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Sessió 5 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presideix 
Alba Vergés i Bosch, acompanyada del vicepresident, Martín Eusebio Barra López, i de la 
secretària, Montserrat Vilella Cuadrada. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Magda Casamitjana i Aguilà, Anna 
Caula i Paretas, Violant Cervera i Gòdia, Anna Figueras i Ibàñez, M. Assumpció Laïlla i Jou, 
Lluís Llach i Grande i Maria Rosell i Medall, pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, Alfon-
so Sánchez Fisac, Sonia Sierra Infante i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; As-
sumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña i Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialista; Joan 
Coscubiela Conesa i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodrí-
guez i Serra i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant 
i Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el president de la Fundació Miquel Valls, Enric M. Valls i Co-
lom, acompanyat de la directora general, Esther Sellés Llauger.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Miquel Valls davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral amiotròfica, la 
millora de la qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs famílies i la investi-
gació en la lluita contra la malaltia (tram. 356-00058/11). Montserrat Candini i Puig, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

2. Sol·licitud de compareixença d’Antoni Dedeu Baraldés, director de l’Agència de Quali-
tat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació del projecte VISC+ (tram. 356-00009/11). Jorge Soler González, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret sanitari i portaveu 
del grup Que No Passi Més, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les negligènci-
es mèdiques existents i el desemparament en què es troben els afectats per aquestes negli-
gències (tram. 356-00030/11). David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Afecta-
des de Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la seva 
experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i l’activitat de lluita contra la malaltia (tram. 356-
00063/11). Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler 
González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parla-
mentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia 
Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa (tram. 250-00062/11). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 37, 15; esmenes: BOPC 70, 8).

6. Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya institucional sobre 
l’autisme (tram. 250-00080/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 40, 18; esmenes: 
BOPC 70, 10).

7. Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de 
Rubí (tram. 250-00084/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 44, 44; es-
menes: BOPC 83, 6).

8. Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet de 
Llobregat (tram. 250-00104/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 49, 7).



DSPC C 88
14 d’abril de 2016

Sessió 5 de la CS 4

9. Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí (tram. 250-00119/11). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 49, 23; esmenes: BOPC 83, 6).

La presidenta

Bé; bon dia a totes i a tots. Comença la Comissió de Salut d’aquest dia 14 d’abril, que 
celebrem quan es va proclamar la República, a les deu del matí.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Miquel Valls perquè informi sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral 
amiotròfica, la millora de la qualitat de vida de les persones afectades  
i el suport a llurs famílies i la investigació en la lluita contra la malaltia

356-00009/11

Comencem l’ordre del dia pel primer punt: debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença d’una representació de la Fundació Miquel Valls, davant la Comissió de Salut, 
perquè informi sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral amiotròfica, la millora de la 
qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs famílies i la investigació en 
la lluita contra la malaltia.

Perdó? Em demana la paraula, senyor diputat Jorge Soler?

Jorge Soler González

Sí; gràcies, presidenta. No, simplement perquè m’han comentat que sigui al comen-
çament de l’inici de la sessió que demani la pròrroga o posposar el punt 8 per a una altra 
comissió, per a la següent comissió.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. D’acord, es posposa el punt número 8 de l’ordre del dia, que era la 
Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet de 
Llobregat. Per tant, que els pugui constar a tots els grups.

Doncs, si els sembla, passem a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença. Hi 
ha algun grup que vulgui intervenir? (Pausa.) No? (Pausa.)

Doncs, passem a la votació.
Vots a favor?
Si no vaig errada, per unanimitat. Per tant, s’aprova aquesta sol·licitud de comparei-

xença.

Compareixença d’una representació de la Fundació Miquel Valls per a 
informar sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral amiotròfica, la millora 
de la qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs 
famílies i la investigació en la lluita contra la malaltia

357-00050/11

I d’acord amb l’article 54.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, proposo 
l’ampliació de l’ordre del dia per substanciar, en aquests moments, la compareixença 
d’una representació de la Fundació Miquel Valls, com a punt número 2, en aquest cas, 
de l’ordre del dia.

Per tant, si els sembla bé, vaig a saludar i comencem la compareixença. (Montserrat 
Candini i Puig demana per parlar.) Digui, diputada Candini.

Montserrat Candini i Puig

Sí; no, en tot cas, que no sé en quin moment ho he de dir, però el Grup de Junts pel 
Sí té dues substitucions. Suposo que s’ha de poder dir ara mateix, no? (Veus de fons.) 
Quan s’hagi de votar. D’acord, perfecte.

Gràcies.
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La presidenta

Bon dia, doncs. Primer de tot, dono la benvinguda al senyor Enric Maria Valls Co-
lom, president de la Fundació Miquel Valls; a la senyora Esther Sellés Llauger, directo-
ra general de la Fundació Miquel Valls, i també a tot un seguit de persones de la Funda-
ció Miquel Valls que els acompanyen: Maria Antònia Massó, Maria Pilar Valls, Maria 
Valls i Ferran Valls. I Laura Gonzàlez –perdoneu. Benvinguts també a la Comissió de 
Salut.

Compareixerà..., suposo que, en primer lloc, pren la paraula el senyor Enric Maria 
Valls. (Veus de fons.)

Doncs, té la paraula per un temps de trenta minuts en total. No sé si s’ho repartiran; 
ja m’ho faran saber.

Gràcies.

Enric M. Valls i Colom (president de la Fundació Miquel Valls)

Bon dia a tothom. En primer lloc, donar-vos les gràcies per donar-nos aquesta opor-
tunitat de poder estar aquí a explicar la problemàtica de l’ELA. Em dic Enric Maria 
Valls. Sóc familiar d’un afectat d’ELA que va morir fa molts anys; era el meu pare,  
Miquel Valls, del qual la fundació porta el seu nom. Fa uns anys va morir el meu pare, vaig  
desconnectar d’aquest món. Però fa uns anys, casualment, a través d’un meu amic, se’m 
va tornar a aparèixer l’ELA a la meva vida, i vaig pensar que segurament hauria..., te-
nia l’obligació de fer quelcom per lluitar contra aquesta malaltia. Llavors, vaig fundar la 
fundació esmentada.

Evidentment que jo no entenc res de temes sanitaris, però sí que entenia el patiment 
de les famílies una vegada tenien el diagnòstic. I l’objectiu principal nostre era que les 
famílies no passessin el que vam passar a casa. L’ELA és una malaltia, com ja sabeu, 
neurodegenerativa que paralitza tot el cos, i per concretar us podria dir que la majo-
ria de malalts acaben només podent moure les parpelles. El 90 per cent tenen..., estan 
amb ple coneixement i és mortal. Per tant, el diagnòstic en una família és molt dur; és 
una sensació de por, de pànic, de desconcert i de soledat. Per tant, el nostre objectiu va 
ser acompanyar les famílies i els malalts en el procés de la malaltia des del diagnòstic. 
I això ho fem en els domicilis de tot Catalunya, a través de la psicologia, del treball so-
cial i de la teràpia ocupacional. 

Treballem molt l’espiritualitat, que se sentin acompanyats; també treballem coses 
reals, com ajudar..., a quines subvencions tenen dret, quin entorn familiar tenen, i si en 
un moment donat..., com tots els malalts d’ELA necessiten una cadira de rodes elèctri-
ca –el procés administratiu dura sis, set mesos–, nosaltres els posem a disposició una 
cadira de rodes elèctrica, una grua, etcètera, coses que poden tardar uns mesos a arri-
bar; però, en canvi, amb nosaltres, en una setmana ho tenen al domicili absolutament 
instal·lat.

A Catalunya hi han uns 400 malalts, i nosaltres, al llarg de l’any, en tractem al vol-
tant de 350. L’experiència d’estar en els domicilis ens ha donat que, una vegada el diag-
nòstic..., després del diagnòstic, el neuròleg passa a ser el metge de capçalera de la famí-
lia. Cada simptomatologia que té el malalt –perquè, ho repeteixo, els òrgans principals 
del cos es van paralitzant– és una visita amb un especialista.

Aquesta experiència en domicilis ens va fer entendre que aquest viacrucis que pas-
sava la família es podia millorar molt amb una unitat interdisciplinària d’ELA. Và-
rem parlar amb la doctora Mònica Povedano –que em sembla que ja va estar aquí–, de 
l’Hospital de Bellvitge, i vàrem entendre –vàrem entendre–, enteníem –i ella també; so-
bretot de la seva experiència, que havia estat als Estats Units– que visitar els malalts en 
un dia determinat, tots els especialistes, era evidentment molt millor per als malalts, per-
què evidentment la comoditat del malalt és anar cada ics temps a l’hospital.

Bé, amb la unitat d’ELA hi ha... –i ara, en aquest moment–, hi ha una..., és la uni-
tat que visita més malalts de tot l’Estat espanyol. I la llista d’espera va començar sent 
tres mesos i últimament la cosa es complicava. I perquè no és compliqués –i això és, 
una mica, una dada anecdòtica pel que després us explicaré..., o els explicaré, perdó–, 
nosaltres..., la fundació va haver de pagar, va haver de tenir en nòmina, durant gairebé 
un any, dos metges perquè la llista d’espera no passés de tres mesos a sis mesos. Vàrem 
aprofitar l’Ice Bucket. Cada any no hi ha Ice Bucket i, per tant, aquest any ja no podem 
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fer-ho. Sé que des de Bellvitge s’està lluitant, s’està mirant que la llista d’espera no pugi 
a més de tres mesos, que és el desitjable.

A més a més, vàrem fer fer un estudi. L’any 2011 –i amb dades de Bellvitge–, amb 
145 malalts que en aquell moment atenia la unitat, hi havia un estalvi de 100.000 eu-
ros l’any. Aquest estalvi venia, bàsicament, a part de la..., ja no ho diem, perquè bàsica-
ment era la..., el fonamental era la millora dels servei sanitari, però com a conseqüència, 
doncs, hi havia molta menys utilització d’ambulàncies, ja que no havien d’anar als es-
pecialistes, sinó que en un dia els visiten tots, i perquè la sensació aquesta de pànic que 
es té quan es desconeix una cosa fa que la gent vagi a urgències. Amb la unitat, totes 
aquestes coses s’evitaven. I el cost des de l’any 2011 és uns 100.000 euros..., el que es-
talviem: uns 100.000 euros l’any a CatSalut. Per tant, en cinc anys, ja, que dura la cosa, 
podríem dir que a part de millorar el servei dels malalts d’ELA, hem estalviat mig mi-
lió d’euros al CatSalut.

Amb la voluntat de trobar solucions i d’avançar –solucions reals i possibles, ja que 
els temps tot sabem com estan i tampoc es tracta de demanar coses que en un moment 
donat mai es poden aconseguir–, proposaríem que la Unitat d’ELA de Bellvitge fos re-
coneguda com a centre d’expertesa. I això per què? Perquè aquest centre d’expertesa 
comporta un reconeixement europeu del que és la unitat, la consolidació de la unitat, i 
no hauríem d’estar amb els problemes amb què hem hagut d’estar amb les llistes d’es-
pera, i evidentment encara milloraríem més, sanitàriament, el servei. Aquest reconeixe-
ment, a més a més, d’aquest centre d’expertesa no crec que passés de 50.000 o 100.000 
euros més l’any; per tant, de l’estalvi de la unitat pràcticament ja es pagaria. 

I, a més a més, podríem començar a crear seriosament un centre d’investigació, ja 
que, arran d’aquest reconeixement, podríem accedir a subvencions a Europa, que ara 
no podem perquè no estem reconeguts, i segurament..., bé, «segurament» no, segur que 
tindríem l’interès dels laboratoris en el que és la investigació. Per tant, aquest centre 
d’investigació s’autofinançaria; a més a més, també seria una manera de poder, des d’a-
quest centre d’expertesa..., de coordinar-se amb altres hospitals.

Crec que el que demanem no és gaire, crec que només es voluntat política de vo-
ler-ho fer. 

Passo la paraula a l’Esther Sellés, que sobretot és treballadora social, que ha visitat 
cents de domicilis i que és també la directora de la fundació.

La presidenta

Gràcies, senyor Enric Maria Valls. Li dono la paraula a la senyora Esther Sellés. 
Disculpi, ho fem així...

Enric M. Valls Colom

No, no, perfecte.

La presidenta

...perquè així consta en acta correctament.
«Merci».

Esther Sellés Llauger (directora general de la Fundació Miquel Valls)

Hola, bon dia. Després del que ha exposat l’Enric, la meva intenció és justificar la 
nostra proposta; justificar la nostra proposta donant una explicació del que és l’ELA en 
altres termes, uns termes a nivell de raresa i de complexitat. 

L’ELA és una malaltia rara, ja que és una malaltia invisible a nivell social; és desco-
neguda, és greu. Els protocols i guies que estan descrits sobre la malaltia són escassos. 
No té tractament curatiu ni se’n coneix la causa. Té una baixa incidència. I el volum 
d’incertesa sempre és molt elevat, tot i que la proximitat de la mort es percep d’una ma-
nera conscient. 

També podem definir-la com una malaltia complexa per la seva comorbiditat; pel 
seu pronòstic de vida limitat, ja que l’esperança de vida és de dos a cinc anys; pel di-
fícil diagnòstic, ja que depèn de la sospita diagnòstica del professional i es diagnostica 
en base a criteris clínics de certesa; perquè el seu tractament es basa en el control dels 
símptomes; per les altes necessitats que provoca a causa de la total discapacitat físi-
ca que genera, mantenint sempre la consciència de la persona; per la necessitat d’una 
orientació pal·liativa progressiva, amb la presa de decisions avançada que això signifi-
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ca; per l’impacte emocional devastador, a causa de les pèrdues constants i la manca de 
recursos, així com els canvis que provoca en tot l’entorn social i familiar; per la crisi 
de sentit de vida que significa patir una ELA, i perquè l’esperança de les persones afec-
tades moltes vegades es recolza a saber que s’està fent alguna cosa per trobar una cura. 
A més a més, afecta una població jove, d’una mitjana de cinquanta-cinc anys.

Voldria també aportar dades significatives per tal de justificar la nostra petició. Dir 
que la incidència de la malaltia és d’1,5 a 2,5 persones afectades per cada 100.000 habi-
tants l’any, i la prevalença és de 6 persones afectades per cada 100.000 habitants l’any; 
que la Fundació Miquel Valls cada setmana rebem d’1 a 2 peticions de persones que ens 
demanen ajut perquè acaben de ser diagnosticades, a la vegada que d’1 a 2 famílies ens 
comuniquen que el seu familiar ja és mort; que actualment estem atenent unes 270 fa-
mílies, que al llarg de l’any acaben sent 350, de les 400 que s’estima que hi ha a Catalu-
nya, i que cada any la Fundació Miquel Valls veu morir 85 persones.

Davant d’aquesta situació que acabo d’explicar, del que ha explicat l’Enric quant a la 
nostra trajectòria com a fundació, de la nostra col·laboració amb el Programa per a l’aten-
ció integral a persones amb malalties avançades, de l’Obra Social de «la Caixa», on una 
de les persones que marca les línies estratègiques és el doctor Gómez-Batiste, que va ser 
nomenat el 2014 com a referent per l’Organització Mundial de la Salut en cures pal·lia-
tives, i pel que proposa el Pla de salut de Catalunya del 2016-2020, creiem que l’atenció 
integral és el camí a seguir per donar una atenció de qualitat als afectats d’ELA i apro-
par el dia en què trobem la cura de la malaltia.

L’atenció integral, vista com una coordinació entre l’atenció psicosocial, espiritual, 
l’atenció clínica multidisciplinària, i la investigació clínica i bàsica; l’atenció integral, 
on el centre és la persona, i on es tenen en compte totes les dimensions que afecten la 
persona i, per tant, l’evolució de la malaltia. Per aquest motiu, és molt útil la tasca que 
realitza la Fundació Miquel Valls als domicilis, a través de l’acompanyament professio-
nal i humà de les nostres treballadores socials, terapeutes ocupacionals i psicòlogues. 
Ho fem des del moment del diagnòstic, fins a..., un cop la persona ja és morta, conti-
nuem acompanyant la família.

Els nostres professionals valoren la situació específica de cada persona en el seu 
entorn i dins del sistema de vida, i ho vinculen a l’atenció a les unitats multidisciplinà-
ries hospitalàries, de les quals també formem part. El suport dels nostres professionals 
es basa en assessorar per tal de garantir la cobertura de necessitats bàsiques i un bon 
funcionament del sistema familiar, aconsellant en l’organització familiar davant de la 
situació, informant quant a ajuts públics i tràmits administratius, aconsellant en la rea-
lització de les activitats de la vida diària, de les activitats instrumentals, així com de la 
supressió de barreres arquitectòniques, tenint com a instrument un banc de productes 
de suport que és propietat de la fundació, pel qual podem deixar grues, llits, cadires de 
rodes, etcètera, i acompanyant en els processos emocionals en els moments clau de la 
malaltia, per tal de minimitzar l’impacte i poder afrontar la situació.

Destacar que les nostres psicòlogues formen part del Programa per a l’atenció inte-
gral a persones amb malalties avançades, de l’Obra Social de «la Caixa», que abans he 
anomenat. És un programa que es va crear l’any 2008, amb la col·laboració del Minis-
teri de Sanitat i l’aval de l’Organització Mundial de la Salut, amb l’objectiu de millorar 
la qualitat de vida de les persones amb malalties avançades i dels seus familiars, mit-
jançant l’atenció als aspectes emocionals, socials i espirituals, per aconseguir una inter-
venció integral.

Un dels reptes del programa és generar evidència científica sobre l’eficàcia i l’efi-
ciència de l’atenció psicosocial. El programa disposa de 42 equips d’atenció psicosocial, 
amb presència a 17 comunitats autònomes, que desenvolupen la seva tasca col·laborant 
amb equips mèdics, hospitalaris o domiciliaris. Els psicòlegs no només donen atenció a 
les persones en situació de final de vida, sinó que també donen suport a aquells profes-
sionals sanitaris que estan treballant amb aquestes persones. I actualment el programa 
atén més de quinze mil pacients i vint mil familiars.

Per tal de garantir aquesta atenció integral de la qual parlàvem, de qualitat i que si-
gui reconeguda, creiem que és necessària la creació d’una unitat d’expertesa clínica en 
ELA a l’Hospital de Bellvitge, sense ànim de desmerèixer la feina que estan fent altres 
hospitals catalans quant a atenció multidisciplinària, que és molt necessària i molt im-
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portant, bé, i pensant que les unitats d’expertesa clínica van ser creades com a model 
d’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya, per tal de garantir una atenció espe-
cialitzada de qualitat i fomentar la investigació clínica i bàsica des d’una visió àmplia, a 
través d’un treball coordinat i en xarxa. 

La Unitat d’ELA de l’Hospital de Bellvitge disposa d’un ampli recorregut històric i 
d’experiència; és, amb diferència, la unitat d’atenció multidisciplinària de tot l’Estat es-
panyol que atén més pacients; realitza un treball d’investigació translacional, per tal de 
coordinar la investigació clínica amb la investigació bàsica, conjuntament amb l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida, l’Institut de Neuropatologia de l’Hospital de Bellvitge, 
l’Institut de Fisiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i s’està coordinant per 
crear una xarxa entre hospitals catalans, espanyols i europeus.

També la unitat de Bellvitge col·labora en el manteniment d’un banc de teixits espe-
cífic de la malaltia, i realitza diversos estudis pilot i assajos clínics. Per altra banda, es 
coordina amb tots els serveis d’atenció primària per assessorar-los quant a l’atenció del 
pacient, així com fomenta i participa de la creació de guies i protocols quant a l’atenció 
de la malaltia, com, per exemple, el Protocol de tractament de l’esclerosi lateral amio-
tròfica, de la Societat Catalana de Neurologia.

Actualment, la Unitat d’ELA de Bellvitge està actuant com a unitat d’expertesa clí-
nica sense tenir el reconeixement de l’Administració ni els recursos necessaris per fer-
ho, fins al punt que la Fundació Miquel Valls, com ja ha comentat l’Enric, ha hagut 
d’aportar fons per pagar el sou d’un neuròleg i d’un pneumòleg per tal de garantir la 
continuïtat de l’atenció. Això provoca que, tot i ser l’únic centre català que està dintre de 
l’ENCALS, que és la Xarxa Europea per a la Cura de l’ELA, no pugui presentar-se a les 
convocatòries de subvencions que hi han a Europa.

És per tot això que creiem que la Unitat d’ELA de Bellvitge compleix tots els re-
quisits per ser una unitat d’expertesa clínica. I Creiem que la malaltia té prou matisos 
basats en la complexitat i té una incidència prou alta, tot i ser considerada rara, per no 
incloure-la en ninguna unitat d’expertesa clínica que agrupi diferents malalties mino-
ritàries. Amb aquesta convicció, la Fundació Miquel Valls està realitzant una tasca al 
territori de Terres de l’Ebre per tal de coordinar l’atenció primària i l’atenció especia-
litzada però no experta en ELA amb la Unitat d’ELA de Bellvitge i les altres unitats 
d’atenció multidisciplinària existents.

Gràcies a la col·laboració del nostre grup de voluntaris de Terres de l’Ebre, hem ini-
ciat un seguit de reunions amb representants de Salut, de Territori, i de Treball, Afers 
i Família, i amb els presidents dels diferents consells comarcals, amb l’objectiu de fer 
difusió de la malaltia i de la necessitat del treball coordinat, de fer-los veure la neces-
sitat del treball coordinat entre els professionals de territori i els especialitzats. Així 
com també tenim l’objectiu de crear un codi d’intervenció específica en ELA, en salut 
i social. Estem elaborant aquest document per presentar-lo, i, bé, que sigui aprovat pels 
diferents organismes, i portar-lo a la pràctica. I el nostre objectiu serà, finalment, fer-ho 
extensiu a tot el territori català.

No suposa gaire, per a l’Administració, reconèixer la unitat d’expertesa clínica a 
l’Hospital de Bellvitge, i, en canvi, per al col·lectiu d’afectats d’ELA seria un pas de ge-
gant en direcció cap a la cura de la malaltia, ja que es facilitaria la solució de molts obs-
tacles que avui en dia ens limiten.

I finalment, i ja per acabar, m’agradaria fer una reflexió, i és que estem tractant amb 
persones, persones que estan morint, persones que passen per un periple de patiment 
devastador, i són ells els que ens han ensenyat avui el que sabem als professionals que 
ens dediquem a recolzar-los i, per tant, són ells els que ens han guiat a portar aquesta 
proposta avui a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Els demanaríem que 
facin un gest per l’ELA i recolzin la nostra petició.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La presidenta

Moltíssimes gràcies per tot el que ens heu explicat. I, per tant, ara passaria la parau-
la als diferents grups parlamentaris, per a qualsevol consideració o pregunta, aprofitant 
que tenim aquí, avui, la compareixença de la Fundació Miquel Valls.

En primer lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Jorge Soler.
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Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies, presidenta. Diputades, diputats, bon dia. Benvinguts, president i 
directora de la Fundació Miquel Valls; moltes gràcies per les seves explicacions.

Molt breument, dir que estem, jo ho crec, molt sensibilitzats pel tema, per la temàtica 
i per la forma d’abordar-ho. Creiem també, com vostès, en l’abordatge, doncs, multidis-
ciplinari de qualsevol malaltia, i específicament i en concret en la seva, evidentment, i, 
per tant, amb el model d’atenció integrada, eh? Vull dir, que tot el nostre recolzament; 
teniu tot el nostre suport.

Bé, i, doncs, jo crec que hem de treballar, no?, perquè hi hagi centres de referència 
i trobar, evidentment, totes aquelles sinergies que, en definitiva, aconsegueixin una mi-
llor provisió de salut per als ciutadans, i evidentment captació de fons internacionals per 
a fer recerca, per a fer, doncs, estructura i xarxa.

Vull dir, que tot el nostre recolzament, i moltíssimes gràcies, doncs, per les explica-
cions.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, li passo la paraula al Grup Parla-
mentari Socialista, a la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia. Agrair, en primer lloc, la presència del senyor Enric 
Maria Valls, de la senyora Sellés i de tots els que avui han volgut acompanyar-nos.

Aquesta és la segona compareixença que es fa davant d’aquesta Comissió de Salut. 
En la primera, a part de l’associació d’afectats, o de familiars i d’afectats que van ser-hi 
presents..., també la doctora Toledano, de la unitat de Bellvitge, i un investigador de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Crec que va donar peu a un coneixement molt més 
enllà del que els mateixos diputats i diputades en podem tenir. Per tant, jo crec que va 
servir, igual que aquesta, per a dues coses fonamentals..., i una bàsica, que és per visi-
bilitzar; per visibilitzar –crec que ho deia la senyora Sellés–, a vegades, aquesta invisibi-
lització de malalties, que marquen d’una manera brutal des de la diagnosi, no?, la vida 
de la gent i dels seus familiars, dels malalts i dels seus familiars, i que el que més costa 
és visualitzar-ho, dir-ho; visibilitzar i sensibilitzar la societat del que està passant, i, per 
tant, també disposar dels recursos sanitaris i de recerca importants. Jo crec que d’aque-
lla presentació...

Jo voldria agrair, en primer lloc, també la feina que fa la Fundació Miquel Valls, no? 
Aquesta entitat jo diria que deu ser l’única a tot Catalunya que treballa per millorar la 
qualitat de vida de les persones; però sobretot fa aquest acompanyament, allò que sem-
pre..., de forma col·loquial, a vegades diem «qui cuida el cuidador». I, per tant, crec que 
aquesta segona vessant és molt important.

D’aquella primera compareixença cal remarcar que de tots els grups parlamentaris 
va sortir una proposta de resolució conjunta, un suport parlamentari amb un seguit d’ac-
tuacions que crèiem que tots els grups parlamentaris podíem aportar, i podíem elevar 
perquè el Govern pogués atendre coses que allà es plantejaven, que anaven des d’impul-
sar programes de recerca específica..., fins i tot, com molt bé va dir també la doctora To-
ledano, impulsar la creació, potser, de noves unitats hospitalàries.

Jo crec que de les paraules d’avui ens refermem en el fet que hi han coses que, més 
enllà de les ideologies, requereixen un acord per treballar conjuntament, i això és el que 
les vostres paraules moltes vegades ens aporten. Jo crec que, també, la demanda que avui 
es planteja, aquesta que la unitat de Bellvitge sigui reconeguda com a centre d’exper-
tesa clínica, pot incorporar-se, diríem, a la tramitació o a l’inici d’aquesta iniciativa par-
lamentària que va sortir conjunta de tots els grups parlamentaris, davant, doncs, de la 
compareixença que, com deia abans, es va fer, i que ha quedat molt ben ampliada, avui, 
amb les paraules de tots vosaltres, no?

Jo crec que, més enllà de la visualització, de la visibilització de la malaltia, també 
visibilitzem aquest agraïment a aquells que treballen dia a dia per tres aspectes fona-
mentals: millorar la qualitat de vida del malalt, treballar pel futur, que vol dir apostar 
per la recerca i saber exactament com, cent cinquanta anys més tard..., si amb la recerca 
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bàsica i aplicada podem tirar endavant, i la tercera, cuidar del cuidador, que moltes ve-
gades encara és més invisible que el mateix malalt.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Doncs, té la paraula el Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Evidentment, també, sumar-me a l’agraïment per la comparei-
xença i a la salutació a la resta de membres de la fundació que estan aquí.

Els que hem viscut de prop algun cas d’ELA sabem que colpeja d’una forma brutal 
no només la persona malalta, sinó a tot el seu entorn; però com que aquí estem, com a 
diputats i diputades, per parlar, intentar fer política, intentar, doncs, proposar al Govern, 
no?, millores, mesures perquè totes i tots visquem millor i més feliços en el nostre país, 
doncs, faré el paper que em pertoca.

També, com feia la portaveu socialista, recordar que ja hi ha registrada una propos-
ta de resolució conjunta, a partir també d’instàncies, no?, dels col·lectius que..., d’algu-
nes de les reivindicacions que se’ns havien traslladat, i que crec que era una resolució, 
i que és una resolució força completa, que parla, doncs, des de la necessitat de l’aposta 
per la recerca –especialment la recerca aplicada, de la relació més intensa que hi hauria 
d’haver entre recerca i hospitals–, de la necessitat d’equilibri territorial, també, en uni-
tats hospitalàries: més unitats hospitalàries en el territori, en el sentit que vosaltres esteu 
traslladant, que esteu treballant des de la fundació, no?, amb els vostres voluntaris, com 
explicàveu, a Lleida i a l’Ebre. L’aposta, també, per més eines de diagnòstic ràpid i per 
formació als professionals. I un element essencial com és l’agilitat en la tramitació de 
les invalideses i la possibilitat de places de sociosanitari, no?, que afecta a moltíssims 
col·lectius: el tap que tenim actualment de no-creixement o de creixement mínim en 
places de sociosanitari, o fins i tot de retallada en places de sociosanitari, i la necessi-
tat creixent d’aquestes places, per poder tenir una vida mínimament digna, aquella gent 
que realment necessita aquesta plaça i no pot estar només a casa.

És completa, però ens traslladeu una petició extra. Jo crec que –vaja, no..., hi haurà 
sorpresa si no és així– segurament ens ho podem fer..., tots els grups parlamentaris ens 
la podem fer nostra, i, per tant, que, com que aquesta resolució encara està en tramita-
ció, podríem introduir-ho per via d’alguna esmena, per..., afegir-ho, no?, a totes aquestes 
propostes, i, per tant, doncs, encara enriquir-la més, aquesta proposta de resolució. Un 
cop arribi a la comissió, que es pugui aprovar, com seria, per unanimitat, però amb to-
tes aquelles demandes necessàries per al que ens esteu traslladant, no?, tant les associa-
cions de familiars com també els professionals que tracten l’ELA.

Només..., he fet aquest repàs dels punts que hi ha a la resolució, perquè també, ja 
que, no?, ens prestem a millorar-la a partir d’una esmena, si creieu que hi ha algun altre 
element que no estigués prou ben traslladat en aquesta proposta, o que hi ha alguna al-
tra petició urgent que hauríem, també, d’afegir, doncs, estem encara a temps de.., ja que 
la replantejarem, replantegem-la en tot allò que convingui.

I res, posar-nos a disposició, i moltes gràcies per la compareixença.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular, amb la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. També agrair, doncs, la seva compareixença avui aquí, i, bé, sa-
ludar la resta de membres que els acompanyen.

Bé. Estem davant d’una malaltia, com vosaltres ja heu dit, no?, que, bé, doncs, no 
té un tractament curatiu, però que això no vol dir que no es pugui tractar. I jo crec que 
aquí és on rau la importància de la vostra tasca, no?, perquè el tractament que es faci 
a la persona que pateix aquesta malaltia, i a les seves famílies en especial, crec que és 
fonamental. Per tant, aquesta atenció directa als afectats i a les seves famílies, oferint 
el suport i assessorament durant el procés de la malaltia, és importantíssima per tal de 
dignificar aquesta persona, doncs, que l’està patint.
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També crec que és fonamental l’atenció integral, aquesta atenció integral que vos-
altres feu i específica per a cada pacient i per a cada família; doncs, el vostre suport a 
nivell clínic, a nivell psicològic, espiritual, emocional..., bé, tots els aspectes que inclou, 
no?, la mateixa vida humana.

Heu parlat –i crec que és el més important, no?– d’aquesta unitat a Bellvitge, que si-
gui reconeguda com un centre d’expertesa. Crec que és importantíssim, també, pel que 
heu dit, no?, perquè tindria un reconeixement europeu, i es milloraria d’aquesta manera 
el servei, i també com un primer pas, que també..., el que heu comentat: perquè es po-
gués arribar a convertir en un centre d’investigació, i, per tant, seria la manera de poder 
aconseguir subvencions d’Europa. També ho heu comentat, crec que això és qüestió de 
voluntat política, no?, perquè els diners o els recursos econòmics que no posa l’Admi-
nistració, doncs, pel que veig, els poseu vosaltres. I, per tant, és importantíssim que po-
guessin arribar subvencions de la Unió Europa, i poder sufragar totes aquestes despeses 
que, evidentment, doncs, donarien per poder atendre més persones, amb un servei de 
més qualitat –que ja ho és, evidentment, però que podria ser millor–, amb menys llistes 
d’espera. I, per tant, evidentment, nosaltres hi donarem recolzament, no?

També voldria fer referència i una pregunta a les diferents campanyes de sensibi-
lització que s’han dut a terme, no?, doncs, per a familiars, afectats... L’última va ser la 
caminada que es va fer el passat mes de febrer. I jo aquí us voldria preguntar: trobeu 
a faltar per part de l’Administració, doncs, l’impuls de campanyes de sensibilització 
d’aquesta malaltia? I, bé, res més.

Moltíssimes gràcies per la vostra compareixença.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, diputada Xandri. I ara és el torn del Grup Parlamentari de 
la CUP - Crida Constituent, la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut aquí, per la compareixença. També 
saludar a tothom qui acompanya.

Ser de les últimes a parlar provoca que, sovint, ja s’hagin dit moltes coses, i tampoc 
cal repetir-se, no? Jo crec que, com s’ha dit, tenim una proposta de resolució entrada, 
que jo crec que sí que requereix, perquè a més a més heu fet una petició molt concreta..., que 
també és d’agrair, perquè a vegades, també, potser costa més, no?, fer propostes concre-
tes, o que ens facilitin també la nostra feina. I, per tant, jo crec que serà senzill que ens 
posem d’acord en la introducció d’aquesta esmena.

I poca cosa més, perquè han dit moltes coses la resta de grups parlamentaris, però... 
Sobretot, tornar a agrair-vos la compareixença, però sobretot la feina i l’abordatge, tam-
bé, de tot el que esteu fent.

Jo amb això ja..., aquí ho deixaria.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara és el torn de Junts pel Sí, el diputat Lluís Llach.

Lluís Llach i Grande

Bon dia. Gràcies per la vostra presència. La veritat és que ha anat molt bé que vin-
guéssiu, perquè en la compareixença precedent sobre el cas de l’ELA vàrem quedar –la 
senyora Sellés ha dit la paraula «devastador»– devastats, interiorment devastats, perquè 
als que no coneixíem massa bé els caràcters d’aquesta malaltia, veure-ho detallat pels 
familiars i per la gent que els cuida directament, ens va commoure profundament. Per 
tant, veure l’exemple de la vostra determinació –al senyor Enric Maria Valls se’ls veu 
molt determinat– ens obliga, com a diputats i com a representants de la gent que ens ha 
escollit per estar en aquest Parlament.

La seva proposta és de calaix –és de calaix. O sigui que nosaltres, que tenim la res-
ponsabilitat, a més a més, que ens comporta ser el grup que recolzem el Govern, aga-
fem el compromís de mirar de tirar endavant això com sigui, de fer aquest grup d’exper-
tesa, moure els diputats que tinguem a Europa, per mirar que en el Parlament Europeu 
això també es mogui, i tot el que sigui efectiu de cara a això.
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Els ho agraïm profundament, perquè és que en aquests casos, si no ho aconseguís-
sim, ens sentiríem avergonyits, molt avergonyits.

O sigui que gràcies.
(Pausa.)

La presidenta

Ja estàs?

Lluís Llach i Grande

Ah, jo sí, ja he acabat. Perdoneu. (Rialles.) Estava traient-me l’ennuegament, per dir-
ho d’alguna manera. (L’orador riu.)

La presidenta

Perdó. Doncs, molt bé, si volen contestar preguntes o afegir alguna cosa que creguin 
que els ha quedat en el tinter, o respecte a les propostes que ja els ha dit alguna diputa- 
da que vam poder escriure referents a la compareixença que vam tenir sobre l’ELA... 
(Veus de fons.)

Doncs, té la paraula el senyor Enric Maria Valls.

Enric M. Valls i Colom

Bé. Primer, només una cosa molt personal: que per mi ha sigut un honor avui poder 
compartir una jornada amb el Lluís Llach; és un dels meus ídols de joventut. (Rialles.) 
Moltes gràcies, Lluís. Avui, quan t’he vist al bar, com que et tinc tan vist, t’anava a salu-
dar com si tu em coneguessis a mi, i resulta que no em coneixies de res.

La contesta de la senyora... –perdó, el nom?

La presidenta

Marisa Xandri.

Enric M. Valls i Colom

Això, de la senyora Marisa Xandri. Miri, no hem trobat mai a faltar l’impuls de 
l’Administració, però hem après que aquest impuls, moltes vegades, amb resolucions 
que es prenen des del Parlament, o fins i tot des de les mateixes conselleries..., hi han 
tants d’interessos i tantes necessitats, que és impossible donar veu i pas a tothom, no?, i 
que això es converteixi en fets.

Jo me’n recordo, per exemple –no sé quina malaltia..., ara no me’n recordo quina 
era–, que hi va haver un ple en el Parlament de Catalunya –parlo de fa molts anys–en 
què s’havia de fer una sèrie de coses sobre una malaltia concreta, presentada per una 
diputada socialista... (Veus de fons.) La fibromiàlgia, no? O sigui, en un ple del Par-
lament de Catalunya, tothom va votar que sí. Allò no es va portar gairebé –molt poca 
cosa– a la pràctica, senzillament perquè els mitjans són els que són. Per tant, d’impuls 
de l’Administració i de recolzament, n’hem tingut –tot. Precisament, a causa d’aquesta 
dificultat, nosaltres hem presentat una cosa molt concreta, molt petita, però que això, 
ben muntat, pot ser un avanç molt gran en la lluita contra l’ELA.

Només..., o sigui, a mi m’agradaria..., quan vàrem pensar, amb l’Esther i la gent de 
la fundació, «a veure com ho fem, què presentem», vàrem dir: «Escolta, no fem cap 
més brindis al sol. Prou. En fi, coses concretes, que es puguin fer, que no costin massa 
diners, que siguin possibles i que donin resultat.» I això és el que hem fet.

(Pausa.)
Bé, doncs, si ja acabem, només m’agradaria que..., nosaltres hem impulsat una cam-

panya –ja fa temps que la tenim en marxa–, que es diu «Fes un gest per l’ELA», que 
és això (l’orador fa una ela amb els dits polze i índex de la mà esquerra), un gest per 
l’ELA, i que d’alguna manera inclou, a part d’aquest gest, doncs, fer iniciatives solidàri-
es i qualsevol cosa que a la gent se li pugui acudir. Fins i tot, a nivell personal, qualsevol 
cosa o iniciativa que pugueu..., puguin fer pel «gest per l’ELA» serà benvingut.

Gràcies per l’oportunitat una altra vegada.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. No sé si la senyora Esther vol afegir alguna cosa... No? (Pausa.) 
Doncs, li dono la paraula a la diputada Candini.
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Montserrat Candini i Puig

No; en tot cas –gràcies, presidenta–, amb el gest aquest de l’ELA voldria proposar, 
de manera improvisada..., i disculpeu-me, eh?, si considereu que no, però aprofitant que 
estem tots, que puguem sortir tots, amb ells, fent el gest de l’ELA en una fotografia. Si 
hi esteu d’acord, eh?; si no... (Veus de fons.) Molt bé, doncs...

La presidenta

Em sembla que a tothom li sembla bé. No sé si..., teniu alguna altra intervenció com 
a grups parlamentaris? (Pausa.) No? (Pausa.)

Per tant, com que ara proposàvem fer una pausa igualment, per poder..., ho torno a 
agrair públicament, però poder acomiadar de la Comissió de Salut els representants de 
la Fundació Miquel Valls, doncs, fem una pausa d’aquests..., poder fem deu minuts, i 
així podem estar tranquils, dir adéu, fer la foto, etcètera. I d’aquí a deu minuts –per tant, 
a les onze– tornem a entrar a la Comissió de Salut.

Moltes gràcies.
Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i tres minuts i es reprèn a les onze i cinc 
minuts.

La presidenta

Molt bé, doncs, reprenem la sessió de la Comissió de Salut.
Abans de continuar amb els punts de l’ordre del dia, m’agradaria, perquè constés en 

acta..., l’expressa denúncia i condemna d’aquesta Comissió de Salut a un nou assassinat 
d’una dona, a Sant Feliu de Llobregat, per violència masclista. I, per tant, ho condem-
nem. (Pausa.)

Si us sembla bé, fem un minut de silenci.
(La cambra serva un minut de silenci.)
Bé, doncs, continuem amb l’ordre del dia. (Assumpta Escarp Gibert demana per 

parlar.) Senyora diputada Escarp?

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Només per demanar, si els grups no hi tinguessin inconvenient, 
que, una vegada votades les sol·licituds de compareixença, es pogués tractar primer la 
proposta de resolució que correspon al punt 6 abans del punt 5. Si el grup proposant, 
que m’he permès la llicència de demanar-los-ho, em diu que sí, si els altres grups no hi 
tenen inconvenient, ho agrairia.

La presidenta

Algun grup hi té inconvenient? (Pausa.) No? (Pausa.) Doncs, el punt 6 el passarem 
just abans del punt 5. 

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Dedeu Baraldés, director de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, perquè informi 
sobre la situació del projecte VISC+

356-00009/11

I ara continuem amb els punts número 2, 3 i 4 de l’ordre del dia.
El punt número 2 i el número 3 són demanats pel mateix Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Suposo que en vol fer una motivació, del perquè va demanar aquestes comparei-
xences. Per tant, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí; gràcies, senyora presidenta. Bé. Pel que fa referència al punt 2, la compareixen-
ça d’Antoni Dedeu Baraldés perquè ens expliqui, doncs, el projecte VISC+, és perquè 
tenim, doncs, nosaltres, com un pilar capital, no?, de la ciència i la salut, el desenvolu-
pament i l’aposta ferma per fer la recerca. Coneixem el projecte, doncs, que està basat a 
facilitar dades sanitàries per fer recerca, i creiem que cal fer-ho, però cal establir i tenir 
clares unes polítiques garantistes al respecte.
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És per això que crec, creiem que cal ser especialment prudents, no?, en la gestió 
d’aquestes dades, i és per això que considerem que vingui, doncs, el seu responsable a 
donar signes inequívocs d’aquesta transparència, de la bona gestió, dels resultats, de les 
limitacions que hi ha en tot el projecte de gestió de dades sanitàries. Creiem que és im-
portant per a la comunitat i per a tots els grups.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Doncs, votem aquest punt número 2, primer.
Vots a favor?
Per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret 
sanitari i portaveu del grup Que No Passi Més, perquè informi sobre les 
negligències mèdiques existents i el desemparament en què es troben 
els afectats per aquestes negligències

356-00030/11

El punt número 3, que és la sol·licitud de compareixença de José Aznar Cortijo, ad-
vocat de dret sanitari i portaveu del grup Que No Passi Més, davant la Comissió de Sa-
lut... La motivació del Grup Parlamentari de Ciutadans la farà el diputat David Mejía.

David Mejía Ayra

Gràcies, presidenta. Bé, el motiu d’aquesta sol·licitud de compareixença de l’enti-
tat Que No Pase Más, que aglutina diferents persones que, directament o indirecta-
ment, han patit algun tipus de negligència mèdica, és que volen posar sobre la taula tots 
aquests problemes amb els quals es troben aquestes persones davant els fets que els han 
succeït, i, per tant, buscar una solució per garantir els drets de les mateixes persones 
afectades.

Creiem que han de tenir veu a les institucions i, en aquest cas, en el Parlament, i ini-
ciar qualsevol tipus de mecanisme parlamentari, si escau, per poder trobar solucions al 
respecte i poder treballar-hi.

Gràcies.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Abans de procedir a la votació, m’agradaria saludar, perquè 
hi han convidats, a la Comissió de Salut, membres del col·lectiu Que No Pase Más, Que 
No Passi Més, i, per tant, els saludem des de la Comissió de Salut.

Gràcies.
Per tant, procedim a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Unanimitat també.
Moltes gràcies.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Famílies Afectades de Síndrome Alcohòlica Fetal perquè informi sobre 
la seva experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i l’activitat de lluita 
contra la malaltia

356-00063/11

Continuem. El punt..., el punt número 4 –perdoneu– de l’ordre del dia és una altra 
sol·licitud de compareixença, d’una representació de l’Associació de Famílies Afectades 
de Síndrome Alcohòlica Fetal davant de la Comissió de Salut. Si no vaig errada, aques-
ta sol·licitud està signada per tots els grups i, per tant... No sé si algú té especial interès a 
explicar-ne motivacions... (Pausa.)

Si no és així, passaríem a la votació.
Vots a favor?
Per unanimitat, també.
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D’acord amb el que ens ha demanat la diputada Assumpta Escarp, ara, en lloc de 
fer el punt número 5, faríem el punt número 6 de l’ordre del dia. Però, abans que res, 
m’agradaria demanar als grups parlamentaris si han de dir-nos si tenen substitucions de 
diputats o diputades.

Montserrat Candini i Puig

Sí; gràcies, presidenta. Per part del Grup de Junts pel Sí, la diputada Anna Figue-
ras substitueix la diputada Irene Rigau, i la diputada Magda Casamitjana substitueix la 
diputada Montserrat Fornells.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Candini. Algun altre grup? (Marta Ribas Frías demana per 
parlar.) Sí, Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Anuncio substitucions futures, a partir que comencem a votar resolucions. Estem 
combinats, el grup, en diverses comissions aquest matí i molt probablement vindrà el 
senyor Joan Coscubiela a substituir l’Albano Dante.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya 
institucional sobre l’autisme

250-00080/11

Doncs, si no hi ha cap més substitució que hagi de constar, continuem ara amb el 
punt número 6, que és la Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campa-
nya institucional sobre l’autisme, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, que la 
fa la senyora... (veus de fons), la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyora presidenta. I bon dia a tothom, especialment a les persones 
que avui ens acompanyen. Nosaltres teníem l’esperança que aquesta proposta de resolu-
ció arribaria abans del 2 d’abril, amb la qual cosa ja aquest any es podria haver fet algu-
na cosa des del Parlament, des de la Generalitat. Malauradament, no ha estat així, però 
tenim legislatura per davant i esperem que s’enceti i continuï no només el proper any, 
sinó d’ara endavant.

Perquè quan a una criatura li diagnostiquen un trastorn d’espectre autista, per a les 
famílies comença com una mena de carrera d’obstacles. En primer lloc, hi ha un mo-
ment de dol, perquè aquest nen, aquesta nena que havien tingut no és el que pensaven. 
Després, comença el tema de l’escolarització. De vegades, els pares volen una escola or-
dinària i l’Administració decideix que és millor anar a una escola específica o especial, 
i a l’inrevés. Si va a una escola ordinària tenen problemes, per exemple, per poder-se 
quedar al menjador, en la majoria dels casos.

S’han de trobar també –i d’aquí aquesta proposta de fer una campanya de conscien-
ciació– amb la incomprensió de la societat. Coses..., expressions com «pareces autista», 
evidentment no són pertinents, perquè resulten ofensives per a les persones que tenen a 
la seva família un nen o una nena diagnosticat amb trastorn d’espectre autista. També 
s’ha d’entendre que aquests nens no són mal educats, si tenen certs comportaments, per 
exemple, a la cua del supermercat.

Llavors, considerem que és molt important que la societat conegui totes aquestes co-
ses; entre d’altres motius, perquè no ens podem permetre perdre el talent de totes aques-
tes persones. Estic pensant, per exemple, ara en el 2 d’abril, que és el Dia internacional 
de Conscienciació sobre l’Autisme. Es va presentar el disc d’un adolescent de quinze 
anys, que estudia al conservatori. Jo l’he vist en directe en una actuació, i amb la cançó, 
per exemple, de Mediterráneo vaig acabar plorant, perquè realment és molt emocionant 
el que fan. Llavors, no podem anar perdent el talent de les persones perquè siguin di-
verses.
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Pot semblar que una campanya institucional, una campanya de conscienciació no és 
gaire important. Nosaltres considerem que sí. I en poso un exemple: aquest any, el dia 
2 d’abril, a l’Ajuntament de Rubí, del meu poble, l’ajuntament es va posar tot blau i van 
posar globus blaus. Pot semblar que és una petita cosa, però conec famílies que tenen 
criatures amb TEA i estaven absolutament felices i il·lusionades perquè això s’havia fet. 
Són petites coses que no costen re i que ajuden a millorar la qualitat de vida d’aquestes 
persones.

És un fenomen molt complex, que afecta molts àmbits de la vida. Per això des de 
Ciutadans estem presentant propostes de resolució de diferents àmbits, en les comis-
sions pertinents. Ahir mateix, a la Comissió de Benestar se’n va aprovar una per millo-
rar la vida de les persones autistes adultes, que són els grans oblidats... Perquè, mira, 
mentre estan a l’etapa escolar..., amb problemes, sí, però tenen un camí clar, no?, que 
és el de l’escolarització obligatòria, sigui en una escola ordinària o sigui en una escola 
especial o en una escola específica. Però quan són adults, molts cops acaben, per exem-
ple, en centres de persones que tenen algun tipus de..., no ho sé, disminucions d’altres 
tipus, no? Clar, no són persones disminuïdes. De fet, moltes de les persones amb tras-
torn d’espectre autista són persones amb altes capacitats, amb la qual cosa no els podem 
tenir fent murals de gomets, no?, per dir alguna cosa, sinó que hem d’estar, doncs, això, 
aprofitant el talent d’aquestes persones, que segur que tenen algun talent que pot ser útil 
per a la societat.

Nosaltres hem acceptat les esmenes de Junts pel Sí. Com ja he dit, espero que s’en-
cetin campanyes de conscienciació que siguin útils, que siguin efectives, i que no acabi 
sent això fer l’acte simbòlic i ja està, sinó que realment la societat pugui entendre en què 
consisteix el trastorn d’espectre autista i, sobretot, millorar la qualitat de vida d’aquestes 
persones.

I, bé, espero que la resta de grups també l’aprovin, i puguem tirar endavant no no-
més aquesta, sinó altres propostes de resolució, per millorar la qualitat de vida d’aques-
tes persones.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Sonia Sierra, per la presentació d’aquesta proposta de reso-
lució. I passo la paraula al Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per defensar-ne l’esmena, 
la diputada Violant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. I també saludar, doncs, al públic que ens acompanya. 
I, doncs, agrair al Grup de Ciutadans que hagi fet aquesta proposta de resolució. Ara 
mateix també teníem la compareixença, doncs, d’un grup de familiars de malalties mi-
noritàries, i nosaltres entenem, des del nostre grup, que qualsevol iniciativa que sigui 
per sensibilitzar la població d’aquestes realitats, que són les realitats que tenim al nostre 
país, sempre és benvinguda.

De fet, des del Departament de Salut, ja dintre de la seva mateixa pàgina web..., té 
una web específica on parla del trastorn, o intenta explicar, doncs, a la societat les seves 
descripcions generals, les causes, els símptomes, els senyals d’alarma. I, per tant, des 
del departament de la Generalitat ja s’està treballant en aquesta línia.

Nosaltres havíem proposat al grup, doncs, promotor d’aquesta iniciativa el fet que 
aquesta campanya es pogués incloure dintre d’un programa d’actuació que en aquests 
moments té la Generalitat de Catalunya, concretament dintre del marc del Pla integral 
d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, perquè entenem que qualse-
vol d’aquests trastorns que tenen, doncs, alguns dels ciutadans de Catalunya s’ha de po-
der emmarcar dintre de marcs globals d’actuació, amb polítiques transversals des dels 
diferents departaments.

Vostè mateixa ha comentat, doncs, la necessitat de poder actuar en aquesta matèria 
des del Departament d’Ensenyament; però també des del Departament d’Afers Socials, 
perquè aquestes persones tenen una vida llarga, i, per tant, s’ha de poder estudiar dintre 
de tota la seva globalitat: des que són joves, des que són infants, des que són adolescents 
i també des que són persones adultes.
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Vostè també ha parlat de la seva integració dintre del mercat laboral. I, per tant, din-
tre d’aquest pla integral, també, doncs, en forma part el Departament de Treball.

Per tant, nosaltres entenem que qualsevol campanya, si volem que sigui global, s’ha 
de poder treballar d’una manera transversal des de tots els departaments de la Generali-
tat, i coordinats, en aquest cas, sota el Departament de la Presidència.

Per tant, agrair que hagi acceptat, doncs, la nostra esmena; agrair-li també la seva 
proposta de resolució, i esperem que pugui tirar endavant, per a la millora de la vida 
d’aquestes persones i també dels seus familiars.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Cervera. Passo la paraula al Grup Parlamentari Socialista, 
a la diputada Assumpta Escarp, per al posicionament respecte a la proposta de resolució.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No, per donar el suport. Jo crec que les diputades han explicat 
molt bé el contingut tant de la proposta de resolució com de la mateixa esmena, no? 
Només afegir que és veritat que, repassant una miqueta iniciatives parlamentàries que 
s’havien portat a terme aquí en comissió i en el plenari del Parlament, es va establir 
també un protocol d’actuació que jo crec que ha avançat en termes, doncs, de diagnosi, 
i ha avançat en la protocol·lització, tot i que en aquest moment també se’n demanen revi-
sions; però, afegir-hi això, una campanya institucional d’informació i sensibilització, jo 
crec que és important –jo crec que ho deia la diputada Serra–, no tant per als afectats, 
no per a les famílies, sinó perquè tots plegats sapiguem conviure i entendre altres reali-
tats, no?

I, per tant, jo..., donar-hi suport. I només afegir que no hi ha millor integració que 
aquella que es basa en el coneixement i la realitat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Passo la paraula al Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, a 
la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Evidentment, també farem suport a aquesta proposta de resolu-
ció. Com bé hi feia referència la diputada Sonia Sierra, ahir en vam estar parlant a Afers 
Socials, amb una altra proposta de resolució de Ciutadans, i el nostre grup parlamentari 
va expressar que davant d’una..., no només d’una realitat ja existent, sinó de, a més, un 
diagnòstic creixent del trastorn de l’autisme, de les diverses varietats i de les dades que 
estan sortint a nivell mundial de creixement de diagnòstic i de la necessitat de més diag-
nòstic precoç, caldria tractar-lo, aquest tema, en totes les seves vessants, amb un tracta-
ment més profund, amb un tractament rigorós i que...

Bé. Com va expressar la meva companya Gemma Lienas, a Catalunya Sí que es Pot 
ho plantejarem amb voluntat, doncs, de poder fer tots els aspectes diversos que cal trac-
tar; entre d’altres, evidentment, és una bona proposta també fer campanyes de conscien-
ciació, però segur que hi haurien moltes més propostes a plantejar, des d’una vessant 
més multidisciplinària, que ens agradaria que, al més aviat possible, aquest Parlament 
pogués estar debatent i tractant en la seva totalitat.

Votarem a favor d’aquesta proposta, però amb voluntat que aquest debat no quedi 
només en una campanya institucional, sinó que en parlem en la seva totalitat.

La presidenta

Moltes gràcies. Passo la paraula al Grup Parlamentari del Partit Popular, a la dipu-
tada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Sí, nosaltres també donarem suport a aquesta proposta. Llàs-
tima que no l’hàgim pogut votar abans del 2 d’abril, com comentava la companya de 
Ciutadans.

I jo penso que l’esmena que ha presentat Junts pel Sí, doncs, la veritat és que enri-
queix la proposta, no?, en tant que és una qüestió transversal, que té un caràcter mul-
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tidisciplinari i que, per tant, entenc que aquesta campanya s’ha de posar en marxa en 
el marc d’aquest Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Passo la paraula al Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
a la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Evidentment, com la resta de grups, nosaltres donarem suport a 
aquesta resolució. Entenem que és necessària la sensibilització i l’explicació per tal que 
els problemes que expressava abans la diputada de Ciutadans no es donin, però també 
compartim, com ha dit la diputada de Catalunya Sí que es Pot, que, més enllà d’una 
campanya institucional, caldrà que anem, o que fem més coses, que avancem, que no 
ens podem quedar només amb la idea de les campanyes institucionals per posar els pro-
blemes sobre la taula o per resoldre aquestes situacions.

La presidenta

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre l’esmena, la diputada Sonia Serra.

Sonia Sierra Infante

Bé. Penso que la diputada Violant ho ha explicat perfectament. Com a partit de go-
vern tenen una visió més àmplia de les coses que s’estan fent, amb la qual cosa..., la 
nostra idea és que les coses tirin endavant i de la millor manera possible. Llavors, si des 
del Govern consideren que és la millor manera de vehicular aquesta campanya, doncs, 
endavant.

I després, ho vull reiterar: evidentment, una campanya institucional per si mateixa 
pot ser important com a suport per a les famílies, però no pot quedar-se aquí de cap de 
les maneres. Hi insisteixo: nosaltres ja estem presentant diferents propostes a les dife-
rents comissions perquè es pugui tractar d’una manera integral, perquè afecta..., una 
persona que té trastorn d’espectre autista..., afecta tots els àmbits de la seva vida; amb la 
qual cosa s’ha de treballar des de les diferents comissions, i si després hi pot haver un 
pla integral, doncs, fantàstic.

Moltes gràcies.

La presidenta

Entenc, doncs, que accepteu l’esmena, i que, per tant, farem la votació del punt amb 
l’esmena incorporada.

Procedim a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa

250-00062/11

Ara procedim, doncs, al punt número 5 de l’ordre del dia, que és el debat i votació 
de la Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa. I té la paraula el Grup 
Parlamentari Socialista, el diputat...

Pol Gibert Horcas

Pol Gibert.

La presidenta

Pol Gibert. Disculpeu.

Pol Gibert Horcas

No, no es preocupi, presidenta, és normal; no acostumo a venir a la Comissió de Sa-
lut, amb la qual cosa... Vinc com a territori, en aquest cas, no? Bé, dir que portem un 
tema que sabem que, evidentment, es va tractar ja al Ple de la pobresa; un tema que és 
recurrent en aquest Parlament, que és el transport sanitari, però que creiem que, darrere 
d’una moció que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Terrassa, era important portar-lo 
aquí, perquè també ens ho demanava així el mateix territori, no?
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Sense més, entraré a comentar una mica per sobre el tema de com està el transport 
sanitari a Terrassa. Sabem que fa un parell d’anys aquest Parlament ja va aprovar una 
moció per al transport sanitari, que incloïa, entre altres mesures, mantenir com a mínim 
el pressupost assignat el 2014 per al transport sanitari, i que també obligava a mantenir 
les mateixes hores de cobertura.

Recentment, Terrassa s’ha vist mancada de l’ampliació de dotze hores de cobertu-
ra, que en el seu moment es va produir pel gran volum de serveis que es generaven a la 
ciutat. Aquestes dotze hores s’afegien a una unitat de dotze hores, nocturna, i amb això 
complementava un vehicle de vint-i-quatre hores, que deixava la zona amb un reforç, a 
més, del torn de nit.

Quinze dies abans de produir-se l’inici d’aquesta ampliació de dotze hores, es va 
optar per un canvi d’ubicació, en passar la unitat que havia d’anar a Terrassa cap a Sant 
Cugat del Vallès, per poder complementar una unitat de dotze hores diürnes i conver-
tir-la així en vint-i-quatre hores.

El Departament de Salut defensa aquests canvis argumentant que és una gran zona 
i que la ubicació dels vehicles no implica que no es puguin cobrir altres poblacions veï-
nes. Però cal recordar que la problemàtica deriva de la distància que hi ha entre aques-
tes poblacions, entre Terrassa i Sant Cugat, ja que no és el mateix realitzar un servei a la 
mateixa població que anar a una que estigui situada a quilòmetres de distància, fet que 
amplia, evidentment, el temps de resposta.

És per això que el nostre partit demanava restablir la unitat de reforç del PIUC per 
incrementar dotacions i hores d’atenció sanitària durant els mesos de desembre a març, 
que és bàsicament quan es produeixen els punts àlgids en algunes malalties, com poden 
ser les respiratòries, no?

A més, també demanava recuperar, a l’àrea de Terrassa, els dos vehicles PIUC que 
reforçaven el servei sanitari des de l’1 de desembre al 30 de març.

Evidentment, també demanàvem revisar el funcionament del transport no urgent; 
crèiem que també era important ficar-ho de manifest. I revisar, i evidentment plantejar, 
la reducció d’hores, la ubicació actual dels vehicles i els tipus de vehicles a la zona de 
Terrassa, atès que, evidentment, ara mateix no s’adequa a les necessitats reals del mu-
nicipi.

Es per això que presentàvem aquesta proposta de resolució, tot i sabent que s’havia 
debatut aquest tema al Ple de pobresa, però crèiem que era important i per això ho vo-
líem traslladar a la comissió.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Ara, per defensar les esmenes, té la paraula el Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres..., molt breu. Jo crec que ja dijous passat vam de-
batre en aquesta cambra, de forma àmplia, doncs, tots aquests punts de les ambulàncies 
amb la moció que va presentar Ciutadans, i que vam tenir la sort de poder aprovar la to-
talitat dels punts. I, per tant, doncs, nosaltres hi donarem recolzament, encara que..., bé, 
crec que hauria estat més lluït, no? Hauria pogut ficar tots aquestos petits punts i això, 
doncs, dintre d’una moció que reunia el canvi, la millora i l’ajust del tema de les ambu-
làncies a nivell de totes les províncies, no?, de tot Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. I ara té la paraula, per defensar també l’esmena, el Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada Montserrat Candini.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, presidenta. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí..., no podem estar 
d’acord amb aquest plantejament d’aquesta PR. A més a més, ens sembla que, ho ha dit 
el diputat, amb la moció conseqüència de la interpel·lació del dijous passat..., d’alguna 
manera o altra jo crec que es va comprometre a tot un seguit de qüestions que, sincera-
ment, creiem que està superat amb aquesta mateixa..., que lògicament es va presentar en 
el seu moment.
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Per què diem que no? Doncs, perquè certament, de la informació que nosaltres te-
nim, no ha suposat una retallada en el servei, perquè amb el mateix pressupost amb què 
es comptava el 2014 s’ha mantingut el mateix nombre de professionals sanitaris, i s’han 
vist, a més a més, augmentades les hores contractades amb un 7,55 per cent. Aquest in-
crement d’hores contractades no només respon a l’augment de quantitat d’hores en què 
es dóna servei, sinó també a la qualitat d’aquest. Per tant, amb el model sanitari de la 
TSI, s’han volgut potenciar els recursos de suport vital avançat i aquells que donen una 
atenció més especialitzada, evidentment sanitaritzada o medicalitzada. I per aquest mo-
tiu són els que han vist incrementades les seves hores de servei.

La nova distribució de SVA contempla, a més a més, la incorporació del vehicle 
d’intervenció ràpida, constituït per un metge i un tècnic en transport sanitari, o tècnic 
en emergències sanitàries. La incorporació d’aquest nou recurs representa, per tant, una 
millora substancial vers l’anterior, des del punt de vista tant de cobertura territorial com 
de disponibilitat d’unitats amb capacitat de prestar un suport vital avançat.

Per nosaltres, és molt important, en aquest sentit, ser absolutament rigorosos quan es 
plantegen qüestions i demandes territorials. Si bé, lògicament, hi ha la vocació per part 
de totes les persones, tots els diputats, sigui quina sigui, lògicament, la seva procedència 
des del punt de vista de grup parlamentari..., certament que es fa amb la bondat de mi-
llorar, de millorar i donar el millor servei; però aquesta bondat també ha d’anar acom-
panyada, doncs, ho creiem, al nostre entendre, d’una informació molt més exhaustiva, 
que respongui molt més a la realitat, i, per tant, no fer demandes que al nostre enten-
dre... –potser equivocadament, però–, al nostre entendre no corresponen en absolut a la 
realitat. Perquè, tal com he explicat, es dóna perfectament el servei, d’una manera més 
àmplia en quantitat d’hores contractades, i més àmplia també des del punt de vista del 
servei i amb la seva especialització. Per tant, d’aquí que hi votarem en contra, perquè no 
respon en absolut a la realitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per al posicionament del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Nosaltres, evidentment, sí que farem suport a aquesta proposta 
de resolució. I sí, coneixem la realitat. La realitat és que hi ha hagut un canvi; no només 
no és cert que hi hagi hagut un increment d’hores, sinó que, a més, hi ha hagut un canvi 
d’ubicacions, que fa que s’hagi perdut en eficiència: ubicacions de les unitats.

Jo he parlat amb la gent de transport sanitari de Rubí, i em diuen: «Home, és bastant 
difícil..., que quan nosaltres hem d’estar a Castellbisbal atenent una urgència, resulta 
que a Terrassa també ens necessiten perquè ja en tenen menys. Ara, a Terrassa..., no ar-
ribarem a Terrassa complint isòcrones. Vaja, és que estem fent un servei a Castellbisbal. 
Per tant, nosaltres no hi arribarem; per tant haurà d’anar-hi una de Sabadell» –Sabadell, 
que també està desbordat–, «o haurà d’anar-hi una altra d’un altre lloc.»

Mirin, no és cert que no estigui afectant el canvi que s’està fent. S’ha fet un canvi 
sense tenir en compte la realitat del territori. Resulta que des de Rubí s’ha d’estar co-
brint Castellbisbal, i resulta que a Terrassa hi ha dos-cents i escaig mil habitants. Re-
sulta que estem en una zona de múltiples carreteres creuades, de carreteres molt impor-
tants, en què hi ha accidents de trànsit lamentablement de forma habitual, si no diària. 
Resulta que estem en una zona en què, vaja, estàvem, no?, ja justos, si de cas, amb el 
transport sanitari existent anteriorment, i ara, amb aquests canvis d’ubicacions, és la 
sensació, com a mínim, de retallada.

I a aquesta sensació de retallada, sumem-hi els no-reforços d’hivern. Aquests no-re-
forços d’hivern sí que són retallades reals. Els PIUC que no s’estan posant vol dir que 
no hi ha aquests reforços que existien fins ara, en unes temporades en què realment fan 
falta –problemes respiratoris, etcètera. Ho vam estar debatent en el Ple del Parlament la 
setmana passada, a partir d’una moció de Ciutadans, i crec que és una mica contradic-
tòria la posició de Junts pel Sí, avui, respecte al que van votar en el Ple de la setmana 
passada.
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Al Ple de la setmana passada, a partir d’una esmena de Catalunya Sí que es Pot a la 
moció de Ciutadans, es va decidir que cal retornar aquests reforços als PIUC d’hivern 
i d’estiu allà on fan falta. Al Ple de la setmana passada es va votar que cal replantejar, 
no?, el tema del transport sanitari no urgent, perquè s’estan donant hores i hores d’espe-
ra per part de ciutadania que necessita aquest transport, o hores i hores d’anar donant 
voltes pel territori per arribar a fer-se el tractament. I es va aprovar, a partir d’una esme-
na de Catalunya Sí que es Pot, a la moció de Ciutadans. Al Ple de la setmana passada es 
va reconèixer que hi ha un problema de model amb la implantació dels VIR i que cal re-
plantejar-ho, i que no està sent eficient ni tan sols econòmicament. Al Ple de la setmana 
passada es va dir que cal fer una revisió de tot el que s’ha fet ara de canvis de les unitats 
i de les seves ubicacions en base a isòcrones, al temps de resposta necessari del trans-
port sanitari per a la gent que ho necessita.

Em sembla una mica contradictori que ara, avui, parlant-ne sobre un territori con-
cret, de Terrassa, els mateixos tipus d’acords, ara Junts pel Sí no ho vulgui aprovar. No 
sé si potser no ens refiarem del que van aprovar la setmana passada, que realment s’ho 
creguin que ho pensen replantejar. Si és així, estaria bé que ens ho diguin, perquè, vaja, 
no ho sé, hem generat unes expectatives en el sector que potser haurem de fer-los un 
bany de realisme.

Bé, nosaltres, evidentment, farem suport a aquesta resolució.

La presidenta

Gracies, diputada. Té la paraula el Grup Parlamentari del Partit Popular, la diputada 
Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, ja s’ha dit, no?, que en el darrer Ple, doncs, el Govern es va 
comprometre a revisar el model de transport sanitari, tant pel que fa a urgències com a 
no-urgències, arreu de Catalunya, perquè cada municipi, cada territori, doncs, té la seva 
especificitat, i, per tant, el Govern, el Departament de Salut ha de donar resposta con-
creta a les demandes concretes de la població.

I en aquest cas es tracta de Terrassa. El que es demana és recuperar els dos vehi-
cles PIUC, es demana restablir les unitats de reforç dels PIUC, i, a més, també revisar, 
doncs, el funcionament de transport no urgent. Jo crec que, un cop més, és un exemple 
que evidencia que a Catalunya s’ha de fer una revisió urgent de l’actual transport sani-
tari.

Nosaltres, a diferència de Junts pel Sí, pensem que aquesta sí que és una demanda 
dels veïns de Terrassa, i també veiem que això no és una qüestió econòmica, sinó que és 
voluntat política, no?, en el sentit que el que s’ha de fer és reubicar o redistribuir, doncs, 
el que tenim per donar el servei adequat a les demandes de cada territori.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari de CUP - Crida Constituent, 
la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Jo fa dues setmanes que vaig dient el mateix. Per tant, tinc la sen-
sació que em repeteixo molt, no? Jo tinc una pregunta, i és: en la propera Comissió de 
Salut, de quin territori tindrem una resolució sobre el transport sanitari? Perquè tinc la 
sensació que anem repetint-ho. I, per tant, jo torno a plantejar que el que és necessari 
és revertir tot el model i, per tant, engegar un procés de debat amb les professionals, i 
usuàries, i el territori per detectar les peculiaritats, en la visió global, de cada territori, 
però fer-ho de manera integral.

A més a més, com saben, nosaltres hem entrat a fiscalia un escrit per denunciar el 
que creiem que són irregularitats i certs indicis que haurien de ser, per nosaltres, d’il·le-
galitat en el concurs produït el 2015.

Per tant, nosaltres, com vam fer en el Ple de la setmana passada, com vam fer fa 
dues setmanes a la Comissió de Salut, en aquest cas, ens abstindrem.
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La presidenta

Gràcies. Abans de tornar la paraula al diputat Pol Gibert, doncs, agrair la presència 
d’uns convidats per atendre aquesta proposta de resolució, que entenc que vénen de Ter-
rassa o dels voltants, i que potser són professionals del transport sanitari, també.

Per tant, ara passo la paraula al diputat Pol Gibert per posicionar-se sobre les esmenes.

Pol Gibert Horcas

Sí; gràcies, presidenta. Primer, també, deixi’m saludar, això..., regidors i companys 
de Terrassa, de Rubí, de Castellbisbal, a professionals dels sindicats, també, que ens 
acompanyen avui en aquesta comissió, no? I aprofitant que estan aquí, també dir-los, als 
companys de Junts pel Sí, doncs, que les demandes que portem aquí no són demandes 
que se’ns acudeixin un dia pel matí, que ens llevem i vulguem portar-les, sinó que un 
territori, en aquest cas, com és Terrassa, demana en una moció, amb un ampli suport 
–amb la qual cosa hauríem de veure, també, què va dir el seu grup–, doncs, demanda 
que portem aquests temes aquí, perquè són temes importants per al municipi. I, per 
tant, també convidaria, doncs, que anéssim a Castellbisbal a les assemblees dels afec-
tats pel CAP, també..., com està el tema, a Terrassa i a altres llocs, on podríem veure 
com està la situació del territori, i potser així tindríem alguna visió més realista de per 
què portem aquests temes aquí; simplement perquè ens preocupen i afecten molta gent.

Dir als companys, també, de Ciutadans que acceptarem les seves esmenes; creiem 
que enriqueixen el text i que li donen més força, i, per tant, seran benvingudes.

I també, per últim, referir-me a la companya de la CUP. Dir-li que aquesta propos-
ta de resolució no ve d’ahir, no la vam entrar ahir, la vam entrar fa mesos, i, per tant, 
d’aquí, diguem-ne, aquest lapsus de temps que porta que es pugui debatre aquí, evident-
ment. Entenem que aquest tema s’ha debatut de manera general posteriorment, i que per 
això –ja hi he fet referència abans–, doncs, lamentàvem haver de tornar a portar-lo, però 
creiem que era oportú. Res més.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. Doncs... (Veus de fons.) Per al·lusions, la diputada Candini em demana la 
paraula.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, presidenta. Sí, sobretot perquè voler fer creure que vàrem votar una cosa 
que no vàrem votar... El que vàrem votar és que certament es revisarien les dotacions, 
amb permanent diàleg amb els representants del territori, i sempre –i això ho hem dit 
des del primer moment, doncs– en funció del resultat, de les recomanacions, de l’infor-
me i de l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries.

Per tant, sempre hem dit que a partir del resultat d’aquest informe, que és un in-
forme en el qual, diguem-ne, s’analitza tot un seguit d’indicadors, és amb el que d’una 
manera molt més clara, perquè sabem que la realitat és asimètrica, es podran treure les 
conclusions per poder, doncs, perfilar un millor servei. I és veritat, sempre ho hem dit, 
que el que volem, en tot cas, és fer les coses el millor possible. Per tant, s’esmenarà tot 
allò que s’hagi d’esmenar.

I no qüestiono en absolut que es puguin fer PR o mocions territorials, l’única reflexió 
que feia és que justament les reflexions que havien passat en el Ple anterior..., ens sem-
blava que, des d’una vessant global, doncs, podia quedar perfectament absorbida.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, procedim a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Deu vots a favor.
Vots en contra?
Deu.
Abstencions?
Una.
Per tant, aplicant el vot ponderat, atès que en comissió empatem, són 63 vots a favor, 

62 en contra i 10 abstencions. Queda... (Veus de fons.) Sí. Queda aprovada aquesta pro-
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posta de resolució. (Pausa.) Els vots a favor són del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Socialistes, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular; vots en contra de Junts pel Sí, i abs-
tencions de la CUP - Crida Constituent.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de Rubí

250-00084/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia. I els voldria fer una proposta: recordo que 
el punt 8 s’ha demanat posposar-lo; atès que el punt 7 i el punt 9 són dels centres d’aten-
ció primària..., de la pediatria dels centres d’atenció primària de Rubí, i, per tant, van 
del mateix tema, volia proposar a veure si es podien debatre conjuntament. Els grups 
proposants no hi tenen inconvenient? (Pausa.) D’acord.

Doncs, comencem. En aquest cas, com que el punt 7, que és el primer, era presentat 
per Catalunya Sí que es Pot, presenta la proposta de resolució la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gracies, presidenta. Doncs, bé, saludar especialment la gent de Rubí, però també 
els regidors i regidores de la resta dels meus pobles veïns i la gent del transport sanitari.

Bé. Aquesta és una proposta de resolució que sorgeix a partir d’una demanda ciuta-
dana, en aquest cas, una plataforma online que va estar fent una recollida de signatures 
per reclamar urgències pediàtriques nocturnes i de cap de setmana per als catorze mil 
infants que viuen a la ciutat de Rubí.

Vull fer un bany de realisme, en aquesta proposta de resolució, i també ho fèiem, 
de fet, en el mateix text. Nosaltres som conscients que el model sanitari català només 
contempla urgències pediàtriques nocturnes en els hospitals, i no pas en els CAP, de 
forma habitual a la... I, de fet..., o sigui, hauríem de reclamar-ho per a tot Catalunya si 
reclaméssim les urgències pediàtriques nocturnes i de cap de setmana als CAP de ciu-
tat mínimament grans. I no existeix, a la resta del territori. Per tant, des d’aquest bany 
de realisme, nosaltres hem intentat traslladar aquesta reivindicació de la ciutadania de 
Rubí a la proposta possible del que creiem que pot ser una solució.

Que no es pugui, perquè segurament no es pot, posar urgències nocturnes en els 
CAP de Rubí actualment no vol dir que no tinguem un problema, no vol dir que no hi 
ha hagut retallades en pediatres en la primària, en els CAP, a Rubí, cosa que fa que els 
pares i mares no poden ni volen esperar per a la visita amb el pediatra quan tenen un 
problema amb la seva criatura. I això està fent que, cada vegada més, la gent se’n vagi 
als hospitals de referència. Hi ha hagut retallades en pediatria, també, en els nostres 
hospitals de referència: Hospital de Terrassa i Mútua de Terrassa. I això fa –i, a més, 
amb saturació a les urgències d’aquests hospitals, per retallades diverses que ens estan 
afectant– que la sensació de la ciutadania sigui: «Els meus nens estan malalts. No m’és 
una solució anar a la primària, me’n vaig a les urgències dels meus hospitals. I les ur-
gències estan desbordades, estan saturades, tinc hores d’espera, i també tinc esperes per 
a urgències pediàtriques.»

Davant d’això, que és un problema i que és una realitat, creiem que la nostra res-
ponsabilitat és posar-hi solució. La proposta que nosaltres fem en aquesta proposta de 
resolució és: reforçar la pediatria a la primària de Rubí –que, per cert, també dóna ser-
vei a Castellbisbal–, i reforçar la pediatria en els hospitals de referència que tenim: a la 
Mútua de Terrassa i a l’Hospital de Terrassa. I, per tant, dins del realisme de les possi-
bilitats, donar resposta a una realitat de sensació de mal servei del sistema sanitari per 
part de la ciutadania.

Ja els avanço que hem fet una transacció amb l’esmena de Junts pel Sí respecte d’a-
quest primer punt, per encara anar a intentar fer més útil aquesta resolució i que real-
ment pugui servir per a alguna cosa –perquè, si no, no hi hauria hagut el suport de Junts 
pel Sí i difícilment això s’hauria aplicat de cap manera–, que és que, amb la lògica de 
dins del marc d’anàlisi que s’està fent des del Departament de Salut, d’allà on hi ha ha-
gut retallades, anar-les revertint allà on sigui més necessari a partir de les urgències, 
no?, d’allà on és més urgent i necessari, anar revertint les retallades..., dins d’aquesta 
anàlisi, el departament, conjuntament i coordinadament amb l’Ajuntament de Rubí, es-
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tudiï la possibilitat que dins d’aquest any hi hagi aquest reforç de pediatria en la primà-
ria de la ciutat de Rubí, i aquest reforç de pediatria en els hospitals de referència per a la 
ciutadania de Rubí.

I també els ho avanço: mantenim, evidentment, el segon punt d’aquesta proposta de 
resolució. El nostre segon punt de la proposta de resolució va lligat a aquesta mateixa 
lògica de la solució per a una ciutat com Rubí, que és que ens cal un hospital. Ens diran: 
«No estem en època de construir hospitals.» Ja. No estem en època de construir hospi-
tals com el que s’havia plantejat en el seu moment a l’època del tripartit, ho admetem. 
Però sí que estem en època de plantejar que el que posem amb aquest exemple de pedia-
tria ens pot passar amb moltes altres especialitats; ens passa, de fet, amb moltes altres 
especialitats. Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal –no estem parlant de només la població 
de Rubí, estem parlant de 250.000 persones– estem tenint com a referència uns hospi-
tals que estan desbordats, que estan saturats i que cada vegada estan més retallats.

Si tinguéssim un hospital lleuger, o un CUAP gran..., diguin-ne com vulguin, però 
un hospital lleuger, que doni servei a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, a partir del pro-
jecte que hi havia de l’hospital a fer a Rubí per donar servei a aquesta població, però 
com un hospital que permeti almenys tenir: especialistes d’urgències –certes especiali-
tats, no haver d’anar a Terrassa; urgències pediàtriques, per exemple–; tractaments com 
la diàlisi, des de la proximitat; certes proves diagnòstiques, que dessaturarien les llistes 
d’espera brutals que tenim ara mateix als hospitals de referència de Terrassa, i fins i tot 
intervencions senzilles, sense hospitalització, que es podrien estar fent en un hospital 
lleuger de dia, estaríem realment planificant, no només per a present, sinó per a futur.

Creiem que és una inversió de realisme, no d’utopia. No estem demanant l’hospital 
tal com s’havia planificat en el seu moment, sinó la necessitat real d’urgències pediàtri-
ques nocturnes des de la màxima proximitat, però per donar resposta no només als fills 
dels 80.000 habitants de Rubí, sinó dels cent i escaig mil de Sant Cugat i dels de Cas-
tellbisbal; en total, unes 250.000 persones. Una població, creiem, de referència suficient 
per tenir certes especialitats d’urgències des de la proximitat.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí

250-00119/11

Ara passaria la paraula al Grup Parlamentari Socialista, per presentar l’altra propos-
ta de resolució que va del mateix tema, que és el punt número 9, i té la paraula el diputat 
Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. I per no, diguem-ne, reiterar arguments que ja s’han donat en 
aquesta comissió, i en propostes de resolució molt semblants en la seva anàlisi de fons, 
breument dir que nosaltres el que intentem és que es posi en evidència que a la zona del 
Vallès –del Vallès ho és especialment– hi ha un col·lapse a les instal·lacions sanitàries, i 
en som conscients. L’Hospital de Terrassa no dóna a l’abast. El que fem és cada vegada 
reduir més urgències i més serveis d’atenció primària, la qual cosa ens comporta una 
saturació encara major als hospitals que tenim de referència.

I el que posa de manifest aquesta PR és que intentem revertir el model cap a una al-
tra manera de fer. Intentem que hi hagi una atenció primària molt més eficient, molt més 
ampliada en horaris, i intentem, també, que la gent no s’hagi de desplaçar en moments 
que potser no es pot desplaçar, com és a la nit, perquè hi ha transport públic. I això pas-
sa molt al Vallès Oest –en aquest cas, a l’Occidental Oest–, passa molt a Castellbisbal, 
passa a Rubí i passa a altres poblacions. Si no tenim una primària potent i amb horaris 
amplis, obliguem gent a moure’s d’una instal·lació a una altra, quan a vegades senzilla-
ment no ho poden fer. Els obliguem a pagar taxis, a pagar desplaçament privat, cosa que 
suposa un greuge evident en la seva atenció.

A més, aquesta proposta no va deslligada de l’anterior. Evidentment, tenim un pro-
blema que va més enllà amb el transport sanitari, com ja s’ha comentat, però en aquest 
cas afecta un públic molt més, diguem-ne, prioritari, com poden ser els nostres infants, 
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no? Creiem que amb una població de 14.000 menors d’edat és important que Rubí pugui 
donar resposta de primera mà a la seva atenció en un horari de vint-i-quatre hores. Però 
per això el que dèiem, perquè creiem que aquest Govern no esta apostant per l’atenció 
primària en un moment que podria ser la solució a la saturació de molts, molts hospi-
tals, no?

Per tant, creiem que és oportú fer-la arribar, perquè és una demanda, també, que li-
dera el territori, i crec que és important portar-la aquí també, perquè el Parlament en 
sigui conscient i prengui mesures sobre el tema.

Per tant, esperem que hi pugui haver una solució en breu temps i que puguem veure 
com la gent de Rubí disposa d’un servei d’urgències pediàtriques com es mereixen.

La presidenta

Per defensar les emenes... Moltes gràcies –perdó. Per defensar les esmenes, té la pa-
raula el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada Maria Rosell.

Maria Rosell i Medall

Moltes gràcies, presidenta. Saludar les persones que ens acompanyen, i donar les 
gràcies al Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot per la transacció que ens ha 
permès fer.

Bé. Parlem del mateix, però són dues PR..., són diferents. El que sí que primer con-
testaria, si de cas, la proposta que fan el Grup del Partit dels Socialistes. I és comen-
tar-los que actualment de pediatria..., la dotació de pediatria, en els tres equips d’atenció 
primària de Rubí, és l’adequada al nombre de nens que existeixen en el territori. Hi han 
15 pediatres, equivalents a 15.381 nens, amb la ràtio global que no arriba als 1.200 nens 
per metge que marca el mapa del territori. Per tant, dins de l’obertura del CAP, tant de 
matí com de tarda, i de dilluns a divendres, la cobertura pediàtrica és l’adequada.

Fora d’aquest horari del CAP de Rubí, hi ha el servei d’atenció continuada, dotat 
amb radiologia i analítica. Com tots els centres d’aquestes característiques, compta amb 
professionals de medicina de família i infermeria. Ni les ràtios de pediatria ni l’horari 
d’atenció continuada s’han modificat en els darrers sis anys. Tot i no haver pediatres en 
aquests centres, a l’atenció continuada s’atenen les urgències pediàtriques. Per tant, gran 
part d’aquests professionals les atenen i queden cobertes.

La utilització dels serveis d’urgència dels hospitals de Terrassa és força alta en el 
territori del Vallès Occidental Oest, i l’any 2015, per exemple, es van atendre 11.284 
urgències pediàtriques hospitalàries de residents en les tres àrees bàsiques de Rubí; ma-
joritàriament en els dos hospitals de Terrassa: Mútua de Terrassa i Consorci Sanitari de 
Terrassa. La taxa anual de les visites és, per 1.000 habitants d’aquesta població, la de 734, 
que és superior a la de Catalunya, amb 572 visites.

Per altra banda, en el cas de les urgències, els ciutadans poden trucar al 061 o al 112 
qualsevol dia de l’any, les vint-i-quatre hores, i són atesos perfectament. I fins al mo-
ment actual aquest servei és molt adequat i no s’ha notat cap mena de distorsió.

El plantejament de posar pediatres i guàrdies d’atenció continuada suposa un incre-
ment de serveis i personal, i té dificultats importants. Té dificultats per a la contractació 
de pediatres, ja que no hi ha prou professionals amb escreix i tenen poca disponibilitat de 
les guàrdies; per tant... També hi han molts centres que per comptes de posar pediatres..., 
en no trobar-ne, s’han de posar metges de família.

I per l’increment del cost que representa aquest centre –que no està previst en aquest 
moment, el 2016–, per la demanda en cadena dels altres ajuntaments –també es podria 
anar fent per a la resta del territori–, per tots aquests motius, nosaltres no podem accep-
tar la proposta de resolució que presenta el Grup Socialista; els havíem demanat d’es-
menar-ho.

I nosaltres al que sí que ens comprometem és a complir les ràtios dels serveis de 
pediatria i d’atenció primària al municipi de Rubí durant el 2016, i vetllar per l’accessi-
bilitat dels serveis d’urgències pediàtriques als hospitals de referència de la ciutadania 
d’aquest municipi, i estudiar la viabilitat de l’ampliació d’horaris en aquest servei de 
Rubí, d’acord amb la disponibilitat pressupostària que resulti del pressupost de la Gene-
ralitat del 2016.
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Això és el que demanàvem, de poder fer aquesta esmena per tal de poder-ho treba-
llar. Amb el grup del Partit dels Socialistes no ens ha estat possible. Per tant, Junts pel 
Sí, en aquesta proposta de resolució, hi votaríem en contra.

En canvi, sí que, com he dit, agrair la transacció que hem fet amb el Partit de Catalu-
nya Sí que es Pot, perquè, fent el mateix argumentari..., però sí que ens permet estudiar 
conjuntament i coordinadament amb l’ajuntament la possibilitat d’ampliar el servei de pe-
diatria i l’atenció primària de la ciutat de Rubí durant el 2016, així com el reforç dels ser-
veis d’urgències pediàtriques dels hospitals de referència d’aquesta ciutadania. Això ens 
permet que el Govern també pugui veure exactament què hi ha sobre el territori, a on hi 
han les necessitats prioritàries, i d’aquesta manera poder ampliar el servei a les necessi-
tats reals d’aquesta zona.

Per tant, la PR del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot..., aquesta la vota-
ríem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat 
Martín Eusebio Barra.

Martín Eusebio Barra López

Muchas gracias, señora presidenta. Y bienvenidos, los representantes de las pobla-
ciones afectadas.

En el Plan sanitario del Vallés Occidental, que se firmó por el Departament de Sa-
lud en el 2006, se prometió la construcción de un nuevo hospital para dar servicio a las 
poblaciones de Rubí, Sant Cugat y Castellbisbal. El hospital, que iba a llevar el nombre 
de Vicente Ferrer, ya tiene los terrenos –ya los cedió, el Ayuntamiento de Rubí–: 26.000 
metros cuadrados. En 2010, la entonces consellera de Salud, la señora Marina Geli, pre-
sentó el plan funcional del nuevo hospital, que se debía empezar a construir en 2011. 
Incluso podemos encontrar en internet un bonito proyecto, hecho por un despacho de 
arquitectos para aquel concurso. Pero ahí se ha quedado este hospital, en internet.

En enero, el Pleno del Ayuntamiento de Rubí, de forma unánime, volvía a reclamar 
la construcción de este hospital. Y uno de los servicios que este hospital tenía previsto 
proporcionar, y que es el eje del debate de hoy, era el de urgencias pediátricas.

El Consejo de Europa define la urgencia como «toda aquella situación que en opi-
nión del paciente, su familia o quien quiera que toma la decisión, requiere una atención 
médica inmediata». Además, una urgencia puede ser una emergencia, que se define 
como «aquellas urgencias que necesitan un mayor grado de complejidad para su reso-
lución y comportan un compromiso vital, por riesgos de secuelas graves permanentes 
para el paciente.» Sí, es cierto, si hablamos de urgencias pediátricas, la mayoría de los 
casos son autolimitados. Hasta un 94 por ciento de las urgencias pediátricas son dadas 
de alta en su domicilio en primera instancia. Pero también es cierto que el número de 
urgencias de pediatría es cada vez más elevado.

Hay datos de hospitales españoles que han visto como el número de urgencias de pe-
diatría se ha elevado en un 54 por ciento en los últimos años. Este es un fenómeno que 
se hace extensible a todos los países desarrollados. Las causas son múltiples y se esca-
pan del debate de esta comisión, pero una realidad objetiva es que la población, cada 
vez más informada, exige una respuesta rápida y eficaz a sus problemas, lo que solo 
puede proporcionarlo una atención especializada. Y estamos hablando de niños, un seg-
mento de la población muy específico en su patología, y que requiere un control cuida-
doso y especializado de su tratamiento.

Si tenemos en cuenta el municipio concreto de Rubí, que es donde se iba a instalar 
este hospital, en la actualidad, como ya se ha comentado, tiene servicio de urgencias 
pediátricas en los CAP en horario laboral. Pero sabemos que las visitas de urgencias de 
pediatría se concentran especialmente en horario de tardes y fines de semana, fuera del 
horario laboral de los progenitores.

El acuerdo unánime del Pleno de enero del Ayuntamiento de Rubí también reclama-
ba una unidad de urgencias pediátricas en horario nocturno de fines de semana, porque 
ahora la opción que tiene esta población es trasladarse a Terrassa, a uno de los dos hos-
pitales de esta población. En coche puede ser un traslado de unos veinte minutos apro-
ximadamente, pero en transporte público, en un caso unos cuarenta minutos, y en otro 
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caso hora y cuarto; unos tiempos excesivos para una urgencia, y que, aunque en la ma-
yoría de los casos no estemos hablando de emergencias, también existen.

Cuatro de cada diez niños menores de catorce años acuden a urgencias al menos una 
vez al año, lo que supondría, para una población de alrededor de 14.000 niños, como es 
el caso de Rubí, al menos 5.600 visitas de urgencias al año. Como mínimo, unas 15, 17, 
18 urgencias al día, según como hagamos los cálculos, que, como digo, se concentran 
especialmente en los horarios de tarde y fines de semana.

Pero además, si tenemos en cuenta el conjunto de la población al que debía atender el 
futuro hospital, y tomamos datos del Hospital de San Juan de Dios, podemos hacer una 
extrapolación un poco así, sin que sean unas cifras muy exactas, pero el Hospital de San 
Juan de Dios atiende más de 98.000 urgencias pediátricas al año. Tiene una población 
de referencia mucho más grande, por supuesto, pero si estas cifras las extrapolamos para 
la población de referencia que tendría el Hospital Vicente Ferrer, saldrían unas 16.000 
urgencias pediátricas/año, 45 al día, y que se van a concentrar en los horarios que ahora 
mismo no tienen atención.

La propuesta de resolución que nos presenta el Grupo Socialista propone que en un 
CAP de Rubí, que de hecho ya está abierto las veinticuatro horas al día, al ser una mu-
tua, se incorpore un servicio de urgencias pediátricas. En Ciudadanos consideramos 
que es una necesidad, teniendo en cuenta las cifras presentadas, y votaremos a favor de 
esta propuesta.

Por otra parte, tenemos la propuesta del Grupo de Catalunya Sí que es Pot, que en 
su punto 1 también pide reforzar los servicios de urgencias pediátricas, y que hay una 
enmienda, una transacción con el Grupo de Junts pel Sí, y que en el punto 2 pide que 
en este año 2016 el proyecto de ese hospital de referencia para las poblaciones de Rubí, 
Sant Cugat y Castellbisbal se vuelva a retomar. También votaremos a favor de ambos 
dos puntos.

Desde Ciutadans daremos apoyo a estas dos propuestas, porque consideramos que 
lo primero son las personas, y muy especialmente los niños.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Tindria una proposta, com a Mesa de la comissió, que seria suspen-
dre la Comissió de Salut perquè poguéssim anar a l’acte dels represaliats pel franquisme 
que es fa ara. Serien uns vint minutets... (Veus de fons.) Votem ràpid? (Veus de fons. 
Pausa.)

D’acord. Doncs, continuem. Intentem anar ràpid, si no us sembla malament, amb el 
Grup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Doncs, per anunciar el nostre vot favorable a la transacció a què 
han arribat els grups proposants amb el Grup de Junts pel Sí, que el que preveu, doncs, 
és l’anàlisi més detallada de la situació, per veure si és possible que en el CAP Mútua, 
que és un dels pocs que ha sobreviscut a les retallades horàries dels CAP, es puguin 
també incloure les urgències pediàtriques i, per tant, donar millor servei als ciutadans, 
als habitants fonamentalment del municipi de Rubí, però també del seu entorn. Per tant, 
anunciem el nostre vot a favor.

També donarem suport a la proposta del nou hospital Vicens Ferrer, en el sentit que 
durant uns anys es van generar unes expectatives de construcció de nous hospitals. Jo 
no sé si va ser una etapa del desenvolupisme en matèria d’hospitals –es feien hospitals i 
moltes vegades tampoc no es pagaven; després els anem pagant de mica en mica–, però 
es van anunciar moltíssims hospitals, i amb la caiguda dels ingressos, doncs, moltes 
d’aquestes expectatives han quedat suspeses. I precisament per això hi donarem suport, 
perquè volem entendre que només és una suspensió temporal i que les expectatives que 
en el seu moment es van crear tard o d’hora s’han d’acabar complint. I per aquest motiu 
donarem suport també en aquest punt.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, té la paraula el Grup Parlamentari de CUP - Crida Constituent, 
la diputada Eulàlia Reguant.
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Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. És evident, i crec que aquí la majoria estem d’acord que en el tema 
de les urgències pediàtriques hi ha un problema. També comencem a posar sobre la tau-
la que no és només a Rubí, sinó que és un problema generalitzat. I, per tant, nosaltres, 
en el primer punt, en la transacció de Catalunya Sí que es Pot amb Junts pel Sí, hi do-
narem suport.

També compartim la necessitat de..., que és necessari un hospital a la zona, però no 
així: un hospital que, en el fons, el que fa és, una vegada més, aprofundir en el negoci 
de la sanitat. Perquè no ens hem d’oblidar que aquell hospital previst el 2010 és un hos-
pital cedit, o un hospital de gestió de la Mútua de Terrassa. Mútua de Terrassa denun-
ciada, o presentades al·legacions per part de la Plataforma en Defensa de la Sanitat de 
Terrassa, amb denúncies d’irregularitats; un holding, en el fons, d’empreses que fa més 
de cinquanta anys que es finança amb diner públic, que li ha permès generar tot aquest 
entramat d’empreses –fins i tot empreses immobiliàries– al seu entorn, i que, per tant, 
si el que necessitem és un hospital, un hospital públic, que sigui un servei públic, el que 
cal és que apostem i treballem per una sanitat o per construir un hospital que realment 
estigui en mans de l’ICS i no en mans de mútues o empreses que, per més que s’ama-
guin –en un primer moment, sense ànim de lucre–, el que fan és generar un entramat al 
seu voltant.

Per tant, nosaltres sí que estem d’acord en la necessitat de construir un hospital, però 
no cometre els mateixos errors que es van cometre amb el Broggi, i que, per tant, el que 
cal no és continuar el projecte del Vicente Ferrer, sinó treballar per construir un hospi-
tal que estigui en mans de la sanitat pública.

Això ens porta també a la proposta de resolució del PSC, que, malgrat que compar-
tim, com deia abans, la necessitat d’aprofundir o d’ampliar les urgències pediàtriques, 
el CAP Mútua Rubí torna a estar en mans de la Mútua de Terrassa; per tant, torna a ser 
una fugida de capital públic cap a un entramat privat, que sí que està en mans de..., o 
que està en el CatSalut, però que per nosaltres el CatSalut no hauria de contenir entitats 
o empreses amb ànim de lucre, ni tampoc aquelles que són sense ànim de lucre, que els 
permet, aquesta activitat, generar un entramat més enllà, que sí que es beneficia del ne-
goci de la sanitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Es volen posicionar sobre les esmenes, el Grup Parlamentari Socia-
lista i Catalunya Sí que es Pot? (Pausa.)

Diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Bàsicament per deixar clar que nosaltres també farem suport a la proposta de reso-
lució del Partit Socialista, tot i que tindríem alguna petita diferència en les formes, però 
evidentment hi donarem suport.

I aclarir que el planteig que fem nosaltres de recuperar el projecte de construcció de 
l’hospital Vicente Ferrer és, evidentment, amb tots els replantejaments necessaris que 
creiem que calen en un moment com l’actual. No només..., ho estem dient, no seria el ma-
teix tipus d’hospital que es va planificar en el seu moment; per tant, no seria ni el mateix 
edifici, ni tan sols té per què ser el mateix tipus de gestió plantejat. Creiem que cal co-
mençar de zero la proposta. I li posem nom perquè tenia nom, no?, i havia estat elegit 
com a Vicente Ferrer; però és replantejar de nou des del minut zero, des del moment 
zero, la proposta de planteig d’un nou hospital. Però començar aquest planteig dins d’a-
quest any 2016.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Doncs, procedim a la votació.
Comencem per la proposta de resolució número 7; el punt número 1, que se’ns ha fet 

arribar una transacció.
Per tant, votem aquest punt primer.
Vots a favor?
Unanimitat.
El punt número 2 –que no hi ha cap esmena, si no vaig errada.
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Vots a favor?
Deu. Deu vots a favor del Grup Parlamentari del PSC, Catalunya Sí que es Pot, Ciu-

tadans, el Partit Popular.
Vots en contra?
Nou, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Abstencions?
Una, de la CUP.
Per tant, queda aprovat aquest punt.
La proposta de resolució número 9, que té un punt.
Per tant, vots a favor?
Deu.
Vots en contra?
Deu.
D’acord. Per tant..., un segon. (Pausa.) Per tant, queda rebutjada per 65,8 vots en 

contra i 63 a favor. (Veus de fons.) Sí.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i vuit minuts.


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Miquel Valls perquè informi sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral amiotròfica, la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs famílies i la investigació
	356-00009/11

	Compareixença d’una representació de la Fundació Miquel Valls per a informar sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral amiotròfica, la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs famílies i la investigació en la lluita c
	357-00050/11

	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Dedeu Baraldés, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, perquè informi sobre la situació del projecte VISC+
	356-00009/11

	Sol·licitud de compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret sanitari i portaveu del grup Que No Passi Més, perquè informi sobre les negligències mèdiques existents i el desemparament en què es troben els afectats per aquestes negligències
	356-00030/11

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Afectades de Síndrome Alcohòlica Fetal perquè informi sobre la seva experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i l’activitat de lluita contra la malaltia
	356-00063/11

	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya institucional sobre l’autisme
	250-00080/11

	Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa
	250-00062/11

	Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
	250-00084/11

	Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
	250-00119/11




