–, i la taronja acaba sent el 25 per cent de les pitjors notes.

No obstant, en el cas concret de medicina, i quan ho mirem en l’àmbit general, 
s’evidencia que aquesta gran capacitat d’atracció del millor talent es concentra fo-
namentalment en especialitats d’àmbit hospitalari. Hem de fer els canvis necessa-
ris per fer més atractiva l’especialitat de medicina familiar i comunitària. Si veieu 
l’última barra que tenim a baix, el percentatge del primer quartil de les persones 
que tenen millor nota en l’oposició estatal que tria l’especialitat de medicina fami-
liar i comunitària és molt poca –és molt poca. Això vol dir que és una especialitat 
no atractiva per a les persones que acaben el grau i diuen «em vull formar com a 
especialista»; no troben atractiva l’especialitat de medicina familiar i comunitària, 
i això no lliga gens amb el que necessitem com a país, amb el que hem de posar a 
disposició de la nostra ciutadania, que és uns bons especialistes de medicina fami-
liar i comunitària, amb un bon nombre, amb qualitat, posats al territori i propers a 
la ciutadania, amb una atenció primària que sigui eix vertebrador del nostre sistema. 
Com que això no lliga, aquí tenim un repte clar i important d’aquest fòrum.

Pel que fa a infermeria, la distribució dels residents per lloc d’origen: tres de cada 
quatre residents d’infermeria són de fora de Catalunya. Més del 75 per cent d’espe-
cialistes en infermeria que estem formant al nostre país són de fora de Catalunya. 
Això és una xifra molt important. De nou –és allò que us deia abans, eh?–, no hem 
desplegat les especialitats d’infermeria al nostre país; per tant, sí que tenim bons 
professionals i capacitat formativa i som atractius per formar aquestes infermeres 
en especialitat, però després, quan acaben l’especialitat, com que no les tenim ben 
reconegudes aquí, doncs, s’acosten a casa seva, o en algun cas també podrien mar-
xar a un altre lloc on sí que està reconeguda l’especialitat. Per això diem: és urgent 
el desplegament de les especialitats en infermeria. 

I la distribució torna a ser desigual en el territori. No hi ha cap resident a Llei-
da –cap resident a Lleida– que vingui de Catalunya. Cap ni un, zero; «zero» vol dir 
zero. Llavors això (veus de fons)... –molt bé, gràcies. No, és que a vegades ens va bé 
tenir gràfiques i tenir dades per veure la magnitud del que estem parlant i els reptes 
que tenim sobre la taula, i identificar per què eren inajornables.
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En medicina, distribució dels residents: gairebé el 50 per cent són de fora de 
Catalunya, de la resta de l’Estat, i fins i tot no de la Unió Europea. La distribució 
 continua sent no homogènia en el territori, i, a banda, la distribució tampoc és ho-
mogènia entre les especialitats. De nou, a medicina familiar i comunitària, el 50 per 
cent dels residents que es formen són catalans. I en el cas de l’ICS, que és el princi-
pal formador i que és el principal, després, «empleador» o, diguem-ho, contractador 
de professionals, el 30 per cent dels residents que forma són d’origen extracomuni-
tari. I per això era important, doncs, l’acord de govern que vam fer, per poder, com 
a mínim, retenir el talent d’aquesta formació que sí que estem fent en el nostre país 
i que després no la podíem contractar adequadament.

Per tant, nosaltres, quan parlem de la previsió de jubilacions..., no?, és el man-
tra: «Es jubilaran molts professionals i no en tindrem i no en tindrem.» Estem for-
mant un nombre de professionals suficient –de fet, superior als professionals que es 
jubilaran–, i el repte important és que això vagi adequat amb els professionals que 
necessitem, amb la tipologia de professionals que necessitem. I per això en aquest 
fòrum incidim des de la formació fins, evidentment, tot allò que depèn estrictament 
del nostre sistema sanitari, de captació, de posar a disposició dels professionals l’en-
torn adequat per poder treballar al nostre país. 

Aquí ho veieu en el cas d’infermeria: les que es jubilaran en sis i quinze anys i les 
que estem formant. En la gràfica següent, en el cas de medicina, els que es jubilaran 
en sis i quinze i els que estem formant. I, per tant, n’estem formant suficients. No és 
un problema de que no estiguem formant-ne, però sí d’adequar-ho a les necessitats 
que tindrem. Hi ha molts factors que influeixen a l’hora de determinar si aquest vo-
lum superior serà suficient per cobrir no les baixes de jubilació amb una reposició, 
sinó amb capacitat de retenir les persones, amb noves necessitats, amb la distribució 
territorial. I això és el que tenim entre mans aquí.

I ara passo a la part important –i se m’ha menjat un munt de temps, però, bé, in-
tentaré fer-ho–, que és: un cop aquest Fòrum de Diàleg Professional, en les jornades 
que van tenir, liderades per la Direcció General de Professionals del Marc Ramen-
tol, van establir aquest diagnòstic compartit –jo crec que és molt positiu compartir 
les dades i després acabar compartint absolutament tot el diagnòstic–, consensuar 
uns reptes, per acabar, a l’última etapa, identificant les solucions a aquests reptes per 
poder implementar-les.

Per tant, en aquest segon plenari vam aprovar allò que havien consensuat tots 
aquests sectors, que eren aquests disset reptes professionals de present i futur en el 
marc del sistema sanitari català. Són disset reptes, és a dir, en són uns quants, però 
són els que pertoca que hi hagi i els que es van arribar a consensuar; amb una par-
ticularitat: hi ha quinze d’aquests reptes que afecten de manera més o menys trans-
versal a totes les professions sanitàries, i es van identificar dos reptes més, no diria 
específics i exclusius, perquè no és la paraula, però sí dos reptes a part, que se’ls 
dona un capítol i un grup de treball específic, perquè creiem que és important i han 
sortit clarament identificats a les dades; un és la infermeria i l’altre és medicina fa-
miliar i comunitària, perquè formen part de la gran centralitat d’aquests col·lectius 
en el nostre sistema, i perquè són d’una evident urgència, com a sistema sanitari, per 
prendre, doncs, les mesures, en aquests casos, concretes. 

Repte número 1. En el repte número 1 parlem de rols, de competències, de treball 
en equip, és a dir, no abandonem parlar sempre d’aquest treball multidisciplinari, i par-
lem també de la cartera de serveis; no la cartera de serveis de la ciutadania, en aquest 
cas, sinó cartera de serveis de cada àmbit assistencial amb els nous models d’atenció. 
És preguntar-nos coses com: com es poden distribuir els rols professionals de manera 
que l’atenció a la ciutadania sigui al final més eficient o sigui més acurada en allò que 
necessitem? Doncs, ens toca això, ens toca parlar de rols, ens toca parlar de compe-
tències, en aquest cas.
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Dir-vos que –per posar-vos una mica en situació, eh?–, de cada un dels reptes, 
se’n deriva un grup de treball específic on cada actor del Fòrum de Diàleg Professio-
nal estarà en un, dos, diversos grups de treball, on hi haurà una coordinació tècnica 
de tot el que es fa en aquests grups de treball, perquè s’interrelacionen entre ells, i, 
per tant, cada un dels reptes tindrà un abordatge clar; no posem tots els reptes sobre 
totes les taules, sinó un abordatge molt clar i concret de cada un d’aquests reptes.

Com fem tot això que deia en aquest repte, no?, de parlar de rols, de parlar  
de competències? Doncs un exemple: que les infermeres o que nosaltres despleguem 
completament les competències professionals d’infermeria, que augmentem capaci-
tat resolutiva dels administratius que no formen part d’aquest fòrum, però que sabem 
què és el que s’ha de fer. Perquè, per exemple, quan parlem de l’atenció primària, de 
quina és la classificació per motius de consulta, i nosaltres estem dient «els motius  
de consulta d’atenció primària s’han de portar pel professional més adequat, s’ha de 
fer en el temps més àgil possible, les urgències, evidentment, es resolen immedia-
tament i en el mateix dia, hi ha uns motius no demorables que aconsellen fer-ho en 
menys de dos dies, i hi han uns altres motius que són de seguiment, de control pre-
ventiu, de revisions», nosaltres el que estem dient és que augmentem el pes de l’ad-
ministratiu en un equip d’atenció primària, que tingui capacitat formativa per estar 
derivant aquest motiu de consulta al professional més adequat; augmentem la compe-
tència i el pes de les infermeres en l’equip d’atenció primària, i els metges de família 
i comunitària fan allò que els pertoca fer i que només poden fer ells i elles. Per tant, 
això és, organitzativament, ordenar, això és augmentar competències dels professio-
nals i això és posar rols i això és adequar els rols a les necessitats de les persones.

Segon repte. En segon repte parlem de dotació de professionals; parlem d’establir 
els àmbits assistencials i, per a cada una de les professions sanitàries i especialitat, 
aquest objectiu general, desenvolupant els rols necessaris. I aquí tenim molts aspec-
tes i moltes preguntes a fer. I quan diem «desenvolupar rols», també podem parlar 
de, quan el PIUC posa un pressupost específic per a la primària, com s’ha traduït 
això exactament. 

He estat moltes setmanes anant a centres d’atenció primària, a centres d’urgèn-
cies d’atenció primària, parlant directament als professionals. I quan et diuen en un 
CUAP, per exemple, doncs: «Aquesta partida específica que hi va haver en època 
d’epidèmia de grip, específica per a la primària, a mi m’ha servit per a una cosa 
concreta, que és tenir una infermera per a demanda aguda aquí, en el CUAP, a les 
setmanes de PIUC.» I això és augmentar el rol, augmentar la competència d’aquesta 
infermera que no hi era; això és posar a disposició d’una organització, d’un equip, 
més resolució, i això és que la primària sigui capaç de fer molt més i no hi hagi tanta 
derivació a l’hospital de casos que es poden resoldre en la primària.

Per tant, moltes vegades intentem parlar de coses generals; ostres, però és que 
té una afectació específica de cara als professionals, de cara a demostrar que si 
augmentem competències d’alguns professionals, això millora organitzativament tot 
l’equip, i al final acaba repercutint en una millor atenció a la ciutadania.

Repte número 3: establir bases de models de gestió i organització del treball per 
tenir capacitat d’això que parlava ara, de més resolució, posar l’entorn laboral i evi-
dentment mesures de conciliació. Caiem moltes vegades en l’error de lligar la femi-
nització del sector, no? I això és un debat que sempre tenim: com que es feminitza, 
ara haurem d’introduir mesures de conciliació? No, no. És a dir, les mesures de con-
ciliació no és perquè hi hagi més dones; possiblement la feminització ens ha ajudat 
a tota la societat a saber que és important introduir aquestes mesures de conciliació 
per millorar tota la societat en general. És important tenir entorns laborals capaços 
de donar resposta a les necessitats de la gent, amb uns equilibris laborals i amb unes 
condicions que posem i amb un entorn que posem adequats per al desenvolupament 
professional absolutament de tothom. Per tant, aquí és una mostra de com les do-
nes..., i posar la perspectiva de gènere i veure el que està passant en el cas de la fe-
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minització del sector, ens ajuda a millorar tota la societat; no a millorar les dones 
o l’atenció específica a les dones, sinó a una millora específica de tota la societat.

Es va signar un conveni al Siscat, que ja comença a incorporar moltes mesures 
d’aquest estil, on es parla d’entorn, on es parla de conciliació –i se n’hauria de par-
lar encara molt més–, on es parla de recuperar una jornada progressivament fins  
a la jornada que tenien el 2018, i on parlem també, en molts aspectes, quan parlem 
d’aspectes laborals, d’ajuda a la millor organització de l’equip i a democratització a 
vegades, també, de la tria dins dels mateixos equips. Mesures com reorganitzar els 
equips unificant horari d’obertura fins a les vuit, crec que són importants, que s’han 
introduït, i són canvis i són transformacions que queden aquí.

Passem al repte 4. Aquí –jo ho he dit abans, eh?–, la introducció de les TIC tam-
bé ens obliga a poder fer allò necessari en la nostra planificació de professionals, 
perquè hem de dotar els professionals de les competències TIC adequades, perquè 
la ciutadania està demanant una atenció més personal i perquè hi han noves fórmu-
les d’atenció, com l’atenció no presencial, que estan aquí i que les haurem de posar, 
i que no girarem l’esquena a avenços que no suposen una minva de serveis sinó tot 
el contrari. 

Però més enllà de consultes telemàtiques, per exemple, quin és el paper que ju-
guen les TIC en l’activitat assistencial que desenvolupen els professionals? Quan 
surti d’aquí aniré a una jornada del mapa de tendències que organitza TIC Salut,  
i allà es posa sobre la taula tot allò que ens pot aportar la nova tecnologia en la nos-
tra pràctica, i sempre al servei de les persones. 

Parlem de que tenim una estació clínica d’emergències en les nostres ambulàn-
cies que va absolutament bé. L’altre dia, abans-d’ahir –abans-d’ahir–, vaig estar, a 
la nit, amb els equips d’atenció domiciliaria d’aquí Barcelona ciutat, fent domicilis. 
Quan tens un missatge al mòbil que diu «domicili, senyora tal» –perquè era una se-
nyora–, bàsicament gent gran, noranta i escaig anys, i moltes de les atencions són 
d’aquest estil. Senyora qual –senyora Pepita, senyora Rosa, senyora Anna, és igual, o 
senyor Pepito–, d’edat tal, l’adreça i el motiu de la consulta –febre, dolor abdominal, 
el que sigui. Entres a dins del cotxe, obres tablet, ordinador, et connectes a l’ECAP, 
mires quina medicació té aquesta persona, l’agafes, l’importes. Mires els diagnòstics 
que té. Te’n vas a la història clínica compartida, veus que fa una setmana va estar 
ingressada a urgències, o va passar per urgències. Mires, de tot el seu historial, què 
té relació amb el motiu de consulta d’avui. Arribes a casa de la pacient, fas l’atenció 
domiciliària, truques i ja no li has de preguntar: «Senyora Maria, quina medicació es  
pren? Senyora Maria, vostè té alguna al·lèrgia? Senyora Maria, vostè no sé què?» Ja 
ho tens prèviament, tu ja arribes amb tota aquesta informació. Això és aplicar les 
TIC al servei de les persones: tu arribes a aquest domicili i ja tens absolutament tota 
aquesta informació, vas de cara a preguntar pel motiu de consulta; saps quina medi-
cació s’està prenent, com a molt li pots preguntar: «Avui a la tarda, les pastilles que 
li tocaven, se les ha pres? Sí o no?» I, clar, això és un avenç absolutament brutal, les 
e-Consultes de la història clínica compartida, com us deia. Tot això ho hem de poder 
posar a disposició dels nostres professionals, que al final és posar-ho a disposició de 
la nostra ciutadania.

Repte número 5. I comencem amb reptes lligats al grau, lligats a la formació i 
lligats també no només al sistema de salut, sinó a com intervenen les universitats. 
I aquí hem treballat amb la consellera d’Empresa i Coneixement per dir «sí, anirem 
plegades en això». Des de la Direcció General de Professionals amb la Direcció Ge-
neral d’Universitats treballen conjuntament, perquè molts d’aquests reptes són com-
partits, perquè nosaltres no abordarem els professionals de futur sense abordar-ho 
des de la formació de grau i d’especialitzada.

Podem planificar conjuntament universitats i salut el contingut de la formació 
dels graus de Ciències de la Salut per orientar els perfils professionals necessaris? Sí. 
No és que puguem, és que ho hem de fer, no hi ha una altra..., el camí no passa per 
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un altre lloc que poder-ho fer conjuntament. Com hem d’articular la incorporació 
de les noves demandes ciutadanes als plans d’estudi de les professions  sanitàries? 
Doncs ho haurem d’articular. La ciutadania ens demana uns professionals i ens de-
mana una atenció molt humanitzada, i això s’ha d’incorporar ja en la formació de 
grau i també d’especialitzada. Aquests són reptes que tenim i això ho abordarem 
conjuntament, no ho farem pas sols. 

Repte 6. Aquest repte parla de valors, sobretot. És el que deia de la ciutadania, 
d’abans, no?, que demana acompanyament, demana codecisió, i, per tant, nosaltres, 
en els programes, en la formació, també hi haurem d’incloure aquests valors i ac-
tituds comuns, que són molt propis de les professions sanitàries i que potser amb 
l’alta especialització els hem acabat perdent o traient-los el valor que tenen, que és 
enorme. I això al final ens garanteix uns professionals amb una qualitat extrema, i 
qualitat que lligarà amb el que la ciutadania ens està demanant d’aquesta atenció no 
només de qualitat quant a tècniques o quant a coneixements, sinó també de qualitat 
quant a humanització d’aquesta atenció.

Repte número 7: adequar en la formació de grau els criteris d’acreditació, qua-
litat, infraestructures docents. Aquí parlem de professorat, de docent; aquí parlem 
de relleu generacional d’aquest professorat; aquí parlem d’un repte que tenim, que 
és com podem vincular places d’infermeria. Ens és molt difícil, amb com tenim les 
infermeres exercint en el nostre sistema, que puguin tenir places vinculades, i les ne-
cessitem com a docents a les nostres universitats, que les necessitem formant les nos-
tres futures professionals, i ara mateix, bé, és un problema dels que tenim que hem 
d’afrontar.

Següent: com és l’accés a la universitat?, amb quin nivell d’equitat? Donat el dis-
tricte únic, per exemple, en medicina, ens estem assegurant que les persones que es 
volen formar en medicina a Catalunya tenen un accés garantit a la llicenciatura? No. 
I, per tant, haurem de mirar com ho fem. I això, evidentment..., vull dir, aquest repte 
normalment no hauria estat en un dels reptes d’un sistema de salut, sinó que hauria 
d’estar emmarcat en el sistema universitari, però l’hem posat aquí perquè treballem 
conjuntament amb universitats també en això.

Repte número 9: de la formació sanitària especialitzada. Tornem a introduir 
aquests valors que he dit abans, emmarcant-los en la qualitat. Quins són els contin-
guts formatius que inclourem als itineraris de residents i com els avaluarem? És a 
dir, als residents que els donem una formació –he vist unes rialles aquí..., no sé... (la 
consellera riu)– de molta qualitat, molt especialitzada, brutal, per exemple en..., i 
molt centrada en els hospitals –potser massa–, els estem donant aquests valors? No 
els estem deixant conèixer el que és la ruralitat de l’atenció primària, no els estem 
deixant conèixer el que és atendre les persones en un hospital comarcal, que no té 
una unitat docent; però potser plantejant-nos aquelles unitats més territorials tin-
dríem la capacitat de que ho puguin conèixer. I això forma part de la formació sa-
nitària especialitzada del futur, que crec que no l’hem de defugir i l’hem d’incloure 
en la nostra formació de residents.

Repte número 10: revisar i adequar la capacitat formativa de l’especialitzada per 
garantir cobertura de necessitat de professionals. Aquí estem parlant de les unitats 
docents; aquí estem parlant que hem reclamat, per exemple, al ministeri que des-
bloquegi cinquanta-tres expedients d’acreditació de centres i unitats docents que 
teníem pendents de resolució de fa cinc, vuit anys, i no de fa..., que els hem enviat 
el mes passat i no ens han donat resolució, sinó de fa cinc, vuit anys. Tenim com-
promís oral de l’últim Consejo Interterritorial, que n’han desbloquejat divuit de MIR 
i catorze d’EIR, malgrat que encara no en tenim la resolució. Tot això són aspectes 
que ens frenen, que ens condicionen com podem formar els nostres especialistes, que 
ens condicionen la capacitat d’introduir noves unitats docents que incorporin ja tots 
aquests aspectes que estàvem parlant.
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Repte 11: augmentar la capacitat d’atracció de centres i unitats docents a Cata-
lunya per atreure-hi talent i contribuir a retenir-lo. La clau, aquesta crec que és la 
clau d’unitats docents hospitalàries molt atractives; però que les altres també ho han 
de ser. És a dir, en tenim unes on tothom hi vol anar, és a dir, i això és indiscutible 
i està molt bé i ha de continuar sent així, això vol dir que tenim una capacitat for-
mativa brutal i uns centres acreditadíssims per a la formació de tothom, però n’hi 
ha d’altres que poden desenvolupar aquesta possibilitat de ser unitat docent, potser 
no pròpia, potser compartida, també, integrant-se en una unitat docent més àmplia, 
i que al final dona l’oportunitat que deia jo a baix, de poder conèixer, i això fa no 
només que treguis sinó que puguis retenir talent a territori en llocs que ara són des-
coneguts, absolutament desconeguts pels nostres residents que estem formant en el 
nostre país. Si no ho coneixes no hi vols anar; és que no..., moltes vegades passa 
això. Llavors, dins dels múltiples factors que haurem de posar sobre la taula, aquest 
és un d’ells. És a dir, dins d’augmentar la capacitat d’atracció per tenir professionals, 
per exemple, a territori, un d’ells és que ho coneguin ja des de la formació; n’hi hau-
rà molts altres, eh?, no s’arregla amb una sola cosa, però aquesta n’és una.

Repte número 12, per captar, per retenir talent, i amb coherència amb els va-
lors socials i professionals dels principis del model sanitari català. I ho he dit, eh?, 
formàvem moltes persones extracomunitàries en especialitat de medicina familiar 
i comunitària aquí, i no teníem capacitat després de poder retenir-les, de poder con-
tractar-les de forma normal. Es fa un acord de govern per solucionar aquest aspecte, 
i l’ICS ja pot contractar aquelles persones que està formant. Per tant, no és que ha-
gis d’anar a buscar el talent a no sé on, és que és un talent que ja tenies i que l’has 
format a casa. Per tant, moltes coses a fer en aquest àmbit de captar. Ho he dit en 
l’objectiu anterior: captar, retenir aquest talent que sí que estem formant al nostre 
país i que té gran qualitat.

Repte 13: promoure el desenvolupament professional continu i que la seva valo-
ració i el seu reconeixement contribueixin de manera efectiva a la millora de l’exer-
cici professional. Això és l’aspecte que els professionals d’ara..., els condiciona molt 
segons quina és l’oferta. És a dir, per poder anar a treballar a un lloc..., és aquell cas 
que us explicava abans: «Hi ha residents aquí?, és a dir, si jo vinc a treballar aquí, 
aquí tinc residents?» Perquè això vol dir que jo tinc una capacitat d’estar al dia, de..., 
jo estic formant unes persones i, per tant, m’haig de continuar formant jo, estar al 
dia, millorar; no només és la formació continuada, el desenvolupament professional 
continu, sinó que és sessions clíniques, que és poder fer les cerques bibliogràfiques, 
tenir el temps per fer tot això, poder fer docència. Tot això forma part d’allò que un 
professional valora per a un lloc de treball i per poder treballar, sabent que pot des-
envolupar-se com a professional en aquell lloc. Això està garantit gairebé de forma 
molt natural en alguns centres, i en uns altres s’ha d’incentivar que també els pro-
fessional en aquests altres centres, en hospitals comarcals, en primària, sentin que 
hi ha un desenvolupament professional continu en aquelles places.

Crec que és un repte important i crec que és la clau per poder acabar equilibrant 
territorialment el nostre país i per tenir els professionals que necessitem i els pro-
fessional adequats a tot arreu i no generar inequitats respecte a això. La capacitat 
atractiva de molts centres i de la regió sanitària de Barcelona, que l’hem vist en da-
des, no s’ha de corregir, és molt positiu que sigui així; ara hem de treballar per una 
capacitat d’atracció en altres territoris i de totes les especialitats.

Repte 14: millorar la qualitat de l’ocupació del sistema sanitari. Nosaltres diem 
que en totes aquestes variables d’entorn, evidentment, la qualitat de l’ocupació..., és a 
dir, si tu t’has de preocupar pel..., et pots preocupar pel desenvolupament professio-
nal continu, per desenvolupar-te professionalment tu, però no ho podràs fer si estàs 
pendent de si el mes que ve et renovaran el contracte o no, que gairebé segur que 
serà que sí perquè et necessiten, però de fer una paperassa que és absolutament crec 
que innecessària, també, com a sistema. Llavors, si tenim els professionals ocupats 
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una determinada part de la seva vida laboral en això, i amb unes temporalitats que 
són extremes en el nostre sistema, doncs, no els tindrem amb la qualitat necessària 
o ocupats perquè puguin desenvolupar la seva feina de la millor manera possible.

Per això era important el Pla de garantia d’estabilitat laboral que es va engegar la 
passada legislatura. Convocatòria del cent per cent de la taxa de reposició: l’ICS ofer-
ta públicament..., en l’oferta pública de l’ICS hi ha 10.092 places el 2017; d’infermeria 
passem (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) 
–ara ja em queda poquet– de tres-centes a tres mil –de tres-centes, el 2016, a tres 
mil–; les entitats públiques de la Generalitat fan una oferta pública de 3.557 places. 
En total són tretze mil places; estabilització que posem perquè els professionals, os-
tres, deixin d’estar patint per unes condicions de temporalitat i puguin, evidentment, 
ocupar-se del seu desenvolupament professional. Reconvertim aquests cinc-cents 
nous contractes eventuals a interins. Les eventualitats no són bones, no les volem 
com a sistema i, per tant, estem en camí d’aquesta correcció. 

I aquí anem gairebé entrant en els dos últims reptes, que són els més específics 
que us he dit. Però, abans d’aquest, un repte, que ho he dit molt en els altres, eh?, que 
és garantir l’equitat territorial en la disponibilitat de professionals i especialistes, 
preservant els criteris qualitatius d’assistència. I us el llegeixo tal com és. És a dir, 
l’equitat territorial és un dels pilars bàsics del nostre sistema de salut, també, com 
ho és l’equitat social i l’equitat de gènere. I quan parlem de territori i com solucio-
nen al territori ara mateix aquesta manca d’especialistes i..., el que us deia, poden 
passar d’un a zero, poden passar de dos a un, i això vol dir quedar-se sense servei 
o quedar-se amb la meitat de servei, i això vol dir haver d’anul·lar visites en algun 
cas, perquè simplement no hi ha disponibilitat del professional. Per tant, realment 
és un..., es viu com un drama per als ciutadans, i es viu com un drama en les orga-
nitzacions i en els centres. 

Com han anat treballant en els últims anys tot això? Doncs, amb aliances estratègi-
ques que estan funcionant, algunes, molt bé, que crec que les hem d’ordenar; crec que, 
com a sistema, hem d’agafar les regnes d’aquestes aliances estratègiques que hi poden 
haver entre l’Hospital del Mar i l’Hospital de Vielha, que fa que els caps de servei de 
l’Hospital del Mar vagin a l’Hospital de Vielha i tinguin una campana de citostàtics 
allà per, en un hospital de dia que s’han muntat ells en dues habitacions, poder donar 
els tractaments oncològics als pacients de la Vall d’Aran, i s’estalvien quilòmetres per 
venir a Barcelona o a Lleida a fer el tractament oncològic, amb tot el que representa 
això. Això és un servei brutal al costat de territori, i que no ho podien fer si no te-
nien una aliança, en aquest cas entre l’Hospital del Mar i l’Hospital de Vielha, que 
vaig visitar l’altre dia, o l’Hospital de la Cerdanya amb el Trueta, amb Sant Pau a 
nivell de pediatria... Per tant, totes aquestes aliances estratègiques, que algunes fun-
cionen, que no hi hagi sensació de provisionalitat, i que nosaltres les estiguem lide-
rant també des del Departament de Salut, des del CatSalut, per garantir robustesa 
en aquests serveis.

I els dos últims reptes importants, que ho he dit, que eren específics: un és àmbit 
d’infermeria; l’altre és medicina familiar i comunitària. 

En infermeria és impulsar impulsar impulsar, planificar bé, ordenar i posar la 
infermeria, no?, a l’agenda, com pertoca. Per això ens vam adherir a l’estratègia 
Nursing Now, que és aquesta campanya de l’Organització Mundial de la Salut, que 
és internacional, que al final el que busca és l’apoderament del col·lectiu d’inferme-
res, i el que busca en última instància és acabar millorant la salut global. No és un 
lema –i ho vaig dir aquell dia de l’adhesió a Nursing Now– ni tan sols una hipòtesi 
raonable, sinó que aquells sistemes de salut que saben articular-se bé a partir de la 
professió infermera milloren, entre d’altres, les desigualtats també de gènere en salut 
–per dir un dels aspectes. I ho veiem quan la infermera ha passat a tenir un rol com 
a gestora de casos. És un potencial enorme per al sistema de salut, i és un reflex, de 
cara a la ciutadania, de que el sistema funciona, brutal. 
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Per tant, fem diverses coses en aquest sentit de la infermeria: ens adherim al 
Nursing Now, però també a les convocatòries del PERIS, de recerca i innovació en 
salut. A la tercera convocatòria hi ha una línia d’ajut que permet al personal d’in-
fermeria dedicar-se..., és a dir, amb aquesta intensificació d’infermeria, dedicar-se 
durant un temps a la recerca, cosa que teníem absolutament abandonada. I també un 
aspecte important, que és l’obtenció de l’acreditació necessària per desenvolupar la 
prescripció infermera, que el que vol dir és que estem tramitant la norma del decret 
català que regula el procediment d’acreditació de les infermeres, que serà previ a 
poder fer tota la prescripció. I, al final, això el que fa és augmentar la competència, 
és establir molt més que les infermeres estan tenint un paper clau en el nostre siste-
ma, i que es reconeix aquest paper també de forma jurídica.

I el dissetè repte, que és l’últim, que és l’estratègia de planificació i impuls de la 
medicina familiar i comunitària –ho torno a dir: impuls impuls impuls–, emmar-
cat en l’estratègia d’atenció primària i salut comunitària. I podria remarcar tots els 
aspectes que hem fet per posar l’atenció primària i per impulsar l’atenció primària 
en el nostre país, des de les convocatòries d’oposicions que he dit abans a aspectes 
sobre les càrregues dels professionals, amb aquests compromisos de contractació de 
250 nous metges –que ja hem començat a contractar i en tenim més de trenta–, recu-
perar pagues per objectius a nivell de tots els professionals, i això..., els ACUTs, per 
exemple, l’atenció continuada i urgent, que es reconegui com pertoca, i evidentment 
en el Siscat, en el nou conveni també contempla canvis substancials, i el primer, rei-
vindicat i no aconseguit mai i per primera vegada en un conveni, que és l’equipara-
ció de primària i hospitalària en les retribucions de metges i infermeres.

És clau, i per això mereixia, crec, un repte específic, el d’infermeria, un repte 
específic, el de medicina familiar i comunitària. I són clau tots els altres reptes que 
tots els actors van poder consensuar en aquest Fòrum de Diàleg Professional, en les 
jornades en què es van treballar. I dir-vos que, a partir d’ara, aquests disset grups de 
treball comencen a funcionar. De fet, vam fer el fòrum, el plenari, un 5 de març, i 
el 8 de març ja els estàvem demanant a quins grups estarien, per ordenar els grups; 
vull dir que anem molt encarats a complir terminis i calendaris.

És molt «apretat» parlar de necessitats professionals i emmarcar-te en un any. 
Hem anat fent moltes coses que ja tenim identificades i les continuarem fent. No és 
dir «no farem res en un any», sinó tot el contrari, hem començat a fer moltes coses. 
I esperem que jo pugui anar posant-vos al dia de com s’està desenvolupant aquest 
fòrum, perquè em sembla que és pertinent que, com a grups polítics, el Parlament 
de Catalunya tingui clar i amb transparència de què és el que estem parlant, quin és 
el repte que tenim entre tots –el repte no és només del Departament de Salut i de la 
consellera en qüestió, que estic aquí avui, sinó que el repte és de tots–, perquè ens 
estem jugant el futur del nostre sistema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. I abans de passar la paraula als grups parlamentaris, saludar, 
que no ho he fet abans, la secretària d’Atenció Sanitària i de Participació, la doctora 
Bertral, i després la persona que ens acompanya també a la taula, el director general 
de Professionals de la Salut, el doctor Marc Ramentol, i la resta de companys del 
gabinet de la consellera: que sigueu benvinguts també en aquesta comissió.

I ara sí, passem la paraula als portaveus dels diferents grups parlamentaris, i en 
tant que una de les peticions que avui substanciàvem era la sessió informativa de-
manada pel Partit Socialistes de Catalunya, doncs, començarà ella la seva interven-
ció en nom del Partit Socialistes de Catalunya. Per tant, té la paraula la diputada 
Assumpta Escarp.
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Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Benvinguts i benvingudes, tots els que avui esteu aquí, es-
pecialment el Marc Ramentol, que d’alguna manera ha coordinat i portat això enda-
vant, i penso que és important també el reconeixement de la tasca de tots.

Agrair a la consellera la compareixença. De fet, nosaltres l’havíem demanat per-
què no era tant un tema d’informació –que està penjat a la xarxa i està penjat a la 
web; en trobes molta–, sinó, moltes vegades, poder compartir aquesta diagnosi, les 
perspectives. Crec que és molt diferent la lectura de la documentació que no pas 
allò altre.

De fet, quan jo em miro els papers a la xarxa, hi han coses que m’agraden més de 
la documentació de la xarxa que la que avui ens ha passat la consellera. Aquests..., 
per exemple, en el document marc, aquests missatges finals centren molt, i penso 
que estaven bé. Ho dic, perquè... O en el resum de l’última jornada, les línies de tre-
ball són més específiques, a vegades, que els reptes, i una se situa millor. En tot cas, 
és la presentació que ha fet la consellera, però per això ho deia, era una perspectiva 
una mica més àmplia que no estrictament la informació, que de fet està a la web  
i la compartim.

La consellera sempre ha dit –i ho va dir des del primer moment– que el fòrum no 
havia de servir per tractar les reivindicacions laborals; però jo crec que el fòrum tam-
bé..., i jo ho comparteixo, eh? Ara, de tota manera, la consellera ara, al final, diu: «Bé, 
hi ha moltes coses que en els acords, amb les vagues que hi ha hagut, s’han fet, que 
milloren també o van en la perspectiva dels reptes aquests que s’han plantejat, no?» 
Però jo crec que alguna cosa hi ha tingut a veure també, o en l’ambient del fòrum, 
almenys per la informació que jo puc tenir, diguéssim, el moviment laboral o les rei-
vindicacions laborals que s’han produït durant tot aquest període, des de la vaga de  
primària de l’ICS fins a la signatura del Conveni del Siscat, o la signatura, després, 
de metges. És evident que aquest àmbit de conflictivitat, que no sé si s’ha acabat del 
tot i tal, però que en tot cas hi és, d’alguna manera també ha estat present en el fò-
rum, en el sentit de que en algun moment s’ha pogut plantejar que el que més pre-
ocupa no forma part del fòrum. I, per tant, jo crec que valia la pena també deixar 
això clar.

Entre altres coses, perquè jo crec que el fòrum ha generat, o va generar, molt a 
l’inici, una il·lusió per part de la gent i unes certes esperances, i, en canvi, entre la 
primera i la segona jornada es detecta com més desencís, no? També haig de dir que 
hi han professions més decebudes que altres. Jo aquí vull fer un apunt, i donar-li 
les gràcies a la consellera per les seves referències a la infermeria i sobretot aquesta 
aposta, perquè hi ha un cert malestar a infermeria, primera perquè no ha format part 
dels acords laborals, i jo crec que això també té importància; però, després, perquè 
han tingut molt la sensació, en algun moment del fòrum, que els metges, que ja sa-
bem que són metges –con perdón–, d’alguna manera marquen molt algunes de les 
discussions. Si no, expliqueu-me per què no hem acabat encara amb la prescripció 
infermera, si no és per una certa oposició del col·lectiu de metges. No, no em posaré 
jo a favor d’uns i dels altres, no –Dios me ampare–, però sí que és veritat que aquest 
col·lectiu, que jo dic que avui se n’ha parlat moltíssim..., crec que val la pena que ho 
fem, perquè té, en el futur..., i si parlem d’un diàleg professional, i parlem de futur, i 
parlem dels nous rols i de definir, té un paper fonamental en el nostre propi sistema 
sanitari. I el té, en el canvi fins i tot del sistema i en el que ens ve, d’acord amb els 
canvis demogràfics que ens venen. I em sap greu que m’hagin pogut transmetre que 
en algun moment, no?, s’han sentit com més limitades. Fins i tot..., jo no sé si és cert 
o no, però m’agradaria saber si és veritat que no estan en alguns grups de treball, o 
hi ha hagut alguna limitació en aquest sentit. Crec que no, però en tot cas valdria la 
pena cuidar-ho molt, perquè sense la infermeria poca cosa farem. I llavors jo crec 
que, en aquest sentit..., volia fer, una miqueta, aquesta crida.
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Compartim la diagnosi. Està clar, no?, que tenim una població més envellida, 
com diu, però sobretot –i l’última frase– «i amb més necessitats socials». El que 
posa més en evidència un fet, que és aquesta integració social i sanitària, que ara ja 
és ineludible. Per exemple, en cap moment parlem –i jo crec que és molt important 
en aquesta integració social i sanitària– d’aquells professionals sanitaris que tenim 
a les residències, que no depenen de Salut, sinó que depenen de Benestar. Llavors, o  
realment abordem també aquests professionals que a vegades no formen part del 
sistema..., i no dic noves professions, eh?, que hi són; però aquells professionals que 
no formen part del sistema perquè no són sistema, perquè no són CatSalut, per en-
tendre’ns, no són Departament de Salut, però que tenen un paper fonamental, i més 
tindran aquest paper fonamental de futur, perquè l’envelliment de la població està 
clar. Escolti, jo visc en una zona de Barcelona..., que deu ser perquè és poc densa, 
però al meu voltant tinc més de tres mil places de residències, i se n’està fent una 
davant de casa meva. Jo ja m’hi he demanat plaça. (Rialles.) Però, a part d’això, és 
evident que genera unes necessitats assistencials, perquè així ho exigeix la llei, que 
no estan ni recollides. I penso que aquí és un dels temes que tenim. Com ho és posar 
al dia la Llei d’ordenació de professions sanitàries –i abans també es deia–, perquè 
hi hauran noves professions. Possiblement hi haurem d’incorporar enginyers, com 
ara estan, no? Quan parlem de regeneració nerviosa, estem parlant d’enginyeria i, 
per tant, no estem parlant d’altres coses, i que també hi hauran de ser. O el mateix 
registre de les professions sanitàries, tot i que el 2015 ja dèiem que l’havíem de fer.

Crida molt l’atenció –jo crec que aquí estem tots d’acord– la inequitat, és a dir, 
de 14,55 professionals a Barcelona o a la regió sanitària de Barcelona, al 5,53 de 
l’Alt Pirineu i Aran, o el poc pes de l’atenció primària. I aquí jo crec que tots diem el 
mateix: «Cal potenciar la primària, l’hem de prestigiar...» Però bé, costa, eh? Costa 
moltíssim, perquè realment –ja ho veiem, no?– són el percentil quart el que acaba 
triant l’atenció primària. I el mateix sistema ho porta. Fins i tot quan es preparen el 
MIR..., és que només has d’escoltar i ja veus el que diuen. És a dir, el tema està aquí.

Per tant, jo crec que és veritat que s’ha de prestigiar i posar-hi prestigi, però tam-
bé hem de facilitar moltes altres coses, i a vegades els sistemes de treball, la no pre-
carietat en els contractes, la formació continuada, són molts els altres elements que 
s’hauran de posar sobre la taula.

Hi ha un tema que és curiós. És a dir, si mirem quants es formen i quants es jubi-
len, tenim un gap que en diríem positiu, però en canvi tothom té dubtes i en el ma-
teix marc es diu. Hi han els dubtes que realment puguem cobrir totes les jubilacions, 
perquè estem fent la formació del país, i si parlem d’infermeria estem fent la forma-
ció d’Europa. Per tant, aquí també tenim un problema i, per tant, sí que és veritat 
que en les dades actuals el que està clar és que tothom posa en dubte que puguem 
cobrir totes les jubilacions que es posen endavant. I aquest jo crec que és un tema, 
que és l’altre que tenim sobre la taula, que és realment preocupant.

Important saber els especialistes per regió sanitària, perquè no hi ha manera de 
saber-los. Quan tots ens movem pel territori tothom diu: «Però quina ràtio tinc jo 
d’especialistes?» Doncs mira, no ho sé. Aquest és un tema que no el sabem. Tenim 
manca d’especialistes, això sí que ho tenim clar; que ni tan sols en el territori, so-
bretot perquè no podem donar resposta al que ens hem exigit nosaltres mateixos,  
que és el Pla de salut. Si et mires el Pla de salut i la resposta d’especialistes, veus que  
les coses no... 

Bé, no trobem metges rurals, això està clar, no? Però jo crec que hem d’apostar 
per solucions professionals –la consellera parlava de les aliances estratègiques– a 
problemes territorials, no? El..., jo què sé: les aliances, que s’han fet estratègiques, 
o els pediatres del Pirineu, que s’han posat d’acord, fan, i llavors baixen..., més sis-
temes de gestió i d’autogestió que permetin els mateixos professionals retenir talent 
ells mateixos, i al mateix temps no estar ni aïllats, ni precaris, ni mal retribuïts, i 
sobretot sense formació continuada. Perquè, clar, formem un MIR, que el posem en 
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un hospital gran, que veu grans casos i tot és magnífic; veu una operació en 5G... 
Clar, tot el Clínic entusiasmat amb l’operació del Lacy, posat allà en el Mobile, els 
altres allà... Però quan aquest vagi a Capellades no veurà res de tot això. Per tant, 
tenim un gap molt important entre, fins i tot, l’evolució tecnològica i la mateixa rea-
litat, dia a dia, que es troba el professional sanitari. Per tant, jo crec que aquest és el 
tema de buscar incentius, que no tots seran..., però d’alguna manera estigui sempre 
connectat.

Per tant, és evident que hi ha la lluita contra la precarietat, o millorar les retri-
bucions, però sobretot la formació continuada, no? I això també s’ha de fer amb 
els canvis de MIR. Jo comparteixo que d’alguna manera –demano a la presidenta 
només un minut més, eh?– haurem d’ensenyar que hi poden haver altres unitats do-
cents i que hi han altres realitats, i que això no vol dir que li hagi de fer perdre la 
seva realitat amb Barcelona, i que pot anar a Barcelona i que pot veure algunes de 
les coses que s’han de..., que ens hem de plantejar.

Ara, jo crec que això també requerirà canvi en el model de formació. I aquí les 
universitats són importants, també, com es plantegen ells els tres primers anys, i, 
després, quan passen a les unitats docents; també on hi ha o no unitat docent, això 
està clar, no? Però també hi haurà un canvi, jo crec, en el model assistencial i un 
canvi de rols; això és evident. Hem de definir d’una vegada per totes què fa què i qui 
fa què –qui. Vull dir que, d’alguna manera, això ja està, no?

I acabo només –molt breument, presidenta–..., és la infermeria, tornar a reclamar 
el tema de la infermeria –i, en aquest sentit, com li deia, donar les gràcies–, perquè 
aquí sí que falten professionals. Estem a tres punts per sota de la mitjana de l’OCDE,  
però, en canvi, d’alguna manera, jo veig que en la privada no en falten; no sé si aquí 
tenim un problema. I, després, també és veritat que hi ha molta gent que se’n va; vull 
dir, que ve aquí, es forma i després se’n va.

La prescripció a infermeria, jo crec que d’una vegada per totes... Deia ara la con-
sellera «seguir treballant en l’acreditació». Però ho vull recordar: vostè presidia la 
comissió quan ja parlàvem d’aquell decret que havíem pactat i que, d’alguna mane-
ra, no hi és.

L’altre tema és el tema de les especialitats, què passa amb les especialitats d’in-
fermeria, no? Les especialitats en molts pocs centres estan ben retribuïdes, si estan 
retribuïdes. No són atractives, en aquest moment, per a la infermeria. I jo crec que 
hem de potenciar el tema de les especialitats; entre altres coses, pels nous canvis 
de rols.

I incorporar una cosa que surt al final del document, que és els psicòlegs clínics 
i totes aquestes professions més penjades, que, d’alguna manera –torno al mateix–, 
no tot són els metges, tot i que són molt importants, però hi ha molta cosa que acom-
panya que, d’alguna manera, hem d’integrar-los no en el fòrum, sinó realment en el 
sistema.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Està en plena forma. Crec que pot alliberar la seva plaça resi-
dencial que té demanada. (Rialles.) I ara, en nom de Ciutadans, té la paraula el seu 
portaveu, el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, molt bon dia. Gràcies, presidenta. Consellera, director general, companys, 
públic que ens acompanya, diputades i diputats, bé, en línies generals no hi ha dub-
te, és impossible no estar d’acord amb moltes de les qüestions que vostè avui ens 
presenta, especialment quan dona tota una mostra de gratitud i de respecte als parti-
cipants que hi ha al darrere del que vostè avui ens presenta. I com sempre faig quan 
vostè ve aquí i compareix, doncs, a més la felicito pels powerpoints i per la gent que 
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hi ha al darrere. Per tant, vagi per davant aquest respecte i gratitud a la feina que és 
evident que hi ha al darrere.

Ara, consellera, després de tants mesos en els quals, doncs, vostè no ha vingut 
aquí a comparèixer, sí que és cert que sorprèn una mica que vingui aquí novament, 
com si estigués començant la legislatura, quan tothom sap que la legislatura està  
a punt de «finiquitar», d’acabar, i que torneu a venir amb preguntes i amb diagnòs-
tic, però que no porteu novament cap tractament, cap solució. Hi ha hagut un mo-
ment que us he vist tan entusiasmada parlant d’anar a fer domicilis, i de la vivència 
que tenia vostè, no?, del que se sent quan s’entra a un domicili d’un pacient, bé, amb 
problemes, que he recordat els meus alumnes. Això és el que diuen molts d’ells a 
segon, quan t’expliquen aquesta vivència, i que veuen un pacient amb dispnea, i que 
els ausculten, i que és un món meravellós, i és un món... Bé, per un moment he tin-
gut la sensació..., dic: «Deu estar ara estudiant medicina», perquè, bé, a tercer s’estu-
dia això, a diagnosticar, propedèutica, la semiologia, patologia general... Però, clar, 
desgraciadament, crec que podem esperar alguna cosa més.

I és que vostè, doncs, es passa el dia... De fet, no és nou, eh?, el conseller d’abans 
feia exactament el mateix: diagnosticar. I quan no hi ha solucions per al tema...: 
«Bé, és que ara hem de fer una mesa per continuar diagnosticant.» Bé, aquests 
diagnòstics... Jo no sé si vostè va tenir la..., bé, sí, vostè en va tenir l’ocasió, vostè 
era presidenta en aquesta comissió, quan va venir el doctor Padrós aquí, a ense-
nyar-nos. Pràcticament, els mateixos números i dades que el doctor Padrós ens va 
portar aquí..., i, de fet, moltes de les qüestions tinc la sensació que eren exactament 
repetides del que va dir el president del Col·legi de Metges ja fa uns anys. Però, clar, 
si seguim diagnosticant... Bé, sí, ja sabem que hi ha un problema de la taxa de repo-
sició, que hi ha jubilacions, que hi ha fuga de metges, fuga de talent, que retenir-lo és 
complicat... No, si això, de fet, fa molts anys. Aquesta persona, des que és portaveu 
de Salut en aquest mateix lloc, ja fa anys que us ho està dient.

Per tant, crec que podríeu avançar ja una mica més. Vull dir, La carrera ja sé que 
és llarga, i que són molts anys, però un ha d’arribar també al final a tractament, i a 
fer les pràctiques, i a alguna cosa, no? Us veig fascinada descobrint el món assis-
tencial, però, bé, la legislatura ara ja finalitza. Miri, això ho dic també, una mica, 
per les expectatives que hagueu pogut generar, bé, a la gent que entenc que s’està 
deixant la pell en aquests treballs, però que veurà que dintre de quatre dies, doncs, 
hi haurà aquí una convocatòria d’eleccions. I vostè citava la consellera d’Empresa. 
L’hi diré aquesta tarda, que jo també ho portaré És que aquestes taules que es fan, 
però que després «finiquita» la legislatura i tornen a començar, el que fa és que no 
s’avanci en res.

I no s’avança en res, però, consellera, tinc una altra notícia que donar-vos, crec 
que ho sabeu: els professionals no us creuen. Estan dient allà, a tot arreu, sobretot on 
es poden comunicar amb llibertat, perquè entenc que alguns, bé, dels que estan més 
a prop probablement de la consellera, doncs, no tenen la mateixa llibertat que molta 
altra gent sí que té, i que ho estan dient: que no feu, que no compliu el que prome-
teu. Vostè no hi era en aquell moment, però sap vostè que els treballadors que es van 
ficar en vaga l’hi estan qüestionant absolutament, perquè tot el que es va prometre, 
evidentment, no ha arribat.

Per tant, alguna cosa més, evidentment, us podria fer... Vostè ho vincula al fi-
nançament, no? No voldria ara obrir un debat ideològic, bàsicament perquè vostè 
pot parlar, com el conseller que teníem abans, doncs, fora i molt, però ja veurà que 
a mi en deu minuts em tallaran. Per tant, haig d’afinar molt més les meves paraules. 
Ara bé, el debat ideològic aquí evidentment existeix, i el debat de recuperar el po-
der adquisitiu aquí existeix. I, cregui’m, jo entenc els professionals quan es queixen 
a les xarxes socials, i arriba un bon dia que contacten amb molts de nosaltres per-
què diuen: «Escolta, i al damunt ens hem d’empassar que aquesta consellera es de-
diqui...», destini els diners a això, consellera?, a propaganda? Vull dir, aquesta és la 
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propaganda que vostè compra als diaris per anunciar els grans canvis que hi ha en 
aquest..., eh?, quan diu vostè «l’eix vertebrador del sistema». No, si és que li queda 
fantàstic, però és que, més enllà del diagnòstic, jo crec que els diners en això, de ve-
ritat –encara que siguin pocs, consellera–, sobren.

I sobren perquè, bé, la setmana passada..., crec que era l’anterior. No sé si al final 
ja s’ha fet efectiva, aquesta apujada del 5 per cent del sou; però cregui’m, jo entenc 
els treballadors quan es queixen i diuen: «Escolti, vostè no troba diners per arreglar 
res, però és que ni tan sols amb gestos, no?» El senyor Torra, vostè com a conselle-
ra..., no sé exactament, eh?, qui més estava en aquesta llista de l’apujada del 5 per 
cent dels sous, però és que jo entenc que la repressió aquesta que us entra a final 
de mes quan veieu la nòmina els treballadors no l’entenguin. Vull dir, no és gaire 
 normal estar parlant d’això i que vostès segueixin intentant apujar-se el sou.

Els metges han sortit, com deia la diputada que em precedia, tres vegades al car-
rer. Molts altres, evidentment, no han sortit; però no han sortit, però tenen proble-
mes. Vostès van negociar, com ella deia, amb una part del sistema. Ni tan sols amb 
la part amb la qual heu negociat, que heu arreglat el que vau, doncs, comprometre a 
fer..., però us n’heu oblidat; vull dir, vostè diu: «No ens oblidem dels professionals.» 
No, no, vostès se n’obliden. Els powerpoints, el seu equip no se’ls oblida mai, això 
és veritat; però que els problemes estan sobre la taula és evident.

Miri, vostès segueixen..., perquè, clar, sembla també que vostè arriba avui a la 
Comissió de Salut, després de molts mesos de no venir, com si aquí vostè aterrés 
nova. Miri, la conselleria que vostè presideix, la presideix Esquerra des de fa ja 
molts anys. Per tant, jo crec que, una mica, el diàleg d’autocrítica, més enllà del 
diagnòstic, el podrien assumir ja com a propi.

Vostè sap..., i si no ho sap l’hi dic jo, que soc el que li acostumo a donar, doncs, 
unes agendes i unes dades que sé que a vostè la disgusten, inclús diputades del 
seu equip tenen el mal gust de dir que si jo puc donar els noms perquè les seves 
 direccions parlin amb aquests professionals que em filtren a mi les dades. Miri, 
consultes externes d’oncologia, per exemple, de la Mútua de Terrassa. Vostè trobaria 
normal tenir un càncer i que el visitin cada cinc minuts? Sé que els dol, eh?, que jo 
ho sé perquè després diuen: «Oh, és que el doctor Soler sempre ve aquí i ens dona 
les dades de les agendes.» És que aquesta és la realitat. Avui no la trec. Perquè sé 
que si la hi trec se’ls fiquen a tots els pèls de punta. Però sap que les tinc. Cada cinc 
minuts, revisió de radioteràpia. Vostè això ho troba digne per al sistema sanitari? Jo 
i el nostre grup no ho trobem.

Vostè parla de l’atenció primària. Sí, de l’atenció primària fa anys que en par-
la –en parlava el conseller anterior–, però és que de moment no han fet cap canvi. 
Vostè parla de la pediatria –i entenc que és un tema d’una complexitat magnífica–, 
però és que l’altre dia, al damunt, al plenari ens sorprèn com encara parla dels met-
ges de família que fan de pediatres. Jo no tinc molt clar si també en aquell stage que 
està fent a les nits a fer domicilis..., potser algun stage també hauria de fer a algun 
centre, doncs, on hi ha companys d’aquests, i amb la porta tancada, eh?, pregunti’ls 
si estan molt a gust fent de pediatres els metges de família, potser descobreix que hi 
ha algun motiu. Com no tinc temps, no els hi explico, però si vol, després, fora del 
micro, li puc dir per què hi ha companys que, sent especialistes en una especialitat, 
es veuen obligats a fer una altra cosa.

Consellera, més diagnòstics, però poc tractament. Em preocupa que vostè, doncs, 
no comuniqui les coses de desigualtats flagrants, greus, que estan passant a Cata-
lunya; però això sí que ho fan els companys, amb ciència de primer nivell. Article 
publicat ahir, en una revista de màxim impacte mundial, on estan dient –i ho tradu-
eixo, no literalment, evidentment, però pràcticament–: «L’esperança a Catalunya, els 
homes, segons el seu nivell econòmic, fa que els que tenen un nivell econòmic més 
alt, el sistema sanitari, els resultats del sistema sanitari els equipara amb la sanitat 
de Suïssa –els que tenen més nivell econòmic a Catalunya–; però desgraciadament 
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els que la tenen més baixa, amb Ruanda o El Salvador. I en dones, els que tenen 
nivell econòmic més alt, amb el Japó; mentre que les dones que el tenen més baix, 
amb Hondures.» Això és ciència, eh? Això és diagnòstic publicat a revistes de pri-
mer quartil, consellera.

Vostè parlava també de la capacitat formativa. I em torna a preocupar, perquè la 
veig molt insistent en això d’«és que el 40 per cent dels alumnes venen d’altres co-
munitats i no els podem retenir». També m’agradaria tenir un monogràfic per parlar, 
bé, dels aragonesos que estudien a Lleida. Ja sap que, a més, especialment, si alguna 
cosa conec bé és això; jo em dedicava a fer gestió acadèmica abans d’entrar també 
a la facultat, i conec bé també aquests números i aquesta retenció. Però es pregunta 
aquesta consellera per què els meus companys de l’Arnau de Vilanova marxaven i 
marxen? No s’ho pregunta? Algú l’hi diu? Les veritats, eh?, no el que diuen diuen, 
sinó... Bé, i no solament són motius econòmics, però veig que se m’acabe el temps.

Em preocupe quan vostè tot el dia es fa preguntes i aquí em parla, mitja com-
pareixença, d’on ets; però en cap moment ha parlat vostè dels mèrits, dels mèrits 
d’aquests companys. Jo ho dic, perquè jo és que estic orgullós de tenir aquí al meu 
costat una doctora en medicina que és especialista en psiquiatria i que té els seus 
orígens fora de Catalunya –per exemple, en aquest cas, a Alacant. Jo estic orgullós 
de tenir un company aquí, que és doctor fisioterapeuta, i evidentment tothom co-
neix que ve de l’Aragó. Escolti, és que el tenim aquí pels seus mèrits, no pels seus 
orígens. I vostè insisteix en aquest tema, però no en retenir talent. A mi és que em 
preocupe que no li preocupin els mèrits de la retenció de talent.

Bé, en tot cas, si no sap per què se’n va –i acabo amb això, ja, senyora presiden-
ta–..., però crec que és flagrant. Clar, vostè parla: «És que enviem els alumnes a la 
rural perquè així hi aniran.» Jo no sé quantes guàrdies ha fet vostè al món rural; jo 
n’he fet alguna, eh? I jo no sé quanta, vostè, docència ha impartit a alumnes de me-
dicina, el grau de medicina; jo n’he fet uns quants crèdits durant molts anys. Però, 
consellera, és que una cosa absolutament preocupant és que els que ens hi hem de-
dicat..., i si algú està sensibilitzat en aquesta comissió soc, crec, jo, que m’he dedi-
cat molts anys a intentar que els alumnes anessin en tot això. El que ens diuen els 
alumnes és que si els alumnes ja anaven poc motivats a la rural –poc motivats–, en 
tornaven absolutament desmotivats, consellera, i això evidentment és perquè el que 
cal solucionar també són les condicions laborals amb les quals s’està treballant al 
medi rural.

Per tant –per acabar, consellera–, no hi ha residència a Lleida, no hi ha residèn-
cia a altres llocs, però vostè insisteix en temes de finançament. Vostè és la que deixa 
la cadira buida a Madrid. Desconec si ara que ja tenim la sort..., que sabem que el 
senyor Rufián ja no hi va anar per divuit mesos, hi va anar gairebé per quatre anys 
i que ara hi tornarà quatre anys més i, per tant, probablement tornarem a una dinà-
mica millor..., que vostè pugui anar a Madrid, que vostè negociï millor, que no deixi 
la cadira buida i que comenci a preocupar-se dels mèrits, de retenir talent, i no de 
l’origen de la gent.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Aquesta Mesa és flexible amb els temps que dona a tots els por-
taveus, i més quan hi ha compareixences. Ho dic pel comentari que ha fet que el 
tallaríem. Doncs, evidentment, i més en aquestes compareixences, aquesta Mesa i la 
presidència no tallen els portaveus.

Ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ri-
bas, també per un temps de deu minuts.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Jo em sembla que seré més breu. Veig que ha començat la 
campanya electoral, per intervencions diverses que hem tingut en aquesta comissió. 
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Bé, jo intentaré seguir dient el mateix que hem dit des del primer dia i que seguirem 
dient fins a l’últim d’aquesta legislatura.

Ens felicitem que es planifiqui. Era una necessitat vital, essencial; ho és a tots els 
departaments d’aquest Govern. Ho diem des del primer dia, i lamentablement sem-
bla que ho haurem de dir fins a l’últim: tenim un govern que no governa. I quan ho 
diem, ho diem per coses com aquesta. En aquest cas, vostè és l’excepció, almenys 
en aquest tema. Estan planificant, cert. O estan fent la base per a la planificació, i ja 
és una bona fórmula.

Nosaltres teníem una resolució registrada..., aprofito per fer la queixa, eh? Te-
nim una resolució registrada des del maig passat on demanàvem que es fes una 
planificació, una previsió a deu anys de la manca de professionals per especialitats, 
que es planifiqués un pla de mesures a curt i mitjà termini, i que se’ns lliurés en el 
Parlament en tres mesos. No s’ha debatut encara aquesta resolució. Tenim una cua 
de..., deu ser de les primeres que hi ha pendents per debatre’s, però..., del maig pas-
sat. Bé, ho dic perquè ho estem demanant des del primer dia d’aquesta legislatura: 
planificació, falten professionals. Això s’ha de fer amb una certa planificació de tot 
el sistema, des de la formació fins a..., tenint en compte les jubilacions, però també 
quin model sanitari volem. Per tant, on necessitem els professionals, i quin tipus de 
professionals, i amb mesures a curt i mitjà termini. Me n’alegro, que el departament 
també ho estigués veient en el mateix sentit. És que, vaja, si no, era ser cec, perquè 
ho estava demanant tot el sector. I, per tant, en aquest sentit felicitar-los de que hagin 
activat aquest fòrum i que s’hagi estat fent aquesta feina.

Els ho deia: això és una base de planificació. Això ara s’ha de concretar; s’ha de 
concretar amb mesures calendaritzades i prioritzades, amb objectius avaluables i, 
sobretot, amb dotació pressupostària suficient per dur a terme les mesures; que algu-
nes d’elles tenen impacte pressupostari. Quant? Perquè avui no ens està presentant 
això. No hi ha aquesta priorització de mesures concretes, de temporalització de les 
mesures, ni evidentment no hi ha aquesta previsió pressupostària. I ens intranquil-
litza saber –no només ho sabíem al nostre grup, sinó que vostès ara ja ho han fet pú-
blic– que el pseudopressupost que finalment no s’ha acabat ni aprovant per part del 
Govern, no preveia per a Salut, per a aquest any, més; de fet, preveia menys que el 
que ja s’havien gastat l’any passat des del Departament de Salut. Tampoc revertien 
les retallades encara pendents des de l’any 2010, i 2009, i això sense tenir en comp-
te que l’IPC és bastant diferent el 2019 respecte del 2010, no? I, per tant, hi hauria 
d’haver un càlcul un pèl diferenciat.

Bé, consellera, com, quan faran aquesta planificació calendaritzada? I la volem 
amb objectius avaluables, i la volem amb dotació pressupostària, perquè, si no... L’hi 
diem a vostè i l’hi diem a tots els consellers del seu Govern, cada vegada que ens ve-
nen amb plans d’aquest tipus: no és..., generen una expectativa que després no es du 
a terme si no hi ha una planificació real al darrere. Ens semblen prou ben enfocats, 
en general, els objectius que s’estan fixant, no?, que s’han fixat conjuntament amb la 
professió, però la feina del Govern és planificar ara com es du a terme.

Un altre element, respecte al procés d’aquest fòrum, no?, i del treball que s’ha 
fet d’aquest fòrum. Vostès mateixos, amb les dades, han posat de manifest ja cer-
tes inèrcies del sistema, inèrcies del passat, desequilibris en el mateix sistema, en 
el mateix poder en el sistema: desequilibris de gènere, desequilibris de professions, 
desequilibris de sectors, desequilibris territorials. Han posat les eines perquè tot-
hom s’hi hagi pogut sentir prou ben representat, després, en aquest fòrum, a l’hora 
de replanificar, perquè no reproduíssim aquests mateixos desequilibris en el mateix 
procés de debat i amb el que acabés sortint d’aquestes conclusions. Vull dir, per molt 
que el departament posi aquest focus en aquests desequilibris, l’ha posat també en 
fer que no es reproduïssin aquests desequilibris en el mateix fòrum i en les veus que 
hi estiguessin parlant? Tothom s’hi ha sentit representat bé i per igual, o s’han re-
produït inèrcies del passat? I especialment les de gènere i les de mancança o topall 
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de poder de les dones en certes professions i, per tant, sobrerepresentació també de 
les professions en què encara hi ha més poder masculí respecte de les que sí que ja 
comencen a tenir més poder femení, o més dones al poder.

Respecte dels disset reptes que ens han plantejat, jo..., la veritat és que per nosal-
tres n’hi ha tres en els quals posaríem el focus. Són aquells tres que el departament, 
inicialment, en el planteig per al fòrum ja plantejava com a transversals, que han 
acabat quedant com els tres últims dels disset, però que per nosaltres..., realment 
crec que són els tres en què hauríem de posar una mica més la prioritat polític, al 
nostre parer i des del nostre planteig polític. Són el del desequilibri entre atenció pri-
mària i hospitalària, el dels desequilibris territorials i el de la insuficiència de per-
sonal per a infermeria, el paper de la infermeria, el rol de la infermeria en general.

Respecte al tema dels desequilibris de la primària i de l’hospitalària, o del major 
paper que hauria de tenir la primària, que saben que és un dels mantres constants 
d’aquesta diputada, crec que hi ha un element sine qua non –no és l’únic, però sine 
qua non–, que és condicions laborals. Si no arreglem això, difícilment farem atrac-
tiva la primària i la comunitària per a cap tipus de professió, ni retindrem talent, ni 
farem que aquells que tenen millors notes en medicina vulguin aquesta especialitat.

Respecte al tema dels desequilibris territorials, trobo que està prou ben enfocat 
i plantejat. Difícil de resoldre, però evidentment continuem nosaltres també a prio-
ritzar aquest tema. I respecte de la insuficiència del personal d’infermeria, tant ara 
com especialment per a un model, un planteig de model de futur en què podríem 
coincidir, està clar que hauríem de posar-hi, doncs, també la ceba o la prioritat po-
lítica en aquest sentit, si..., li faig pregunta concreta: què estan fent ja, tant per al 
desplegament d’especialitats infermeres com per al tema de la prescripció inferme-
ra? Perquè és que no és un tema nou, és que ho hem tractat durant anys en aquesta 
cambra, i evidentment encara més anys la mateixa professió d’infermera. I, per tant, 
què s’està fent ja? O sigui, això, si realment és una prioritat política per part del Go-
vern, crec que no cal que s’esperin a que hi hagi una planificació de les conclusions 
del fòrum.

I, bé, només per acabar, insistir-li en aquesta petició d’un pla de mesures, calen-
dari, dotació, indicadors de seguiment que permetin que hagi objectius avaluables.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en representació del Grup Republicà, la dipu-
tada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies. Consellera, deixi’m que primer comenci agraint-li la compareixença 
que ens ha fet avui, però sobretot saludant el seu equip; de fet, no només per l’exper-
tesa i per l’acompanyament que han fet quan hi ha sigut, i quan, malgrat la frivolit-
zació d’algun diputat, no hi ha sigut, per permís de maternitat, no? Perquè sembla 
que vingui avui i que no hagi volgut, fins ara, per algun motiu; doncs crec que val 
la pena també destacar-ho. I deia el tema de l’equip no només per l’acompanyament 
que li ha fet quan hi és i quan ha estat de permís, sinó també per aquesta feminitza-
ció de la que abans parlaven els càrrecs de gestió i que avui podem veure que el seu 
equip predica amb aquest exemple. Jo crec que és bo, també, que quan des del Go-
vern es fan propostes no només es comencin a fer des de baix, sinó que des de dalt 
també es puguin anar implantant.

Miri, pels que no tenim tradició política, pels que aterrem aquí per primera vega-
da, veure que en salut deixem de parlar de totxo, deixem de parlar d’inauguracions, 
i la priorització la posem en l’atenció primària i la posem en els professionals, doncs 
és una molt bona notícia. I, més enllà dels retards en algunes propostes de resolució 
que m’ha semblat que es posaven damunt la taula, entenc que no la fan responsable 
a vostè, només faltaria, però potser si totes les diputades d’aquesta comissió, en lloc 
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de presentar quaranta PRs sobre la grip –una, la grip a Lleida; l’altra, la grip a Al-
carràs; l’altra, la grip a Tarragona, i l’altra, la grip en general–..., potser no tindríem 
aquesta acumulació i podríem ser també més eficients, no?

M’ha semblat que algú deia que ja estàvem en campanya electoral. Òbviament. 
De fet –per posar-li algun exemple, eh?–, entre les falques que hem hagut de sen-
tir, avui ja no només hem sentit les normals, hem conegut una mica més de detalls 
d’aquest feminismo liberal que alguns defensen, en alguns temes..., avui no ha sor-
tit la llista d’espera, ha sigut una de les novetats que hem tingut avui. Però, malgrat 
això, fins i tot algú ha fet alguna falca ja publicitària pròpia. Sembla que això de la 
legislatura algú s’ho ha pres seriosament, que s’acaba, que ja ens deia fins i tot on 
podria anar a treballar.

Jo crec que..., m’agradaria, abans de començar a entrar en detalls de coses, dir-li 
una cosa: malgrat la frivolitat d’algú, que li diu que anar a visitar una atenció do-
miciliària i sentir-se propera a la gent..., frivolitzin d’aquesta manera, jo li puc tras-
lladar que el que volem, el que Esquerra Republicana espera d’aquesta conselleria 
no només és el bon govern, que l’estem veient, sinó que és aquesta proximitat. Això 
que vostè està fent és també posar les persones al centre. I, per tant, agrair-li tam-
bé aquesta proximitat amb les persones i amb els professionals, amb les visites que 
està fent.

Ens agrada que totes aquestes decisions que estan prenent estiguin basades en 
evidència científica, ho han posat damunt la taula avui. De fet, alguns grups tam-
bé n’han parlat ja, en la reunió prèvia que hem tingut, i això ens atansa cap aquells 
països als que ens volem assemblar, on prenen les decisions basades en aquestes 
dades. I, per tant, tenim un diagnòstic molt clar. És cert que no és nou, que l’anem 
actualitzant, però tenim també damunt la taula, ja, reptes molt definits del que hem 
d’anar fent. I sobretot el mentrestant. Mentrestant, mentre estem planificant a mitjà i 
a llarg termini, mentre el Govern està planificant a mitjà i llarg termini, també estan 
governant. I m’agradaria posar algun exemple, perquè aquí s’ha parlat de comprar la 
premsa, en lloc de transparència en les campanyes de prevenció. Confondre la pre-
venció i explicar les campanyes «Cap al CAP» amb comprar la premsa em sembla 
com a mínim un error flagrant.

Però és que també s’ha parlat d’apujar els sous. I a mi avui m’agradaria destacar 
una apujada de sou que hi ha hagut, i és l’apujada de quatre-cents euros que han tin-
gut alguns metges, algunes infermeres a la nòmina, ja des de fa un parell de mesos. 
Suposo que els diputats que s’hi han referit es refereixen a aquesta apujada de sou, 
a les millores salarials que alguns professionals ja han tingut a la seva nòmina, grà-
cies al treball que han estat fent, eh? Òbviament, són uns diners que s’han guanyat 
merescudament, però que també hi ha hagut un govern que sí que governa i que ha 
fet que aquests professionals, aquests grans professionals, ho vegin també al seu sou.

S’ha parlat també dels diners invertits en el PIUC; també dels 100 milions d’eu-
ros que es van posar per a la contractació de professionals. Si no m’equivoco, la con-
sellera ha parlat d’uns 250 professionals. Doncs miri, només a Lleida aquest mes ja 
hem vist deu incorporacions, en un sistema sanitari que no és de la dimensió, com 
s’ha pogut veure, que tenen altres regions del país, i que, per tant, ens ajuden també 
a poder tenir una millor assistència.

En el tema de la gestió de la demanda per motius, que és una de les parts més im-
portants del que el nostre grup voldríem destacar avui, ens agradaria parlar d’aquesta 
definició de rols. I per fer-ho he escollit un article del Sergi Gòdia, que és un metge 
de família de la regió sanitària de Lleida –de fet, del CAP de Torres–, que parla de les 
eines d’atenció al pacient no presencial. De fet, ho fa al diari Segre, que, com que en 
aquesta comissió tenen dos portaveus de Lleida, doncs, és un dels diaris que més citem. 
I ho dic, perquè ell parla de la triple V, i parla d’aquest apoderament dels administratius; 
uns administratius sanitaris que no només han de donar hores de visita, sinó que han 
de tenir un rol molt més important. Parla d’aquestes infermeres de triatge i de la gestió 
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de casos, que és imprescindible en la primària. I parla d’aquest rol del metge consultor. 
I tot això ell ens explica que el que ha de poder fer és reduir la burocràcia dins de les 
consultes; per tant, aquestes consultes no assistencials com actualitzar les receptes, com 
fer trucades de seguiment al pacient crònic, o com resoldre dubtes amb l’e-Consulta. 
I ell fa dos anys que ha posat en pràctica aquest sistema i n’explica els beneficis, però 
també de reduir els desplaçaments dels usuaris, de reorganitzar el temps de l’equip. I tot 
això ens ha de permetre tenir equips més motivats –i ell en posa alguns exemples–, te-
nir usuaris més satisfets. I és obvi que en primària no tenim llistes d’espera, però és que 
ell ha aconseguit que el mateix dia, si aquest administratiu apoderat, aquesta infermera 
gestora de casos i aquest metge consultor, treballant en equip ho consideren..., se’l visiti 
el mateix dia i reduir les visites assistencials a la meitat. Tot això amb millor gestió dels 
professionals i millor sistema per als usuaris.

Per tant, aquest talent que sempre parlem que s’ha d’exportar i que no el podem 
perdre..., el volem retenir a Lleida –que consti, eh?–, no estic demanant que us l’em-
porteu, només faltaria, però sí que aquest bon exemple que tenim a les terres de 
Lleida serveixi també per il·lustrar altres territoris, que a més a més sé que hi ha més 
territoris que ja l’estan posant en pràctica.

Parlava també de la formació universitària. Diria que era l’objectiu 5, en què 
parlava d’aquesta adaptació de la formació. Crec que és bo compartir una reflexió: 
quan veiem la piràmide, quan tota la vida ens han parlat de piràmide, la base de la 
piràmide més ampla era la part de baix. Comencem a veure unes bases de la pirà-
mide totalment invertides. I en això també és important –i n’estic segura, que els 
professionals que formen part del fòrum de debat ho posaran damunt la taula– que 
aquesta adaptació dels graus també ha de venir per aquí. Jo, en la meva formació 
del grau en infermeria, la part geriàtrica era una assignatura més, de quaranta que 
en teníem, i en canvi és obvi que la complexitat i la part de cuidatge de la gent gran 
cada vegada pren més importància, no? I, per tant, això també vol dir adaptar-nos a 
aquesta demografia de la que abans parlava alguna diputada.

Deia abans que ha parlat de la feminització i dels sostres de vidre en els càr-
recs, que aquí és obvi que ens hi trobarà, però no només en la part de gestió, sinó 
en l’atenció a les persones. Per nosaltres, la professió d’infermera sempre ha estat 
feminitzada, però que ja hi hagi més metgesses que metges, que la professió mèdica 
també estigui feminitzada, ens augura la possibilitat de que puguem ficar de veritat 
al centre les persones, que no parlem d’un diagnòstic en fred, sinó que parlem de 
que el cuidatge no només el faci la professió infermera, sinó que sigui un repte de la  
salut en general. Avui no ens ha il·lustrat el diputat del PP amb la seva presència, 
però, clar, quan tenim algun càrrec del PP parlant de que els homes tenen més bra-
vura e ingenio, no sé si això segons ell s’ho va descuidar pel camí. Però, en tot cas, 
ens convencem de que aquesta feminització de la salut no només ens ha de portar 
aquest cuidatge, sinó aquest rigor, també, en tota la innovació tecnològica que estan 
suposant els nous reptes en salut.

Per anar acabant, posar damunt la taula dos temes més. S’ha parlat de les espe-
cialitats. Un dels diagnòstics que sortia era la medicina de família i com s’està con-
vertint, o fa uns anys que és una de les especialitats menys atractives. Crec que en 
això també tenim un repte important, i és portar la innovació tecnològica –i, a més, 
avui s’ha posat algun exemple damunt la taula. Aquesta innovació tecnològica que 
tenim als grans hospitals, també s’ha de veure a l’atenció primària.

I l’exemple que vostè posava, lligat a l’objectiu 4, de potenciar les TIC, on deia 
que havia pogut fer aquestes visites d’atenció domiciliària i que tenen la tablet i, per 
tant, arriben a la visita, al domicili i ja tenen la medicació, ho vam poder veure tam-
bé amb l’ambulància 5G al Mobile, i això també és una aplicació directa d’aquesta 
tecnologia al servei de tota la població.

M’ha semblat que la diputada Escarp demanava la fibra per al territori. Sent d’un 
territori on ens fa falta, estic segura que els propers pressupostos de Madrid incor-
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poraran aquests diners perquè les ambulàncies 5G que tindrem a tot el territori..., 
el tindrem.

I, finalment, perquè..., tenint el grup parlamentari amb una quota d’infermeres 
més gran –de fet, l’únic grup parlamentari que té infermeres entre les seves files de 
diputats i diputades–, i amb la defensa que han fet, dos dels tres grups que m’han 
precedit, de la professió d’infermera, que crec que ens porta també cap al futur..., 
i n’estic segura que el que s’ho ha descuidat de fer no és per la seva formació, sinó 
per com ha repartit el temps. Jo vull pensar que no, que es creu realment en aquesta 
evolució que ha de tenir, sobretot perquè no va de confrontar, això, no és si guanyar 
infermeres..., o que la ràtio d’infermeres pugi no va en detriment de que la de me-
dicina baixi, sinó que va realment de fer aquesta nova definició de rols. Crec que el 
tema de la prescripció n’és un exemple claríssim. No és que de sobte les infermeres 
hagin de prescriure coses que fins ara feien els metges, sinó que és donar un suport 
legal a aquelles infermeres que ja estan fent aquesta feina des de fa molt temps. I els 
poso un exemple diferent, que és el de la pediatria. Tenim una manca de pediatres 
que és òbvia, que no la posa aquesta diputada damunt la taula per primera vegada, 
però és que tenim pediatres visitant nens sans que probablement ho podrien fer in-
fermeres amb una bona especialitat, no? Per tant, va de que això ho entomem, ho 
entomem amb valentia, sobretot amb aquest diagnòstic compartit del que parlava la 
consellera, i que ho fem en el benefici de tots.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de posicionaments dels grups 
parlamentaris, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 
el diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Consellera, membres del departament, agraeixo, en primer 
lloc, la seva feina, i ho vull fer constar avui, precisament, que és el Dia Mundial de 
l’Endometriosi, que és una malaltia que afecta una de cada deu dones entre quinze 
i cinquanta anys, i que des del departament i fins i tot des del grup parlamentari, 
en un moment determinat, vam aprovar una proposta de resolució per, precisament, 
visualitzar aquesta malaltia i aconseguir un diagnòstic molt més ràpid del que es fa 
habitualment.

Una vegada dit això, intentaré exposar el que són les propostes o les valoracions 
que fa aquest grup parlamentari respecte al document que vostè ha presentat. És ne-
cessari, en polítiques públiques, procedir a la planificació prèviament a la presa de 
decisions, i em sembla que aquest és un mètode molt adequat i molt correcte, i, per 
tant, des d’aquest punt de vista felicitem el departament, o encoratgem el departament 
a que, una vegada s’hagi definit clarament aquesta diagnosi, es procedeixi, també, a 
prendre les mesures necessàries. Però, certament, de vegades, en algunes adminis-
tracions, i fins i tot en àmbits públics fonamentalment, es dona el cas que es porten a 
terme determinades decisions, prèvies fins i tot, per qüestions bàsicament polítiques, 
als diagnòstics i als estudis aprofundits de quines són les problemàtiques en cada un 
dels àmbits. Per tant, des d’un punt de vista de l’àmbit de la salut, tenim una bona 
diagnosi, i el que hem de proposar, després de fer aquesta diagnosi, són les mesures 
a prendre en els pròxims anys.

Del que ens ha preocupat especialment des del nostre grup parlamentari, més en-
llà de les ràtios que no complim en l’àmbit de la infermeria respecte a d’altres comu-
nitats autònomes..., és obvi que sí que va vinculat, l’increment de la ràtio, a Navarra 
i el País Basc, a una qüestió estrictament econòmica: disposen del concert econò-
mic i, per tant, això segur que té, més enllà d’altres consideracions, una importància 
cabdal a l’hora de configurar aquesta estadística. Però, per altra banda, també, hi ha 
un repte que cal afrontar de forma directa, i que a més a més ha estat coincident en 
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tots els grups parlamentaris, que és que és molt significatiu que el 92,15 per cent de 
les infermeres no tinguin una especialitat definida. I, per tant, probablement s’hau-
ran de desplegar les especialitzacions amb més intensitat, i a més a més s’hauran de 
valorar les especialitzacions, també, amb una major intensitat.

Més enllà d’un altre problema que hem, de fet, denunciat tots els grups parla-
mentaris, perquè és quelcom estratègic en l’àmbit de la salut, que és la qüestió de 
l’equitat, sí que és cert que s’ha d’afrontar definitivament la problemàtica o la dife-
rència de possibilitats i de tractaments que tenen en l’àmbit metropolità respecte als 
àmbit més rurals. Tot i que s’ha fet una evolució evidentment positiva, cal incidir-hi, 
cal treballar-hi, i cal fer partícips d’aquesta incidència a tots aquests professionals 
que treballen en l’àmbit rural. Que no només és una qüestió estrictament –i s’hi 
ha fet referència– de remuneracions econòmiques ni de salaris –que també ho és, 
certament–, però sí que hem de fer atractives, per a tots aquests metges que es vul-
guin desplaçar al territori, qüestions que tenen a veure..., més enllà del que són es-
trictament les remuneracions i els salaris. És una manera d’integrar-se en cada un 
d’aquests territoris, amb la possibilitat de que les escoles on vulguin escolaritzar 
els seus fills estiguin en les mateixes condicions que en altres àmbits, que la vida al 
territori sigui, en la mesura del possible, amb les mateixes possibilitats que en altres 
àmbits més metropolitans, i, per tant, hauríem de fer seductora la possibilitat, per 
part d’aquests metges, de que es puguin desplaçar, evidentment, al territori.

I, per tenir aquesta possibilitat de desplaçament, el territori també ha de tenir les 
mateixes infraestructures. És obvi que no estem en l’àmbit, o no estem en el temps de 
les grans infraestructures i les grans construccions, que també n’hi ha de necessàries 
i fins i tot de peremptòries, també és cert que hi ha altres instal·lacions i infraestruc-
tures que amb el pas del temps també necessiten certes millores i certes adequacions, 
però sí que és fonamental disposar al territori de les mateixes possibilitats a nivell 
d’infraestructures que la resta de l’àmbit metropolità, sobretot –sobretot, hi insistei-
xo– en l’àmbit de la salut.

És probable que una de les solucions sigui una de les que ha plantejat vostè, con-
sellera, que és parlar, o debatre si realment hi ha d’haver unitats docents territorials. 
Aquesta és una qüestió interessant, que pot donar o pot resoldre part d’aquestes pro-
blemàtiques. A mi, per exemple, no em fa absolutament res –al contrari, ho trobo 
positiu– que un doctor fisioterapeuta nascut a l’Aragó, com és el diputat..., jo li he 
consultat moltes vegades algunes problemàtiques de caire personal, i ell les ha re-
solt, i m’ha donat el consell corresponent. Per tant, estic encantat de que ell, sent de 
l’Aragó, sigui una persona integrada al país, i que treballi i desenvolupi la seva tasca 
en aquest àmbit.

Fins al punt de que aquesta, precisament, és una de les riqueses del país. Aques-
ta, precisament, és una de les riqueses de Catalunya. I, per altra banda, també –i en-
tenc també que sigui molt positiu–, que una doctora psiquiatra nascuda a Alacant 
pugui desenvolupar la seva tasca amb tota normalitat i amb tota integració al nostre 
país. Sobretot, la psiquiatria, que en molts moments és molt necessària per a molta i 
molta gent, i que no té cap problema, evidentment, reconèixer, en un moment deter-
minat, que és necessita la psiquiatria per resoldre alguns problemes que ens semblen 
de vegades més simples i que són més complexos.

Una vegada dit això, des de Junts per Catalunya, hi insisteixo, i sobretot en la di-
nàmica d’un país integrat com és el nostre, no tenim cap problema respecte a això, 
doctor Soler. I jo li dic: vostè és un diputat especialista, que vol dir que de la matèria 
de salut n’entén moltíssim, i totes les seves apreciacions ens semblen positives. Jo, 
amistosament, només li dic: a mi em comença a preocupar quan barreja el que són 
conceptes tècnics i el que són valoracions tècniques, amb qüestions polítiques que 
cauen en la demagògia. I vostè, ja l’hi dic sincerament, no necessita caure en aquest 
àmbit. No necessita –i li insisteixo– caure en aquest àmbit, perquè vostè és un bon 
diputat de salut, i a més a més valorem molt positivament totes les seves aportacions 
que fa des de que el conec, i a més a més en aquest àmbit.
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Per tant, una vegada dit això, respecte a la intervenció de la diputada del Partit 
Socialistes, en algunes coses coincidim plenament. És a dir, en el paper de les in-
fermeres, no necessàriament s’ha de ser infermera, com deia la diputada d’Esquerra 
Republicana, per reconèixer que les infermeres necessiten un millor reconeixement 
professional, necessiten poder desenvolupar millor la seva tasca. La prescripció de 
les infermeres, més enllà de si hi ha l’oposició dels metges o no, serà una realitat 
en poc temps; ho ha de ser: tenen un paper fonamental a jugar, i a més a més, en la 
problemàtica i en la dinàmica de la medicina comunitària són absolutament impres-
cindibles.

Reconeixem, també, que s’han de plantejar noves qüestions; la diputada Escarp hi 
feia referència: tot el que té a veure amb la integració social sanitària. Certament, hi ha 
determinats àmbits laborals que participen precisament d’aquesta tasca més integral, i 
que cal definir-los, que cal, d’alguna manera, concretar quines són les seves necessitats 
assistencials. I evidentment entrarem en la dinàmica, també, de noves professions, que 
aquest és un tema molt interessant i que podem treballar.

Més enllà d’això, i per insistir en la dinàmica del que és, sobretot, el que té a 
veure amb la definició de polítiques públiques, és important, a l’hora de prendre de-
cisions, més enllà del temps que un esmerça precisament per planificar, que les deci-
sions s’hagin pres prèviament a aquesta planificació. I em sembla que des de l’àmbit 
de la salut això s’està fent de forma més que correcta. No cal entrar en dinàmiques de  
si hi haurà eleccions o no hi ha eleccions. Jo tinc la sensació que no hi ha hagut in-
tervencions electorals en cap cas; és a dir, cadascú ha pogut explicar quin és el seu 
posicionament respecte a l’àmbit de la salut, que és un àmbit estratègic per al país. 
No posem en dubte una qüestió tan important com és el model. Pràcticament cap 
dels grups parlamentaris que ens trobem aquí no posem en dubte el model, i això 
és important. I el que volem, segurament, és que aquest model millori, en benefici 
només dels ciutadans de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat.
I ara, si em permeten, suspenem la comissió tres minuts, i la reprenem de seguida.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i vuit minuts i es reprèn a dos quarts 

d’una.

La presidenta

Doncs, si us sembla, reprenem la comissió amb la resposta de la consellera a les 
apreciacions dels grups parlamentaris.

I hem pactat, en principi, un temps d’intervenció, per part de la consellera, d’un 
quart d’hora. Per tant, quan vulguis, consellera, tens la paraula.

La consellera de Salut

Gràcies, presidenta. Disculpeu, és que m’acabo de donar un cop al genoll que..., 
estic veient les estrelles. Bé, en primer lloc, i molt ràpid molt ràpid: ja que algunes 
persones han parlat del meu equip, ningú més que jo agraeix la feina que el meu 
equip està fent en aquest tema i en altres; i, en aquest tema, molt especialment a 
la Direcció General de Professions en Salut, que és una direcció nova, que marca 
clarament la prioritat política respecte a les necessitats de professionals del futur per 
tenir el millor sistema de futur. I això vull que quedi molt clar.

La diputada del PSC, que parlava que el fòrum havia generat il·lusió i esperança. 
Jo me n’alegro. Per mi, el fòrum és responsabilitat ineludible; és a dir, jo m’ho vaig 
prendre així. I ho vam fer en format de fòrum, com ho haguéssim pogut fer en un 
altre format; ens va semblar el format més adequat. Però la responsabilitat ineludible 
d’entomar el tema dels professionals, creant aquesta direcció general..., i, realment, 



DSPC-C 211
14 de març de 2019

Sessió 11 de la CS  31 

allò que alguns heu dit, no?: «Sí, a vegades dieu coses que ja se sabien.» Si se sabien, 
es posen amb dades, es comparteix diagnòstic, i es treballa absolutament amb tots 
els actors per tenir no només definits els reptes, sinó posar les solucions sobre la tau-
la. I, per mi, fòrum, aquest Fòrum de Diàleg Professional, és transformació. Real-
ment, és transformació; és no continuar fent les coses tal com les fèiem fins ara. Ho 
deia abans amb l’exemple de la taxa de reposició. No és només posar la taxa de re-
posició sobre la taula per incorporar nous professionals, sinó que estiguin adequats 
amb les necessitats que tenim. Per mi és compromisos reals i assumibles; que no vol 
dir que no siguin ambiciosos. És a dir, que ens estiguem emmarcant amb compro-
misos assumibles no vol dir que no siguin ambiciosos, sinó que ho són moltíssim.

Evidentment que el fòrum no és el lloc per entrar en àmbit de negociació col·lec-
tiva; que, a més a més, respectem absolutament i és sagrat respectar aquesta auto-
nomia de les parts pel que fa als aspectes laborals. I constatar una cosa que alguns 
de vosaltres ja heu dit, però que es veu molt quan vas a territori i quan parles direc-
tament amb els professionals, que és que els professionals, hi ha un determinat mo-
ment que no es volen sentir sols. I nosaltres, com a responsabilitat de sistema, hem 
de posar el marc i l’entorn adequat perquè els professionals, treballin on treballin, 
a part del seu àmbit concret, no se sentin sols. Nosaltres hem de posar aquest marc 
adequat.

I algú treia, no?, l’àmbit de les residències, de l’atenció integrada –diputada Es-
carp–, que evidentment és important. El PIAI està treballant en l’atenció a residèn-
cies, i també és un dels aspectes; és a dir, no volem professionals allà que estiguin 
sols, fora del que és l’atenció integral que nosaltres estem definint, perquè al final 
la residència és el domicili d’una persona, per molt que sigui una residència institu-
cionalitzada. I, per tant, nosaltres hem dit que l’atenció primària es fa responsable 
de tota una comunitat; també la que està en una residència. I, per tant, tot aquest 
treball que estem fent des del PIAI pel que fa a l’atenció a les residències creiem 
que millorarà, i creiem també que trobarem..., que dins de l’àmbit professional –que 
també hi són, aquí, evidentment– també farà que tinguem professionals disponibles, 
o disposats a donar atenció a les residències, en el cas de metges. És a dir, si costa 
trobar metges en alguns llocs, imagineu-vos en residències, amb un altre conveni, 
que encara és molt pitjor en aquest cas, i amb unes condicions de poder-te sentir sol.

Per tant, nosaltres introduïm aquest marc idoni, i a més a més introduïm as-
pectes d’atenció integrada rellevants, que abans de que hagi de demanar plaça a la 
residència la diputada Escarp, doncs (veus de fons), no només que estigui arreglat, 
sinó que..., el que parlava de la persona: la persona té un entorn, té un domicili; la 
persona ha de poder viure a casa seva el major temps possible, l’atenció domiciliària 
s’ha de potenciar moltíssim. I tot això són aspectes que estem treballant, i estem tre-
ballant amb molta coordinació amb el conseller Chakir El Homrani, i evidentment 
amb tota la conselleria.

Jo he explicat, el Fòrum de Diàleg Professional, i estem a l’equador d’aquest fò-
rum. Hem fet una part molt important i ens queda la segona. Li he demanat al direc-
tor general de Professionals que poguéssim posar la diapositiva, per veure una mica 
més clar –i així també ho demanava la diputada Ribas, no?– quin és el calendari. 
Aquí hi han els disset reptes posats. I ho vaig dir. Ens vam reunir el dia 5 i el dia 8...,  
i el dia 5 els dèiem que el dia 8 ja havíem de tenir en quins grups volien estar, per 
acabar de lligar tots aquests grups de treball que treballen els disset reptes amb un 
calendari ja específic de cada un d’ells, per al setembre realment estar tancant les 
mesures i les solucions, que siguin, com he dit abans, reals, assumibles, però també 
ambicioses, per poder-les anar operativitzant a partir d’aleshores, o també anar-ho 
fent amb les mesures que ja he explicat que estem treballant.

Precisament, el fòrum vol dir això: vol dir avançar. Per això vaig dir que era ina-
jornable. Vol dir avançar, vol dir que haver-lo començat ja ens fa avançar; no ens fa 
esperar un any, sinó tot al contrari. I nosaltres, diputat Jorge Soler, fem per complir, i 



DSPC-C 211
14 de març de 2019

Sessió 11 de la CS  32

això ho tinc claríssim. I nosaltres vam dir: «Arribem a aquesta legislatura, entomem 
aquest tema.» I la mostra crec que és haver assegut a la taula tots aquests actors –al-
guns que no hi eren directament relacionats amb el sistema de salut de Catalunya, 
com les universitats–, perquè volem fer per complir, volem fer per transformar. I ho 
he dit: «El fòrum és transformació.»

I jo faig un «visca!» enorme al debat ideològic. Clar que hi ha ideologia en tot 
allò que fem; una ideologia, a més a més, en aquest sentit, molt compartida amb la 
societat catalana, no?, de voler un sistema públic de salut, a part d’universal, amb 
equitat territorial, que l’hem pogut debatre molt aquí, i robust, també, de cara al fu-
tur. Nosaltres..., és a dir, si passem per una responsabilitat com aquesta, és per donar 
robustesa i per poder garantir que en el futur continuem tenint un sistema de salut 
bo, i excel·lent en alguns casos, com el que estem tenint ara, i anar corregint i anar 
orientant el sistema de salut per posar l’estratègia i posar el full de ruta del nostre 
sistema, i no que ens agafin els debats quan la cosa està tard. Per això ens hi vam 
posar des del primer dia, i, per tant, visca el debat ideològic, i que sigui lliure aquest 
debat, també. I, per tant, no ens preocupem potser tant de què pengen o no pengen 
els treballadors a les seves finestres, o posen a la seva taula, i poder més de posar a 
aquests professionals allò que els cal per treballar bé de cara als serveis de la gent.

I crec que quan poses sobre la taula desigualtats en salut..., i a més a més he fet 
referència que ja fa un quant temps que des d’Esquerra Republicana estem al capda-
vant –no presidint, però sí al capdavant– del Departament de Salut. Doncs sí, dir-li 
que les desigualtats en salut les vam posar a l’agenda la passada legislatura amb el 
conseller Comín; ningú com nosaltres ho ha fet, i amb fets, a més a més. És a dir, 
els 13 milions d’euros per l’indicador socioeconòmic que posàvem a la primària en 
aquelles àrees bàsiques de salut que ho requereixen, per la complexitat de la seva po-
blació, pel seu nivell socioeconòmic, aquests 13 milions d’euros que posàvem, a part 
de ser recurrents, són incrementals, i continuen en vigència; és a dir, 13 més 13, que 
es van posant a l’atenció primària, a les àrees bàsiques de salut que així ho reque-
reixen. Per tant, parlar-me de desigualtats en salut, quan em sembla que compartim 
diagnòstic, que hem posat els determinants socials a la salut aquí, no nosaltres, sinó 
molts altres grups parlamentaris, i que ho hem agafat com una de les premisses de 
lluita..., és a dir, cap a on ha d’anar el nostre sistema? Doncs ha d’anar a un sistema 
que ens ajudi a corregir aquestes desigualtats en salut, que hi són, i que tenen molts 
motius també fora del sistema sanitari.

I, evidentment, potser reblant el clau del que ha dit el diputat Guinó –i a més a 
més ho he dit en la meva intervenció–, quan jo parlo dels orígens de les persones que 
estem formant aquí, quan jo parlo de la capacitat com a país que tenim de ser atrac-
tius, perquè les persones, siguin d’Alacant, siguin d’Aragó, o siguin d’on siguin, es 
vinguin a formar en el nostre país, es vinguin a formar a Catalunya en universitats 
catalanes i facin formació especialitzada en els nostres hospitals i atenció primària, 
ho poso absolutament en valor –ho poso absolutament en valor–, perquè som un 
país, precisament –i potser no tots ho entenen igual–, que és un país del voler ser, no 
de mirar l’origen d’on vens –no de mirar l’origen d’on vens, sinó del voler ser. I, per 
tant, la riquesa que ens aporten totes les persones que venen al nostre país, i que a 
més a més venen a viure, a fer projectes de vida, a estudiar a la universitat, a treba-
llar, a formar-se, el que sigui –en formació especialitzada també–, és una riquesa 
per a nosaltres. I, a més a més, dir-vos que les dades ens demostren que també tenim 
captació, després, d’aquestes persones, que sí que es volen quedar a fer tot el seu 
projecte de vida a Catalunya. El que passa, que és natural, normal, que moltes de les 
persones que estan aquí formant-se, també es vulguin acostar a casa seva, on tenen 
la família, on tenen realitat. I això és absolutament natural, i és un aspecte que hem 
de tenir en compte a l’hora de planificar. Simplement això.

La diputada Marta Ribas deia que estem demanant des del primer dia –i crec que 
en la mateixa línia que nosaltres– aquest debat de necessitats i aquesta planificació, 
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no? I per això, diputada, ens hi vam posar des del primer dia, i crec que respon, no al 
que diguem des dels grups, sinó a la necessitat que tenim com a país. I quan estava 
preocupada sobre si tothom se sentiria bé i interpel·lat, còmodament representat en 
aquest fòrum, dir que hem intentat incorporar molt mètode en aquest fòrum. Pen-
seu que ens vam marcar un termini d’un any; que pot semblar llarg, però en el fons, 
pel repte que hi ha i pel plantejament que fem, és molt curt, eh? És a dir, aquí, en 
aquests grups de treball, estem dient que en tres mesos, els reptes que jo us he iden-
tificat, aquests disset reptes, en tres mesos hem de tenir no només propostes, sinó 
que aquestes siguin clares i a punt per operativitzar. Això vol dir que fem pencar 
molt les persones que intervenen en el fòrum, però jo vaig veure, en aquest segon 
plenari, no només agraïment de ser-hi i d’estar interpel·lades..., malgrat que hi pot 
haver alguna mínima de dir: «Hosti, doncs jo potser això ho hauria escrit així o ho 
hauria fet d’una altra manera.» Tothom s’ha sentit interpel·lat, amb ganes de ser-hi, i 
tenen temps ajustat, eh?, per treballar en aquests reptes. Per tant, hem intentat posar 
molt mètode i totes les eines que pertoquen.

I els tres últims reptes, que deia la diputada Ribas, estan els últims no perquè 
siguin menys prioritaris, potser pel contrari: són absolutament els prioritaris. Hem 
parlat molt de l’equitat territorial. I els dos específics que he dit, perquè s’ho merei-
xen per la centralitat que tenen en el nostre sistema, que és la infermeria i la medicina  
familiar i comunitària. I com que m’ha preguntat específicament per infermeria i 
pel que estem fent en aquest aspecte, doncs dir-te, eh?, que respecte a les especiali-
tats, que sí, que les hem de desplegar, que ho tenim claríssim, a part de que ens ho 
puguin dir les conclusions, al setembre; això ja està absolutament identificat. I, per 
tant, s’està treballant amb els col·legis i s’està treballant amb les organitzacions sa-
nitàries per fer el desplegament d’aquestes especialitats. Perquè, com més aviat co-
mencen, doncs millor, perquè és una necessitat que ja tenim i que ja està establerta.

I, després, dir-te també: el reial decret que va aprovar el PSOE continua man-
tenint els protocols pel que fa a això de la prescripció a la Comissió Permanent de 
Farmàcia. Nosaltres ja hem dit que aquí a Catalunya teníem els protocols absoluta-
ment fets –i, de fet, els tenim, i a més amb aval de tothom–, i, per tant, estem tre-
ballant amb el ministeri perquè aquests protocols serveixin i no haguem d’esperar 
que la Comisión de Farmacia ens digui quins protocols hem d’establir, no sé què, 
si nosaltres ja els tenim fets, consensuats aquí dintre del nostre sistema, i, per tant, 
podem tirar endavant.

I el ministeri encara no ha desbloquejat el reconeixement de més de cinc mil in-
fermeres catalanes d’especialitat familiar i comunitària. Portem anys esperant l’exa-
men que reconegui aquesta competència. I tot això, malgrat el que puguin dir de les 
cadires del Consejo Interterritorial, evidentment que ho reclamem on toca. I sempre 
ho vam dir: tot allò que afecti el nostre sistema i les nostres professionals, nosaltres 
hi tenim interlocució i ho posem sobre la taula; com també, en el marc del Consejo 
Interterritorial i de les delegades, marcar el posicionament de Catalunya respecte als 
temes que estan a l’ordre del dia.

També dir-vos que, fins ara, el Departament de Salut com a tal no havia inter-
vingut en res del que és la definició dels plans d’estudi de les universitats, dels graus 
que ens pertoquen com a sistema de salut, i que ens toquen. I a partir d’ara ho farem. 
Això és un canvi brutal. Això és la transformació que deia que era aquest fòrum. Fò-
rum és transformació i transformació és això. Vaig parlar directament amb les uni-
versitats, i és que també ho veien absolutament com una necessitat i, per tant, s’hi han 
avingut molt bé, a treballar conjuntament amb nosaltres.

Segurament m’estic deixant moltes coses... Vam defensar, també, davant del mi-
nisteri, la incorporació del treball social com a professió sanitària, i crec que el 
ministeri ha de deixar de dubtar en això. És a dir, nosaltres ho tenim clar: la incor-
poració hi és, en els nostres equips, i, per tant, demanem al ministeri que deixi de 
dubtar en aquests aspectes.
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Pel que parlàvem de les decisions que hem de prendre, jo crec que han de ser 
–i així ho estem procurant– robustes, basades en l’evidència científica, el que dèiem. 
I crec que és important que els diagnòstics es puguin compartir, i que es posin sobre 
la taula i amb transparència: I crec que avui estem fent això aquí. Per això serà im-
portant això que fem de l’aplicatiu del registre de professions per especialitat i per 
territori, perquè ens acabarà de donar la informació acurada que reclamàveu aquí 
des d’alguns grups.

I nosaltres el que volem fer és ajudar la primària; no és només dir «recuperem 
condicions laborals, etcètera», sinó ajudar la primària en aquests canvis organitza-
tius que ja tenen bones pràctiques en certs llocs, ajudar que es conegui a tot arreu. 
I crec que és el paper que ens toca en el Departament de Salut. I això és el que fem 
quan vaig a la primària, això és el que faig quan intento parlar directament amb 
professionals, malgrat que a algú li sembli que poder no s’hauria de fer. A mi em 
sembla que s’hi ha de ser –des d’atenció domiciliària, anar directament als CAPs, 
als CUAPs, als hospitals–, parlant directament amb professionals. I creieu-me que a 
vegades és difícil, quan vas com a consellera i portes un seguici de moltes persones 
a darrere. Intento fer moltes visites discretes, que no estan a l’agenda del Govern, 
precisament per poder parlar directament, perquè crec que aquesta escolta activa de 
cara als professionals ens ajuda molt a definir molt bé l’estratègia de què volem fer 
en el fòrum.

I gràcies per treure un article d’un professional que explica unes bones expe-
riències que crec que ens emmarquen en el que hem de fer. Perquè a vegades po-
sem exemples concrets, i potser ens equivoquem perquè els posem traient cartellets. 
I crec que va més bé explicar, llegir article, donar veu a aquests professionals, més 
que treure un cartellet per explicar que les coses són un drama i que no van absolu-
tament bé, i intentar posar en evidència no només un departament, sinó directament 
els professionals. Crec que això fa molt mal.

Fer una menció també, ja que l’ha fet el diputat Guinó, a que avui és Dia Mundi-
al de l’Endometriosi. Vam dir que posàvem la perspectiva de gènere a les polítiques 
de salut. I no sé si heu vist el vídeo que hem pogut fer; que a algú li pot semblar que 
ens gastem diners, i jo crec que és molt important i moltes dones ens han fet arribar 
un «gràcies» enorme per visibilitzar aquesta patologia. Perquè, realment, la visibi-
lització d’allò que afecta especialment les dones..., la invisibilització –perdoneu– ha 
sigut una constant en la societat i també en el sistema de salut. Per tant, intentem 
trencar tot això.

I, després, per la menció a l’equitat, que la tenim molt clara perquè és definició 
del nostre sistema de salut. I jo he dit: «En la definició de polítiques públiques hi po-
sem...», evidentment, hi hem de posar planificació, i aquesta planificació no pot ser 
d’una altra manera que amb evidència, que amb dades, i posant molt mètode i rigor, i 
fent participar els actors, cada un al seu lloc. A vegades tenim tendència a voler estar 
tots a tot arreu, i potser focalitzant molt bé els grups de treball, qui ha de ser en cada 
grup, com es coordinen les conclusions d’un grup en un altre, crec que ens portarà a 
l’èxit de tenir, en aquests propers mesos i setmanes, doncs, unes conclusions del Fò-
rum de Diàleg Professional que siguin operativitzables, que les puguem implementar 
des del primer moment i que ens faci que estiguem realment treballant per aquest 
futur del sistema de salut.

La presidenta

Gràcies, consellera. I ara és decisió de la Mesa obrir un altre torn, però jo crec 
que... Si algun portaveu vol fer alguna apreciació... No? (Pausa.)

Doncs s’aixeca la sessió. Gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i cinc minuts.
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