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Sessió 34 de la CS

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

del matí i set minuts. Presideix M. Assumpció Laïlla i Jou, acompanyada del vicepresident, 

Xavier Quinquillà Durich, i de la secretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la 

Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

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

toria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciuta-

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

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

Espigares Tribó i Alba Metge Climent, pel G.P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta 

Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Ca-

talunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la directora del Programa d’abordatge integral dels casos de 

salut mental d’elevada complexitat del Departament de Salut, Magda Casamitjana i Aguilà, 

acompanyada del director del Pla director de salut mental i addiccions de la Direcció Ge-

neral de Planificació en Salut, Jordi Blanch Andreu.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d’abor-

datge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat, del Departament de Sa-

lut de la Generalitat, perquè informi sobre l’estat d’aquest programa (tram. 356-00923/12). 

Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Pa-

retas, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’afavoriment de l’acompanyament i la pal·liació de la 

situació de solitud de les persones hospitalitzades que pateixen la Covid-19 (tram. 250-

01240/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 593, 13; esmenes: BOPC 702, 20).

3. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de protecció i prevenció 

a les residències i centres per a persones amb discapacitat arran de la pandèmia de Co-

vid-19 (tram. 250-01251/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 599, 37; esmenes: 

BOPC 702, 21).

4. Proposta de resolució sobre l’atenció de les necessitats de salut mental derivades 

de la pandèmia de Covid-19 (tram. 250-01252/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

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

599, 38; esmenes: BOPC 702, 22).

5. Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la lluita contra la Co-

vid-19 i els possibles rebrots (tram. 250-01298/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

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

613, 20; esmenes: BOPC 702, 26).

6. Proposta de resolució sobre l’activació urgent d’un programa de detecció i atenció 

de les addiccions en el context de la crisi de la Covid-19 (tram. 250-01318/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 616, 47; esmenes: BOPC 702, 31).

La presidenta

Bon dia. Comencem aquesta Comissió de Salut ordinària, en el seu horari habi-
tual dels dijous al matí. I, com és preceptiu, saludar-los a tots vostès i també a tots 
aquells que ens segueixen de manera virtual, moltes vegades, doncs, amb dificultats, 
però agrair-los també seguir aquesta comissió.

Començaríem, si els sembla, demanant substitucions als grups parlamentaris. En 
tenen alguna per comunicar a la Mesa?
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(Gemma Espigares Tribó demana per parlar.)
Senyora Espigares?

Gemma Espigares Tribó

Bon dia. En aquest cas, la diputada Alba Metge substituirà el diputat Alfons 
Montserrat.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Alguna altra substitució?
Bé, doncs, seguiríem amb l’ordre del dia.
(Assumpta Escarp Gibert demana per parlar.)
Senyora Escarp...

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No; el meu grup voldria plantejar una qüestió prèvia, en el 
sentit de que per a la propera sessió de la Comissió de Salut s’incorporés la compa-
reixença del doctor Antonio Encinas, que fa molt temps que nosaltres la tenim de-
manada, en la seva condició de director general del SEM, entre altres coses, per les 
notícies que avui també s’han conegut sobre la pròrroga del contracte a Ferrovial del 
061. Són molts els contractes que està fent el SEM durant aquest període i durant la 
pandèmia a Ferrovial i a empreses annexes. És molt dolent el funcionament del 061 
i creiem que val la pena, doncs, que recuperem aquesta compareixença i la puguem 
fer la propera sessió.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Senyora Escarp, i a la resta de portaveus, eh?, si ho recorden, els vaig oferir l’op-
ció, com a presidenta d’aquesta comissió, precisament, de pactar, doncs, els ordres 
del dia de les tres comissions que tenim ara, més enllà d’aquesta, a les altres dues. 
I tal com ens va expressar la diputada Ribas, no?, la voluntat, per una banda, que 
comparegués el senyor Encinas i també, per una altra banda, que poguessin compa-
rèixer el secretari de Salut Pública i el Jacobo Mendioroz, sobre les dades..., també 
fer-les en una sessió de comissió, així com també aprofundir en temes que segura-
ment en el dia a dia, doncs, no queden tan clars. 

Jo ja havia fet aquesta primera aproximació al Govern. Informar-los que sí que 
m’havien demanat que per a aquesta d’avui saltéssim la compareixença del secretari 
de Salut Pública per donar-li aquesta miqueta més de coll per poder-se recuperar bé de 
la crisi Covid que ha passat. 

I que, en qualsevol cas, sí que els demano que em permetin, si no és en la pro-
pera, en l’altra, no?, una mica en funció de les dues agendes, amb el compromís de 
que siguin aquests els punts que incorporarem a l’ordre del dia més, si ho recorden, 
el compromís que tenim amb els de l’AECC Lleida, que ho tenim d’abans de l’estiu 
i que, si els sembla, en alguna de les dues també faríem aquesta... No substituiria 
aquestes peticions que ens fan vostès, sinó que l’afegiríem a l’ordre del dia habitual. 

Per tant, mirarem si pogués ser el senyor Encinas a la següent i, si no, sí que seria 
a l’última d’aquest període de sessions, però que tenim previst que en aquestes dues, 
si els semblés bé a tots, fer aquestes dues que em fa arribar vostè i que també com-
partia la diputada Ribas. D’acord?
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Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del 
Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada 
complexitat, del Departament de Salut de la Generalitat, perquè informi 
sobre l’estat d’aquest programa 

356-00923/12

Per tant, ara sí, seguim amb l’ordre del dia previst i, com a primer punt, hauríem 
de votar la sol·licitud de compareixença de la senyora Magda Casamitjana, directora 
del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat, del 
Departament de Salut de la Generalitat, davant la Comissió de Salut perquè informi 
d’aquest programa. 

Si vostès ho veuen convenient, votaríem aquesta compareixença i la substancia-
ríem a continuació. Per tant, hi ha algun..., per fer-ho fàcil, algun grup parlamentari 
que no estigui d’acord amb això? (Pausa.) No?

Compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa 
d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat, 
del Departament de Salut, per a informar sobre l’estat d’aquest programa

357-01007/12

Doncs, llavors, començaríem amb aquest primer punt de l’ordre del dia, que és 
aquesta compareixença de la senyora Casamitjana. Abans, però, saludar les per-
sones que l’acompanyen i que també estan en aquest programa. Per una banda, el 
director del Pla salut mental i addiccions, el doctor Jordi Blanch. I després també 
saludar els tècnics que acompanyen els compareixents, la senyora Gemma Salmerón 
i el senyor..., l’infermer Jordi Quílez, i, per tant, donar-los la benvinguda en aques-
ta comissió. Així com, que em consta que també estan seguint amb molt interès 
aquesta comissió, els membres de la junta directiva d’Afatrac, que és l’Associació de 
Familiars d’Afectats de Trastorns de Conducta; per tant, també, des d’aquesta co-
missió, saludar-los i donar-los la benvinguda.

Per tant, sense més, i per un temps màxim de mitja hora, li cedeixo la paraula al 
senyor Jordi Blanch... (Tall de comunicació). 

Doncs, quan vulgui, senyor Blanch, té la paraula.

El director del Pla director de salut mental i addiccions de la Direcció 
General de Planificació en Salut (Jordi Blanch Andreu)

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

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom.
Jo vull ser molt breu, només per agrair moltíssim la feina que està fent la Magda 

Casamitjana des del Pla director de salut mental i addiccions. I, bé, tornar a insistir 
que sempre, de vegades ens oblidem de la paraula «addiccions», eh?, presidenta, és 
important no oblidar-nos d’aquesta paraula entremig de tot l’acrònim, que és molt 
llarg. Però no només des del pla director, sinó també com a professional que soc de 
la salut mental... (tall de comunicació) ...director compartíem una problemàtica que 
encara existeix d’unes persones que, a banda de la seva malaltia mental i el seu pro-
blema d’addiccions, doncs, també tenen altres problemes, que dificulta molt l’atenció 
assistencial i el que puguem fer des del punt de vista més de salut.

I això és el valor que creiem que hem de donar a aquest programa, que va més 
enllà no només de gestionar o buscar les millors maneres per atendre adequada-
ment les persones des del punt de vista sanitari, sinó que també s’hi impliquin altres 
agents i també altres departaments que són cabdals, sobretot per a aquest tipus de 
persones que no podem atendre adequadament, suficientment des de Salut. I si no 
tenim el recolzament o la intervenció i participació d’altres estaments o altres depar-
taments, doncs, se’ns fa a nosaltres molt difícil com a... (tall de comunicació) ...més 
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en detalls, i realment això ens pot ajudar moltíssim a la nostra feina també com a 
professionals de la salut mental.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Blanch. I ara sí, li donaríem la paraula a la senyora Mag-
da Casamitjana. 

La directora del Programa d’abordatge integral dels casos de salut 
mental d’elevada complexitat del Departament de Salut (Magda 
Casamitjana i Aguilà)

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

Bé, doncs, moltíssimes gràcies al doctor Jordi Blanch per ser-hi, hi és sempre, al 
nostre costat, i també moltíssimes gràcies a la presidenta de la comissió i, sobretot, 
a tots els diputats. Molt contenta de reveure-us. La gran majoria vau poder estar el 
2017 en la compareixença que va fer... (tall de comunicació) ... en aquell inici, eh?

Bé, doncs, com sabeu, ja fa gairebé dos anys vaig deixar l’acta de diputada per ini-
ciar aquest projecte, aquest programa, que avui volem sobretot..., i disculpeu allò de 
fer-vos canviar d’ordre del dia, però era molt important per a mi, sobretot però tam-
bé per a tot l’equip... (tall de comunicació) ...físicament en el Departament de Salut, 
però és veritat que hem treballat interdepartamentalment amb tota la resta de depar-
taments. 

Ha estat la feina encarregada, la veritat és que... (tall de comunicació) ...ha es-
tat, déu n’hi do, força difícil. Una feina que podem dir que és apassionant però molt 
complexa, però no deixa de ser molt i molt reconfortant.

Hem creat, i aquesta és la... (Tall de comunicació. Veus de fons.) Em sentiu bé? 
Em sentiu?

La presidenta

Sí, senyora Casamitjana, tenim algun problema de connexió alguns diputats, 
però, per ara, anem sentint-ho bé i des de gestió tècnica ja estan mirant d’arre-
glar-ho.

La directora del Programa d’abordatge integral dels casos de salut 
mental d’elevada complexitat del Departament de Salut

D’acord.

La presidenta

Segueixi, si us plau.

La directora del Programa d’abordatge integral dels casos de salut 
mental d’elevada complexitat del Departament de Salut

D’acord. Doncs, escolteu, primer de tot, eh?, de fet, del que més orgullosos estem 
i del que més contents és d’haver fet un equip molt gran, un equip molt interdisci-
plinari i multidisciplinari, per mirar de buscar solucions als problemes que pateix 
aquest col·lectiu tan important, no només des de la xarxa, sinó fins i tot des de la 
mateixa societat. 

Vull donar les gràcies, al principi, a tots els professionals, familiars, represen-
tants dels departaments d’Educació, de Salut, de Presidència, de Justícia, d’Interior, 
de Treball, Afers Socials i Famílies per haver participat en aquest programa.

Estic convençuda que hem fet una bona feina entre tots i avui us en venim a pre-
sentar un petit resum. Són vint fitxes de les més de mil que hi ha en el document. 
Només dir-vos que estem a la vostra disposició per a qualsevol cosa que necessiteu 
ampliar. 

Aquest programa està dedicat a l’Ignasi Boix, a l’Ignasi Sala Boix, que va morir 
l’any passat. Amb ell va començar tot. Ell ens ha fet arribar aquí. Ell, amb la seva 
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experiència de vida diària, amb les seves angoixes i els seus mals tràngols, amb la 
seva humanitat i la seva sensibilitat, ens ha acompanyat cada dia a posar negre sobre 
blanc el seu camí de vida.

És com si ens hagués dit: «Escolteu, d’acord, jo us ho explico, però feu el favor 
de fer tot el possible perquè les persones que es trobin en la meva situació tinguin 
no només el mateix acompanyament que he tingut, sinó molt més del que jo m’he 
trobat.» 

Deixeu-me també donar les gràcies, i sobretot, a la presidenta Forcadell. Els pa-
res d’Afatrac van anar primer a parlar amb la presidenta Forcadell i la presidenta 
Forcadell va dir: «Parleu amb la Magda Casamitjana, a veure si podem fer una com-
pareixença.» Per tant, sobretot a ella, benvolguda presidenta, moltes gràcies. I, so-
bretot, també als consellers Comín, Bassa i Mundó, que van entendre el problema de 
la situació i que van passar el relleu a aquesta dotzena legislatura, encapçalada per la 
consellera Alba Vergés, que va, com si diguéssim, arribar a un acord de govern en 
què tots els consellers del Govern de la dotzena legislatura van decidir crear aquest 
programa, i després la consellera Vergés em va nomenar a mi com a directora.

I per acabar, no puc oblidar la Cristina Molina, el Joan Bagué, el doctor Blanch, 
el doctor Colom, el doctor Bonet, la Gemma Salmerón i el Jordi Quílez, la Pilar, 
l’Eugènia i l’Elisenda de l’AFAT i totes les persones que m’han ajudat. 

I deixeu-me avui també agrair a la meva germana per ajudar-me a entendre, a 
estimar, a valorar i a respectar tot el que conté aquest document, que no és res més 
que persones i vida. 

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

Bé, doncs, passarem aquí aquest PowerPoint. Aniré seguint aquest índex. La in-
troducció ja us l’he feta. El perquè som aquí. El resum d’aquest primer document. 
Quina és la metodologia de treball del segon document. Quins són els aspectes 
emergents i, per tant, que haurem de ser capaços d’implementar en el sistema. I un 
cronograma del que ha de ser aquest any 2021. 

Bé, sobretot, el que és aquesta feina el primer any és l’esforç de posar en un sol 
document tot el que té a veure amb la salut mental.

És un document de mil pàgines que diu i que exposa què és la salut mental co-
munitària, quins són els departaments que hi participen, quins són els recursos que 
tenim des de tots els departaments, quina és la manera de fer. 

I, per tant, el que vull deixar molt clar és que aquest Paicsamaec, que és l’acrò-
nim del programa, està alineat a les estratègies del pla director, està coordinat amb 
els eixos i models dels grups de treball del Consell Assessor, neix, com tots sabeu, 
del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, de Pre-
sidència, liderat per la Rosinés, però en aquest moment també per l’Anna Figueras, 
que hi col·labora activament. Recull, a més a més, totes les propostes que es fan des 
de les accions interdepartamentals del departament i, a més a més, incorpora el que 
s’està treballant en el Pla nacional de suïcidi. 

El que m’agradaria que entenguessin tots és que és un pla que s’integra totalment 
als plans que hi ha a Catalunya i, sobretot, a Europa. No ha de ser un projecte a ban-
da, no ha de ser un bolet, no ha de ser un pla pilot, ha d’estar absolutament, jo diria, 
assumit i consolidat en el gran projecte integral interdepartamental de salut mental 
i de les estratègies de salut mental de l’OMS del segle XXI.

El perquè som aquí?, una mica de resum. Primer posaríem aquest groc-verd més 
claret, que és, sobretot, la compareixença de les famílies d’Afatrac, que van venir a 
explicar-nos què els passava als seus fills i filles i quines eren les demandes que feien.

En aquest primer document el perfil que hem estudiat, primer de tot, perquè és 
el que se’ns va encarregar, és un perfil complicat perquè no només té problemàtica  
de salut mental i addicions, sinó que, a més a més, té una problemàtica, diguéssim, de  
trastorn de conducta i en molts casos simptomatologia asocial.
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Per tant, no és conscient de la malaltia, està absolutament desvinculat de la xar-
xa i de la seva família, no té un habitatge propi, sinó que sí un territori, però molt 
extens, ha estat entrant i sortint múltiples vegades d’urgències, múltiples vegades de 
tots els serveis i múltiples vegades també de la presó, perquè el que fan és viure en 
el carrer i, desgraciadament, moltes vegades tenen problemes amb la justícia. 

El descontrol conductual que provoca és no només un risc per a la mateixa per-
sona, sinó, sobretot, per a terceres persones o per a la societat.

No estem parlant de gamberrisme, no estem parlant de delinqüència, eh? Estem 
parlant de persones que, degut a la seva malaltia, actuen d’una manera, diguéssim, 
fora de la llei i que, per tant, d’alguna manera hem de buscar el recurs o l’ajuda ne-
cessària perquè no acabin en aquestes portes anomenades «giratòries». 

Per descomptat, el fracàs escolar, fracàs social, pèrdua absolutament de l’auto-
estima, molt proclius a totes les addiccions i, sobretot, allò que us deia, no?, proble-
mes pel que fa a les relacions socials.

Vista aquesta compareixença, també va venir el síndic de Greuges al novembre 
del 2019, que jo no hi era, però sí que ho vaig poder seguir, que va presentar un mono-
gràfic sobre el dret a la salut mental, infantil i juvenil en què ens donava tot un llistat 
de moltíssimes accions, que ens demanava recomanacions, i que nosaltres, en aquest 
primer document, les hem recollit totes perquè quedi clar també quines són les de-
mandes des del punt de vista del Síndic de Greuges, de les famílies i de les primeres 
persones. 

Hem recuperat també en aquest primer document un estudi molt interessant que 
es va fer entre la Subdirecció de Drogodependència i l’Institut Català de d’Adop-
cions sobre què era el Trastorn de l’espectre alcohòlic fetal. Això és la conseqüèn-
cia que té un nen o nena derivat de la gestació de la mare amb alcoholisme, provoca 
que aquesta malaltia en l’infant o en l’adolescent sigui absolutament molt disruptiva  
i amb molts problemes relacionals. 

Només una dada, del 2000 al 2016 es van adoptar a Catalunya 12.500 nens i ne-
nes, dels quals, aproximadament, cinc mil de l’Europa de l’Est i de Rússia. Aquest 
estudi el que afirma o el que diu és que gairebé un 50 per cent d’aquests cinc mil 
poden tenir o tenen un trastorn d’aquest tipus, d’espectre alcohòlic fetal, que fa que 
els comportaments siguin molt i molt i molt semblants a aquests perfils d’Afatrac 
que us acabo de dir.

Per descomptat, el tema de la governança interdepartamental existent al territori 
–que és el de color blau– no facilita aquests casos tan complexos. És a dir, necessi-
tem sí o sí que la persona amb aquesta simptomatologia tingui un vincle amb qual-
sevol dels recursos existents en el lloc on viu.

En aquest moment l’agilitat de poder-nos passar el relleu un amb els altres no és 
suficient, no és suficient el GED per a temes de discapacitat intel·lectual, que sí que 
funciona, o d’habitatge i pobresa, o les comissions que hi ha o, fins i tot, les taules 
de salut mental. Per tant, caldria entre tots reformular aquest tipus de governança en 
temes complexos per poder tirar endavant. 

I l’últim és, sobretot, aquesta..., no manca de recursos des del punt de vista de 
quantitat, sinó manca de recursos per donar resposta a aquests perfils tan comple-
xos, eh? Hem de canviar de paradigma. No podem esperar a dintre dels despatxos 
que aquesta persona vingui, perquè no vindrà mai. Per tant, buscar allò que tenim  
i reforçar-ho per poder fer aquest vincle. 

Per tant, només aquest buit assistencial, que ja ho ha dit el doctor Blanch, no és 
només un problema de salut, no és només un problema de recursos de salut, sinó que 
és un problema de falta d’oportunitats de vida, sobretot de treball, de lleure, d’inclu-
sió social, de participació com a ciutadà de ple dret, que dificulta aquesta necessitat 
de poder donar un cop de mà a la persona afectada.

A partir d’aquí és quan el Govern decideix, a través d’un decret, dir: «Escolteu, 
no mirem cap a un altre lloc i fem el programa.»
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Bé, aquest és l’índex del programa. Jo el que..., us ho passaré molt per sobre, des-
prés teniu molt temps per preguntar-me, estic a la vostra disposició.

Aquí el primer document és: Missió, valors i objectius. 
La salut mental a Catalunya. Ja hem posat tota la memòria del 2018 perquè sa-

pigueu, exactament, de què estem parlant, des de la primària, passant pels CSMIJ, 
pels CSMAs, pels CDIAPs, pels CAS, etcètera, de quines són aquestes patologies 
que queden una mica fora del sistema a causa de la manca de vincle o de la perso-
nalitat de la persona afectada. 

Les polítiques internacionals en salut mental. Ara en el segle XXI, en què ens ba-
sem quan parlem de polítiques en salut mental a Catalunya?

Us hem posat també com ens estem organitzant des del pla director. Abans en-
capçalava el pla director una persona, la Cristina Molina, que la veritat és que encara 
tots enyorem, i aquesta vegada hem volgut fer un equip de quatre, cinc, sis persones 
per poder tenir una visió molt més àmplia del que hauria de ser el Pla director de 
salut mental, no només de salut, sinó interdepartamental.

Hi ha un..., que no us l’explicaré avui perquè no tinc temps, però hem recuperat 
un document, fet del 2013 al 2017, que els companys d’aquí al costat, de cronicitat i 
complexitat en salut, d’acord?, van fer. I el doctor Bonet va voler fer un abordatge de 
la cronicitat i complexitat també en salut mental. 

En aquest document s’explica què és la cronicitat i complexitat en salut orgànica 
i, com si diguéssim, un intent d’anar classificant què vol dir una persona..., un pa-
cient complex, un pacient crònic complex.

Ja us dic ara que la paraula «crònic» no hauria de sortir mai més. Esborrem 
aquesta paraula de «cronicitat» en temes de salut mental i la canviem per «cures 
continuades», eh? No només per l’estigma, sinó que tota persona amb problemes de 
salut mental és capaç de tenir una recuperació mínima per poder cada dia avançar 
una mica més i conviure en la societat. 

Després hem fet l’esforç de recollir tots els recursos que hi ha a Catalunya, des 
dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, Educació, Salut i Justícia. 
No us podeu arribar a imaginar la quantitat de recursos que hi han, des del poble 
més petit fins al més gran, però no ens coneixem entre nosaltres. Hem incorporat 
també totes les associacions, les federacions, tots aquells voluntaris que, en temes 
de salut mental, participen en el dia a dia del poble o de la ciutat. 

A partir d’aquí, hi ha un tema de governança i després hi haurien unes altres 
propostes.

Passem... Aquest és una mica el que engloba tot aquest primer document. El cen-
tre és la persona, els dispositius que hi han... Tot aquest que veieu amb una mica 
més..., aquest de colors, és tots els recursos que hi ha a Terrassa, que són moltíssims, 
des de tots els punts de vista interdepartamentals. 

És imprescindible que hi hagi i que sigui tot dins de la societat, amb la societat. 
No hem d’excloure les persones amb problemàtiques de salut mental, tampoc les 
complexes. I, per tant, també apuntem que caldria ja una ciutat educada, una ciutat 
educadora en salut mental i les addiccions.

Hi han altres models com, per exemple, el d’Osona o el d’IAS de Girona, que ja 
fan temes compartits.

Bé, a partir d’aquí, teniu aquí la missió i els valors del document. Ja us ho mira-
reu. Jo, sobretot, és la necessitat de fer aquesta resposta integral i global i continuada 
de les necessitats d’aquestes persones; l’atenció, per descomptat, de la salut comuni-
tària centrada en la persona amb el seu vistiplau, amb la seva participació, etcètera. 

En aquesta fitxa teniu el model comunitari i de recovering, que us el deixo aquí, 
però, si cal, en parlaré més endavant.

I, aquí, una mica allò que us deia de tots els programes en què ens hem inspirat 
i hem actuat per començar ja, com si diguéssim, a fer les polítiques, també amb els 
complexos, des del punt de vista de les doctrines o, diríem, de les prioritats que dona 
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no només l’OMS, sinó que també l’ONU, eh?, com podria ser la primera persona, 
l’empoderament, el dret a la ciutadania, el dret laboral, el dret educatiu, el dret social.

Aquí un petit resum. En el document més gran teniu explicat cada un de tots 
aquests projectes, eh?, però avui us ho explico així. 

Pel que fa a Catalunya, a l’hora de que aquest programa, PAIcSaMAEC, estigui 
alineat amb tot el que hi ha..., fixeu-vos que hi ha vuit documents en aquest moment 
que parlen de salut mental. Ja no només el Pla de salut, les estratègies en salut mental 
de l’Estat espanyol, sinó, sobretot, la nostra, el Pla director de salut mental, l’Enapisc, 
que és... –ara ha canviat el nom–, és tot allò que és..., ja no diem suport a la primària, 
sinó col·laboració amb la primària en salut mental–, el Pinsap, que és tot el que té a 
veure amb salut i escola, salut i justícia, és a dir, més enllà de la primària. Tenim el 
Pla integral de salut mental de Presidència. Tenim el PIAISS, que en aquest moment 
hi ha algunes línies desenvolupades, però no podem parlar directament de que ha-
guem desplegat aquest programa. I després a dalt tenim el Pla d’actuació de preven-
ció de drogoaddiccions. 

Aquí una mica, eh?, també hem posat en el primer document tot allò que fem 
des del departament per donar suport a la resta de departaments, i estan a dintre del 
nostre pressupost, que sabeu que és, aproximadament, d’uns 500 milions d’euros. 

Serveis de protecció infantil i juvenil, per tant, des de la DGAIA, però també des 
de l’ICAA, tot el tema de serveis socials, amb programes de suport a les famílies 
amb l’«Activa’t», lluita contra l’estigma, apoderament de les persones. 

En temes de treball hem fet una prova pilot amb un IPS, programes d’inserció o 
programes de garantia social. 

En ensenyament, a través del «Salut i Escola», estem avançant moltíssim en te-
mes de salut mental. 

I en temes de justícia, per descomptat, hem fet un avenç important perquè el pla 
director ja directament treballa amb els CAPs de la primària que estan a dintre i 
amb les unitats directes de salut mental per ajudar, sobretot, en aquests casos de tan 
elevada complexitat, que en tenen forces a la presó, i a vegades és molt difícil po-
der-los manejar. 

Aquí teniu una mica les conclusions d’aquest primer programa, eh? Seria, des-
prés de tota aquesta informació tan immensa, el que es va dir és: «Escolteu, hem de 
concretar les bases per a un model d’assistència integral d’aquests casos tan comple-
xos; hem d’identificar i registrar, sobretot, aquests perfils perquè tothom sàpiga de 
què estem parlant.» 

El que hem de dir avui és que si només ens haguéssim quedat amb el trastorn 
de conducta disruptiva del Parlament, potser fa un any que hauríem acabat. El que 
ens hem trobat és que, quan anàvem pertot, i encara podíem perquè el Covid ens ho 
permetia, trepitjant tots els territoris, la complexitat en salut mental i addiccions no 
només és la dels nois i noies del Parlament, sinó que hem, ara en el segon document, 
incorporat i detectat molts altres perfils, com: dany cerebral, salut mental i addic-
cions i trastorns de conducta; discapacitat intel·lectual, salut mental i addiccions i 
trastorns de conducta; trastorns del desenvolupament o trastorns de l’aprenentatge 
sumats amb salut mental i addiccions i trastorn de conducta; el tema de persones sen-
se llar, a més a més, amb salut mental i addiccions, exagerada i, a més a més, amb 
trastorn de conducta, i tots els nois i noies del sistema de protecció, no només de la 
DGAIA, sinó una vegada ja podrien dir-se «extutelats». 

Hem tingut una visió de gènere molt interessant, molt. És a dir, de tot això que us 
he dit hi ha una visió de gènere de què passa quan la persona afectada és una noia..., 
una nena, una noia o una dona.

Bé, després, sobretot, aquest tipus d’intervenció el que s’ha decidit entre tots és 
que hauria de ser l’atenció integrada, com us he dit. Caldria, de moment, un desple-
gament d’equips de tractament intensiu assertiu, no n’hi ha prou amb el PSI, no n’hi 
ha prou amb el gestor de CAS, no n’hi ha prou amb el treballador social, no n’hi ha  
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prou..., i caldria en aquest moment, doncs, fer un equip, que després us explicaré 
més o menys en el segon document com ha quedat.

Es deia que les propostes d’abordatge són a tres nivells, per tant, ordenades. Què 
hem de fer des dels serveis de comunitaris, des de la primària, CSMIJ, CSMA, CAS, 
Servei de Rehabilitació Comunitària; què passa quan verdaderament la comunitat va 
bé, però que tens una situació de crisi i que necessites no una hospitalització, sinó, 
d’alguna manera, un lloc de calma per recuperar la persona. I els temes d’hospita-
lització que, en aquest cas, quan poses un perfil d’aquest tipus a aguts, per exemple, 
o subaguts distorsiona, com si diguéssim... (tall de comunicació) ...hem deixat els 
serveis residencials. Tenim l’«Acompanya’m» per a infantil i juvenil, però no per a 
tot Catalunya i, a més a més, cal també parlar d’adults, a la governança, com us he 
explicat i, per descomptat,... (tall de comunicació) ...els implicats en temes d’elevada 
complexitat. I suport, acompanyament. Una cartera de serveis que reclamem per als 
familiars, cuidadors d’aquestes persones. 

Bé, aquest és el segon, eh? És a dir, aquell seria el primer. I el segon ens hem 
arremangat i em dit: «Vinga». La persona..., en tema de complexitat, com sabeu, i 
aquí hi han moltes teories que en aquest moment no us puc explicar, que és quan la 
salut mental és un problema greu, una problemàtica..., perdona, lleu, de lleu passa a 
complicada, de complicada passa a complexa i, després ja és la molt complexa, que 
és, en aquest cas, no només que la persona incorpora, pateix un trastorn o dos... (tall 
de comunicació) ...sinó que el que més ens ha copsat i ens ha tocat és que la com-
plexitat és els recursos que hi ha en aquest moment, i com som capaços que des dels 
recursos que hi ha o adequant els recursos som capaços de vincular, mínimament, 
la persona que no es deixa... (tall de comunicació).

Aquí hi ha absolutament tots els departaments, hi han representants d’ajunta-
ments, hi han professionals, molts, em sembla que som uns tres-cents, eh? Però més 
que res és per anar mirant exactament com evoluciona tot el tema interdepartamental.

(Tall de comunicació) ...hi han els representants, per tant, els han fet, com si di-
guéssim, de coordinador de tots els grups.

I després aquí veieu que ja hi ha, específicament, el que us he... (tall de comuni-
cació) ...el discapacitat intel·lectual, desenvolupament i aprenentatge, persones sense 
llar, persones a dins les presons i el sistema de protecció. 

Si veieu a l’altre, en el següent, és més o menys el que us he explicat però des 
d’un punt de vista... (tall de comunicació). I la resta són estructures horitzontals, eh? 

Per tant, us venim a dir que la participació, al principi, eren cent deu persones 
que es van apuntar, i estem a... (tall de comunicació) ...i tot allò que han de dir ho 
posen a sobre de la taula.

Us passo, a continuació, una mica allò que us deia, eh?, els participants i l’estruc-
tura d’aquests grups. 

Primer hi ha una presentació, una contextualització del... (tall de comunicació) 
...i aquests subgrups, que sobretot el que m’interessa que veieu que hi ha..., ens di-
vidim en els subgrups tots els grups. Un, definició del perfil d’aquell grup. Criteris 
de detecció, quins són i quins haurien de ser. Criteris d’estabilització, quins són i 
quins haurien de ser. Quan parlem de principals necessitats, parlem, sobretot, per a 
la primera persona, per a tots els professionals implicats i per a les famílies i, sobre-
tot, entorns: ens truquen alcaldes, ens truquen barris, ens truquen escales de veïns 
per demanar-nos suport. 

Quins són els serveis i recursos, no només els existents, sinó els que hauríem 
d’adequar, i pocs de nova creació. Quin és el model i els circuits d’atenció integral  
i quins són els aspectes clau. 

Aquest seria un petit resum, d’acord?, l’esquema de cada un dels grups que hem 
fet. Per tant, imagineu-vos-en dinou com aquests, en els que a partir d’aquí, a cada 
grup, hi ha hagut una participació d’entre vint i vint-i-cinc persones, i aquest resum 
ens servirà després perquè entre tots puguem acabar de fer les conclusions. 
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Bé, ja acabo, eh?
Aquí teniu els aspectes emergents del grup, que no deixen de ser els que en prin-

cipi tothom teníem al cap, que és la planificació territorial conjunta. Cal determi-
nar els criteris de detecció i d’aquesta elevada complexitat de tots els perfils que en 
aquest moment hem trobat i que podríem haver-nos-en deixat algun mes.

Aquest diagnòstic, no només de salut, sinó biosocial, psicosocial, espiritual, di-
ríem, de vida, eh?, des de tots els punts de vista. És a dir, en aquest moment no hi ha 
en el nostre sistema, però tampoc en el sistema europeu ni mundial, una detecció de 
la persona afectada en tots els departaments.

El Salvador López Carulla..., Luis Salvador Carulla, perdoneu, que està a Aus-
tràlia, ens diu que agafa la idea per mirar, a Austràlia, de poder posar un input per-
què cada vegada que la persona amb una elevada complexitat circuli per la vida, 
cada vegada que s’hagi d’aturar en algun recurs o en algun..., per exemple, o si el 
para la policia, si està treballant, si va a la universitat o no o si va a urgències, tot-
hom sàpiga que aquella persona se l’ha de tractar o s’ha de mirar de fer-li un segui-
ment, perquè, si no, no servirà de re l’acompanyament total.

Cal, per descomptat, una coordinació integrada d’àmbits, un canvi de paradigma. 
Ja us ho he dit abans, no podem estar en aquest moment i en aquests casos de la ma-
nera que estem atenent, s’ha de sortir, s’ha d’anar a buscar la persona, s’ha de bus-
car-li aquest projecte de vida, proximitat, atenció individual i intensiva, més evidència 
en les accions, pràctiques efectives amb evidència científica.

La formació, que ja ho hem dit, adaptar aquests recursos que hi han i, sobretot, 
aquesta creació d’aquests equips comunitaris d’atenció intensiva a la complexitat, 
que tindria els rols que després definirem. 

Per acabar, aquí a dalt teniu tots els recursos existents. Hem de dir que Catalunya 
és un gran referent i també a l’Estat espanyol perquè amb País Basc també hi estem 
treballant. És veritat que tenim uns grans recursos, una gran xarxa, un programa 
potent de salut mental, però el que queda a sota és aquesta elevada complexitat que 
se’ns escapa, no només perquè no donem abast, sinó sobretot també perquè no hi ha 
aquests equips tan tan tan intensius. 

Bé, el cronograma del 2019-2020. A mi m’agradaria acabar, eh?, i per això dir-
vos quin és el que farem ara. Dinou, primer trimestre i segon trimestre, estem al 
quart trimestre. Ara ja estem en temes d’elaboració de conclusions, amb la priorit-
zació de les estratègies de model i amb definició d’objectius, amb 374 persones, eh? 
És a dir, hem de ser capaços i ho estem sent de treure les conclusions. Hi ha moltís-
simes bones pràctiques que ens han passat. Hi ha moltíssims models d’atenció. Hi 
ha moltíssimes idees de tot arreu, eh?, perquè cada proveïdor també ens n’ha aportat 
moltes, però hem de ser capaços de tenir, com a mínim, un model una miqueta més 
estructurat. 

I, finalment, el 2021, el que proposem és ja un disseny i definició d’aquests 
equips comunitaris d’atenció intensiva a la complexitat, que anomenem ECAIC. I el 
que sí que ens agradaria és poder tenir un pressupost per implantar-lo a cada una de 
les regions sanitàries perquè ens faciliti la implementació interdepartamental, que 
sapigueu que des de Justícia, des d’Educació, des de Treball, Afers Socials i Famí-
lies ja ens han dit que incorporaran, quan ho tinguem clar, al pressupost i a l’equip 
una persona a cada una de les regions sanitàries per acabar de complementar el que 
és el pla. 

Com a conclusió, eh? Només des dels serveis i recursos sanitaris no ens en sor-
tirem, sobretot en aquests casos complexos. Cal reforçar el que és el gestor de cas 
interdepartamental, cal reforçar aquest equip interdisciplinari i sobretot sobretot so-
bretot, l’acompanyament i el suport, no només a la persona afectada, sinó sobretot a 
la família i al lloc on viu, eh?
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Hem de ser molt més proactius. Per tant, aquí sí que és veritat que estic conten-
ta perquè tothom s’arremanga i té molt clar que en aquests casos, que no són molts, 
però que són molt intensos, hem de fer els esforços. 

El mapa de recursos que us he ensenyat que feien a Terrassa, els estem dis-
senyant perquè des del poble més petit fins a la ciutat més gran tinguin tots els 
recursos de tots els departaments de salut, no només pública: salut pública, salut or-
gànica, salut mental, educació, amb tot els seus..., des de que neixen fins que van a 
la universitat o a formació professional, també des de Justícia, també des de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

Per tant, aquest mapa de recursos que quan a la persona li toca tenir o viure 
o conviure amb aquest tipus de trastorns, pugui anar amb aquesta brúixola, amb 
aquesta finestreta oberta per poder circular cada dia.

Bé, la participació de la societat civil és indispensable. Us demano que pensem 
entre tots quina és la possibilitat de poder incorporar a tota aquesta societat civil 
d’associacions i federacions que treballin amb els departaments, de quina manera. 
Nosaltres fem una cosa, però ells en fan una altra. Si no casem les dues coses, serà 
molt difícil ajudar aquestes persones.

Bé, estem treballant intensament amb la DGAIA, sobretot per ja crear un nou 
protocol d’atenció a les persones més vulnerables. 

I res més. Intentaré aquests dies parlar amb el CatSalut, que ja m’espera, per ex-
plicar les conclusions per tirar endavant algun projecte. 

I res més. Espero que el 2021 pugui venir a explicar-vos que, finalment, tenim les 
estratègies definides, les accions a implementar, un calendari d’execució i un pressu-
post global del que seria aquest programa.

Moltíssimes gràcies. A mi em sembla que m’he passat deu segons, nou. Com que 
vaig ser diputada, sé perfectament que el que és la presentació és important, però 
que, sobretot, el que més important és són les vostres preguntes. I per això, doncs, 
he intentat cenyir-me al temps.

Moltíssimes gràcies i a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o pregunta 
que vulgueu fer.

La presidenta

Gràcies, senyora Casamitjana. Certament, s’ha ajustat perfectament al temps, li 
han sobrat res, poquets segons, per tant, gràcies també per respectar els tempos per-
què, com diu vostè, doncs a les comissions anem, a vegades, amb les agendes força 
regulades en aquest sentit, no?

Per tant, ara sí, passaríem a donar la paraula als diferents grups parlamentaris 
perquè puguin explicar, preguntar, reflexionar sobre allò que vostès han presentat. 
I per tant, per començar, i en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, i per un 
temps màxim de deu minuts, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

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

Gracias, presidenta. Buenos días, intentaré ceñirme al tiempo también. 
Buenos días, bienvenida señora Casamitjana. Bienvenido, doctor Blanch, bienve-

nido a todo el equipo que nos acompañan. Nos hubiera gustado poder celebrar esta 
comisión en el Parlament, pero debemos adaptarnos a las circunstancias y la hace-
mos telemáticamente. 

Bienvenidos también a los representantes que se han conectado o que están co-
nectados a la retransmisión de esta comisión de la asociación Afatrac. Realmente es 
muy importante la labor que están haciendo, tanto de apoyo a las familias como de 
vehiculización al departament, para coordinarse, para sensibilizar y para para poner 
en contacto las necesidades de los usuarios y las familias con las políticas que se 
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definen desde el Plan director de salud mental y adicciones. Y también quiero agra-
decerles este trabajo de apoyo y de coordinación que están haciendo.

Realmente quiero felicitarla por su cargo en este programa, es realmente impor-
tante. Desde el Plan director de salud mental y adicciones ya había muchos años 
en los que se había trabajado en esta definición del programa de paciente crónico 
complejo en salud mental, que ahora le han cambiado el nombre, ahora es de curas 
continuadas.

Tuve el placer o el honor de poder participar en los grupos de trabajo de exper-
tos con el doctor Bonet precisamente en este mismo programa. Y, realmente, sí que 
me gustaría, las primeras preguntas, bueno preguntarle cómo se había trasladado 
aquel trabajo, ¿no?, del paciente crónico complejo en salud mental, que englobaba la 
atención a comorbilidad con adicciones, con discapacidad intelectual, con deterioro 
cognitivo, con patología orgánica, la visión comunitaria, la coordinación con los pro-
fesionales de atención primaria y de otras especialidades de salud. Y veo que nos ha 
explicado sobre todo la parte de la comorbilidad con alteraciones de conducta, de la 
patología dual e, incluso, trial, con connotaciones judiciales. Y, bueno, preguntarle 
un poco más, más allá de la parte de las alteraciones de conducta, el resto del pro-
grama cómo se va a aplicar en el territorio. 

Realmente, me llena de felicidad el comprobar que, después de muchos años de 
trabajo, se ha materializado en documentos, en un plan estratégico o en planes fun-
cionales y que están planteando el aplicarlo a los territorios, ¿no?

Y de ahí alguna también de mis preguntas. Porque le estuve escuchando aten-
tamente en la intervención que hizo recientemente, por el Día Mundial de la Salud 
Mental, en la jornada que organizó la Federación Salud Mental Cataluña. Y en esa 
jornada usted misma nos..., bueno, a los que estábamos conectados escuchándola, 
nos trasladó que eran conscientes que hacía falta incrementar los recursos en la red 
sanitaria y social comunitaria, con esta visión comunitaria, con este enfoque bio-
psicosocial.

Y la primera…, o la segunda pregunta también va dirigida a de qué manera, dado 
que son conscientes desde el Plan director de salud mental y adicciones que hace falta 
incrementar recursos, ¿de qué manera van a incrementar estos recursos? ¿Cuáles son 
los datos de los que disponen? No solamente, como bien ha dicho, en el ámbito sanita-
rio, ha estado mencionando la importancia de la coordinación con el ámbito educativo, 
la formación del profesorado y los profesionales de apoyo en el programa «Salut i Es-
cola», que ahora mismo, realmente, la dotación puede ser de unas horas de enfermería 
semanales, que realmente ahora mismo también se están dedicando sobre todo al co-
ronavirus. (Tall de comunicació) ...mejorar, si es que considera que tiene que mejorar, 
la coordinación con las escuelas.

Ha hablado también de la necesidad de la coordinación en el ámbito judicial y 
también lo mismo... (tall de comunicació) ...dotar de recursos para que pueda hacer-
se efectiva esta coordinación con el ámbito social.

Y también, dentro del ámbito sanitario, preguntar..., en este momento, sobre 
todo, estamos hablando de adolescentes, de adultos jóvenes, y lo que nos trasladan 
las familias es que, ante la falta de recursos, quien se lo puede permitir acaba en 
los circuitos de psiquiatras y de psicólogos y de centros de hospitalización privados. 
Ya digo, quien se lo puede permitir. Entonces, mi pregunta es: ¿tienen pensado de 
alguna manera establecer algún tipo de convenio de colaboración o de concertación 
de que todas estas plazas privadas que hay en Cataluña estén financiadas dentro de 
los programas públicos?

Las familias nos comentan también que parte de esta financiación ahora mismo 
depende del seguro escolar, pero que hay problemas y que quieren retirar esta fi-
nanciación del seguro escolar, con lo cual hay muchas familias que tampoco van a 
poder ni tan siquiera beneficiarse de la red privada.
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Y preguntarle también: ¿tienen pensado de alguna manera suplir el seguro es-
colar que no se está..., que se va a retirar o que parece que está habiendo problemas 
de esta financiación?

Y también preguntarle qué pasa cuando, precisamente, en estos contextos de al-
teraciones de conducta, ante la falta de recursos de la red pública, son los propios 
profesionales de la red pública los que derivan a la red privada para que, quien pue-
da y se lo pueda pagar, pues, entonces vaya a la red privada. ¿Cómo están contem-
plando el que esto siga sucediendo, que ante la falta de recursos los centros públicos 
deriven a los privados y no pase nada? 

Realmente es algo que nos preocupa mucho desde nuestro grupo parlamentario. 
Como saben, en toda la legislatura hemos presentado muchas propuestas de reso-
lución, mociones, porque, realmente, hay una discriminación en la atención a las 
personas con problemas de salud mental respecto a otros grupos, a otros colectivos 
con otros problemas de salud, que sí que ven garantizado el acceso a los recursos y 
que a nadie se le ocurriría derivar a un médico privado o a un centro privado para 
ser hospitalizado.

En esta misma línea, preguntarle si tienen ya planificado un plan estratégico o 
un cronograma de implementación de todos estos programas. Si han definido ya los 
planes funcionales, porque lo que sabemos es que, realmente, el trabajo del Plan di-
rector de salud mental y adicciones, a nivel de definición de planes funcionales, es 
asombroso. Realmente hay un grupo de expertos... También quiero felicitar al doctor 
Blanch, que ahora está encabezándolo. Y, realmente, preguntar cómo van a mate-
rializar que todos estos planes funcionales se transformen en recursos y en activi-
dad que garantice la atención a las personas y a sus familias, ¿no?, con este modelo 
comunitario.

Lo que vemos es que desde el año 2017 han dejado de publicar los informes de 
la central de resultados y no sabemos ni las frecuencias de visitas desde el 2017, ni 
los perfiles de atención en función de los grupos diagnósticos, ni hasta qué punto... 
Sabíamos que en el 2017 solamente una de cada cuatro familias que lo necesitaban 
veían garantizada la atención en el sistema sanitario público, pero ahora ni tan si-
quiera tenemos ese dato. Entonces también preguntarle si van a publicar los datos 
de..., aunque solo sea por cumplir la Ley de transparencia y el acceso a la informa-
ción. 

Y bueno, ya he preguntado por el..., bueno, ¿cuánto dinero va a costar poder ga-
rantizar la accesibilidad en todos los territorios a este programa? Y si tienen pensa-
do... Me alegro..., felicitarla, que ya comenta que va a reunirse con los responsables 
del CatSalut, porque realmente aunque el pla director está en el edificio Ave María 
y CatSalut está en el Olimpia y están juntos físicamente, a veces da la sensación 
de que, ya digo, estos grandes planes funcionales que están redactados, cuando se 
tienen que materializar en contratos que se tienen que transformar en profesionales 
desde un modelo comunitario para aplicarlos en los territorios, parece que, realmen-
te, ambos edificios están muy lejos el uno del otro.

Y, bueno, felicitarle una vez más por la iniciativa, por que pongan el foco en las 
necesidades en salud mental de los ciudadanos, de los niños, de los jóvenes, de los 
adultos, en que tengan sensibilidad hacia las necesidades de las familias, que real-
mente sean conscientes de que ahora mismo estamos muy lejos de que esté garan-
tizado el acceso a los tratamientos y que tengan interés en avanzar en este sentido. 

Y reiterar desde nuestro grupo parlamentario... (tall de comunicació) ...disponi-
bilidad para colaborar, para participar y para ser de... (tall de comunicació) ...de las 
asociaciones en este Parlament y en coordinación con el plan director facilitar..., 
porque, al final, como muchas veces decimos, aquí no hay colores políticos, esta-
mos todos en el mismo barco, con las mismas necesidades y es imprescindible que 
se ponga el foco, cómo están haciendo ya, en estas necesidades de los ciudadanos 
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y en los problemas reales y en la atención a la salud mental, que es una necesidad 
pendiente.

Me he pasado diez segundos.
Gracias, presidenta. 

La presidenta

Gràcies, diputada. En aquesta comissió, com a mínim, en deu segons som flexi-
bles, segur. Ara seguiríem amb aquesta ronda de posicionaments i, en nom del Grup 
Socialistes, té la paraula la diputada Assumpta Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldria donar les gràcies als que avui ens 
acompanyen, la Magda Casamitjana, el Jordi Blanch, el Jordi Quílez, la Gemma 
Salmerón, i també a l’associació de familiars i a tots aquells, com deia la diputada 
que m’ha precedit, que avui ens acompanyen.

En primer lloc, jo voldria felicitar la Magda Casamitjana, en altres coses, no no-
més pel treball realitzat, sinó, sobretot, per aquest entusiasme vital, amb el qual els 
seus projectes acaben sent uns projectes compartits, i que jo, en aquest sentit, ella 
ho sap, més enllà de les relacions parlamentàries, doncs, crec que val la pena reco-
nèixer això.

Ha dit la senyora Casamitjana..., quan ho explicava, utilitzava paraules que a mi 
m’han quedat molt marcades, no?, «complexitat», «acció conjunta», «complicitats». 
Paraules que marquen el fet, no?, el poder reconèixer un fet i com s’ha de fer el ti-
pus d’actuació. 

Jo, em sortiria una primera pregunta inicial, que seria: en què podem ajudar?, di-
guéssim, no?, des de quin punt. I, moltes vegades, des del no coneixement, com pot 
tenir, doncs, altres persones d’aquesta comissió que treballen o que han treballat en 
salut mental, els més generalistes hem d’anar cap on daixò. Però, en aquest sentit, 
en què podem ajudar?

Jo crec que és molt important, quan explicàveu el programa, que realment estigui 
ben incardinat dins de les estratègies de salut mental. I, aleshores, quan sento, a ve-
gades, que diu: «Hi han vuit documents que parlen de salut mental», jo ja m’altero. 
Perquè penso que..., moltes vegades, no sé si els vuit documents parlen en la matei-
xa línia, vull pensar que sí, no? Però a vegades hauríem de treballar una mica amb 
la simplicitat i, per tant, incardinar bé aquests programes. I aprendre molt bé una 
cosa que encara ens costa, i costa en el si de l’Administració, que és aquesta con-
cepció més transversal, més interdepartamental, més de complexitat. És a dir, estem 
parlant d’un problema complex, de persones que tenen..., que requereixen atencions 
complexes, que requereixen atencions no només continuades, sinó que, d’alguna 
manera, tinguem una mirada molt més àmplia, i, per tant, ens costa molt que tot el 
sistema entengui que hem d’anar..., que hem d’atendre aquesta complexitat. 

Per tant, a mi la figura, com molt bé deia ella, del gestor de cas em sembla bàsica. 
I la diputada Moreta em feia conèixer, ella que és d’Osona, el programa i el desen-
volupament del programa a Osona, i, per tant, la importància que té.

I aquí una pregunta, és a dir, entenc que el programa es desenvolupa amb aques-
tes iniciatives territorials i després s’estén? Tenim capacitat i recursos per estendre’l 
a la resta de territoris? 

Aquesta és una pregunta que, mentre la diputada Moreta m’anava passant dades 
i..., m’ha vingut una miqueta al cap. Recordo una compareixença que es va fer en 
aquesta comissió, i jo diria, perquè quan parlem del pre-Covid ja és com abans de 
Crist una miqueta, però recordo una compareixença de familiars de persones afec-
tades amb síndrome de l’espectre alcohòlic fetal, la seva desesperació i la seva de-
manda que algú entengués la complexitat, diríem, no?, i lo que a ells els havia costat 
entendre aquesta complexitat. 
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I per tant, a mi que el programa parli no només del reconeixement del fet per part 
de la persona i del familiar, sinó de l’Administració, i, per tant, coordinació, això 
sí que voldria saber allò que li preguntava, no?: funcionament i de les experiències 
territorials cap a l’extensió a la resta? Proximitat, des d’on es fa la formació? I com 
s’incardina, diríem, en altres experiències internacionals? 

Si som capaços de donar a conèixer tots els recursos que hi han. És a dir, qual-
sevol persona que ho pateix sap on estan aquests recursos? Són accessibles aquests 
recursos? Aquest també és un tema que a mi em preocupa.

Preguntar-li si, suposo que em dirà que no, eh?, però si hi han suficients recursos, 
no dic només recursos materials, sinó recursos econòmics, en aquesta negociació 
amb el CatSalut. És a dir, no perquè nosaltres tinguem una gran capacitat d’incidèn-
cia, però sí que coneixement sobre quina mancança (l’oradora estossega) –perdó– 
de recursos hi poden haver i com ho valora vostè.

I després un tema que durant tota l’estona a mi m’ha anat..., hi anava donant 
voltes, que és l’afectació que el Covid o que la Covid-19 hagi pogut tenir també so-
bre aquestes persones, sobre el programa, sobre el desenvolupament mateix i sobre 
aquestes actuacions de caràcter comunitari i territorial que es van tirant endavant, 
no? Perquè sabem que tu pots estar afectat per la Covid, però realment hi ha molta 
afectació de la Covid, i es dona..., a vegades, quan parlem de víctimes o quan parlem 
en general de pacients, no?, «per» o «de». I, possiblement, doncs hi han moltes afec-
tacions que queden més amagades perquè són afectacions de... (tall de comunicació). 

Moltes vegades hem parlat, i avui ho tornarem a fer, de la incidència de la Covid 
en la salut mental de les persones, dels ciutadans i també dels professionals. Però en 
aquest cas és diferent. És a dir, els recursos s’han vist limitats? O, per exemple, el 
paper de la primària que pot haver-hi durant tot aquest període ha tingut afectació? 
És a dir, m’agradaria saber quina afectació en el seu programa o en el programa que 
vostè està tirant endavant ha tingut l’efecte de la Covid.

Perquè crec que és important, entre altres coses, perquè el post-Covid, que en 
algun moment el tindrem, haurem de recuperar moltes coses. I potser aquí també 
aquesta balança de recursos haurà de... (tall de comunicació).

M’ha agradat molt, i no em puc estar de dir-li, aquest pas de la cronicitat a les 
cures continuades, no? Jo crec que la cura continuada té una vocació més oberta, 
una vocació més de futur, una vocació més d’avançar i, per tant, del canvi de cura a 
mesura que avança el mateix tractament.

Depèn com ens ho mirem, tres-centres ens poden semblar molt o ens poden sem-
blar poc, tot és relatiu respecte a la mateixa existència del problema. Però crec que 
el salt qualitatiu que han fet en atenció a les persones és important. 

I jo sí que trobo una mancança, que és que s’hauria de donar més a conèixer 
aquestes coses, no?, per fer-ho més accessible a qui ho necessita, però també perquè, 
si nosaltres volem cridar a la complicitat, volem cridar a la lluita contra l’estigma, 
hem de donar més a conèixer aquestes coses que s’estan realitzant, perquè, si no, 
com sempre, la salut mental i les addiccions, la tendència a amagar-ho encara forma 
part de la cultura, eh? És a dir, som una cultura d’èxit i la malaltia mental i l’addicció 
no és un èxit. I per tant, jo crec que aquí tenim una lluita compartida. 

Res més. Agrair de nou la presència i que avui haguem pogut fer aquesta com-
pareixença, i desitjar-li a la senyora Casamitjana, i ho sap, de tot cor el millor dels 
encerts. 

Gràcies.

La presidenta 

Gràcies, diputada. I ara, en nom del... (tall de comunicació). 

Marta Ribas Frías

Presidenta, se...
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La presidenta 

S’ha tallat. Perdoneu.

Marta Ribas Frías

...m’acaba de tallar i no sé si...

La presidenta 

S’ha tallat, s’ha tallat. No sé si podem reprendre la comissió? Entenc que sí. Tots 
tenen imatge i micros bé? (Pausa.) D’acord.

Doncs ara sí, disculpi, senyora Ribas. Doncs començaríem amb la seva interven-
ció, també per un temps màxim de deu minuts.

Marta Ribas Frías

Perfecte. Gràcies. Doncs, no, seré més breu que deu minuts.
Moltes gràcies, Magda, per l’explicació, per l’entusiasme, no?, amb què portes 

aquest projecte, ho sabem, des del principi. I gràcies a tots els companys i com-
panyes de l’equip amb què treballeu i a la... (tall de comunicació) ...que també ens 
acompanya.

Jo, res, més enllà de felicitar-vos per la feina, em sumaria a alguna de les pregun-
tes que, de fet, ja t’han fet, que és..., o ja us han fet, que és amb què podríem ajudar 
des del Parlament de Catalunya per donar un impuls real a que això es faci realitat. 
Perquè entenc que, de fet, has posat molt l’èmfasi i l’accent en que bona part de la 
materialització ha de ser en base a coordinació i enxarxament de serveis ja existents. 
Però crec que totes som conscients que els serveis ja existents són deficitaris. 

I, per tant, entenc que requereix també un reforç de tot el que és un sistema pú-
blic d’atenció a la salut mental i a les drogodependències, perquè era deficitari i els 
reptes que ens venen de futur, probablement, fan que encara ho sigui més. 

Almenys aquesta és la nostra lectura de la situació i, per tant, doncs, seria una 
llàstima que bons plans i bons plantejaments tampoc es puguin dur a terme perquè 
el sistema no ho permetrà, perquè no serà capaç d’optimitzar, fins i tot, les seves 
pròpies eines, perquè està absolutament desbordat.

Volia fer algunes preguntes concretes, o sigui, més enllà d’aquesta, que entenc 
que n’hi ha algunes que ja s’han fet anteriorment. Quins seran els reptes post-Covid 
extres, no?, que se’ns obren i que s’obren també en aquesta vessant de l’abordatge dels 
casos complexos, tant de salut mental com d’addiccions? Perquè, bé, no només és que 
això, el sistema estava debilitat i no sabem si pateix més també, no?, per l’efecte Co-
vid, sinó que, evidentment, la població catalana, doncs, patirà més de problemes de 
salut mental. Entenem que a la població que ja tenia problemes de salut mental molt 
probablement se li agreujaran, i, per tant, seran més complexos, amb més quantitat. 
I hi ha molta més addicció i addiccions, en global, i probablement, aquelles persones 
que ja patien addiccions es puguin haver agreujat amb l’efecte Covid. 

Per tant, entenem que la situació serà més greu i... (tall de comunicació) ...si ja 
teniu avaluacions, ni que siguin, doncs, provisionals, o de dir, diguem-ne, no?, (l’ora-
dora riu) d’intuïció de quins seran els nous reptes o quines parts dels que ja havíeu 
plantejat caldrà enfortir més pel que se’ns ha creuat amb la crisi sanitària i amb la 
crisi social, especialment, que acompanya aquesta crisi sanitària. I per tant, doncs, 
quines necessitats extres tindrà el sistema per a fer front a aquests nous reptes també.

Una altra pregunta per part nostra, també lliga en part amb una que ha fet l’As-
sumpta Escarp, d’accessibilitat, no? Majoritàriament, els recursos residencials, per 
exemple, per atendre casos complexos en temes de salut mental són privats, no pa-
gables per la majoria de la ciutadania. Fins al punt de la gravetat, en casos d’infants 
o d’adolescents, doncs, que hi ha famílies que prefereixen cedir la tutela a l’Admi-
nistració pública perquè així tinguin cobert el servei, perquè no poden cobrir-lo si és 
en el cas de... Sé que estic parlant d’una casuística molt específica, però que es dona, 
no?, vull dir, demostra la gravetat de la situació. Per tant, bé, com tenim el tema de 
l’accessibilitat i com l’abordeu, en aquest sentit, i de l’equitat territorial.



DSPC-C 618
12 de novembre de 2020

Sessió 34 de la CS  19 

I una última pregunta molt concreta, en aquest cas, derivada d’una denúncia o, 
bé, d’un planteig que feia l’informe del Síndic de Greuges de 2019 sobre el dret a la 
salut mental d’infants i joves, sobre el tractament de drogodependències, amb espe-
cificitat d’infants i adolescents, que no existia en el sistema, no? I no sé si en això ha 
variat res des d’aleshores, quins plantejos teniu de variació al respecte.

I ja està. Agrair-vos la feina i posar-me a la vostra disposició en allò que puguem 
ajudar des del Parlament.

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Doncs moltes gràcies, presidenta. I moltes gràcies a tots i totes que avui ens 
acompanyen en aquesta comissió i de manera molt especial a la senyora Casamitja-
na, que és tornar a casa seva, si això es casa d’algú, també, perquè això és casa de 
tots i de totes, però, evidentment, amb una persona amb la qual has pogut compar-
tir un temps, sempre és de bon grat tornar-se a trobar. Que sigui així sempre. I que 
sigui així sempre, sobretot, per l’entusiasme. Quan algú deixa de ser diputat o dipu-
tada, doncs, no sempre és en les millors de les circumstàncies. Veure l’entusiasme 
amb el qual s’iniciava una altra etapa i que avui encara es manté, doncs, evident-
ment, sempre és com molt i molt agradable. 

Sí que volíem començar..., a nosaltres ens agraden molt, com a subgrup, alguns 
dels literals que ha plantejat la senyora Casamitjana. Primer, reforçar el que tenim 
per fer el vincle i la significació del vincle. I ha afegit una altra frase, la de «falta 
d’oportunitats de vida» i el que això significa, «falta d’oportunitats de vida», amb 
la contundència que s’expressa. I lligat amb una altra idea, que és la de model d’as-
sistència integral. I, si bé és cert que ens ha explicat en bona mesura què entenem 
per model d’assistència integral, senyora Casamitjana, si vol, en tot cas, desenvolu-
par-nos una miqueta més com s’aterra això. Sé que tenim la limitació de temps, però 
seria d’agrair. Ho ha fet també, eh?, en la comunicació inicial o en la primera part de 
la compareixença, però també l’hi agrairíem.

També una altra idea, que era la de cures continuades i, sobretot, cures continua-
des com una oposició a la cronicitat. És a dir, vers el que pot significar la cronicitat, 
doncs, les cures continuades. I també li preguntem: quina és la significació d’aquest 
concepte, que a nosaltres ens sembla fins i tot bonic, el de «cures continuades»? Però 
quina és la seva significació material? 

Després hi ha hagut un moment, potser aquest diputat no ho ha acabat d’entendre 
bé, que ens posava un exemple sobre nens, i suposem també nens i nenes d’Europa 
de l’Est, on es deia: «El 50 per cent de cinc mil.» A què es referia exactament? No 
sé per què aquest diputat ràpidament ha pensat en supòsits de nens i nenes que han 
canviat de tutors o de tutores. No sabem si estem parlant d’aquest supòsit, no sabem 
si estem parlant de supòsits de nens i nenes que han arribat al país en el darrer mo-
ment. I que ens pugui descriure una mica més també el perfil, perquè, evidentment, 
estem parlant d’un col·lectiu molt gran i d’un percentatge altíssim, i per tant, de com 
necessitaríem des de l’Administració pública actuar o des dels recursos del sector 
públic actuar. 

Després, hi ha hagut un moment, que ens sembla que era una de les poques xi-
fres que traslladava, que ha dit, rapidet, 500 milions d’euros. No sabem si això és 
l’inici, els 500 milions d’euros, si és suficient, si consideren que serveix per comen-
çar o si, al cap i a la fi, és el que tenim i és amb el que podem comptar. També ens 
resultaria molt interessant que ens pogués explicar, en tot cas, quins nivells tenim 
de pressupost.

I, sobretot, perquè d’altres portaveus ja hi han fet referència, el que volem garan-
tir és una universalitat, i universalitat únicament es garantirà si hi ha servei públic 
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i gratuïtat. I per tant, poder valorar si amb aquests 500 milions d’euros o amb el fi-
nançament o pressupost que a dia d’avui tinguem, doncs, és suficient per tenir un 
servei públic i universal.

I per anar acabant, dues idees que volia compartir, no únicament amb la senyora 
Casamitjana, sinó amb el conjunt de grups parlamentaris. 

La primera és la de l’estigma. Mirin, fem un exercici també els grups parlamen-
taris o els partits polítics per acabar amb l’estigma quan es tracta, fins i tot, d’anar 
a atacar altres grups parlamentaris o altres persones. Hem tingut situacions en les 
quals hi ha hagut cares públiques d’institucions de tots els partits que havien tingut 
algun element que pel conjunt de la societat podria estar encabit en el que ara estem 
parlant, i, en comptes d’anar a criticar durant anys la seva gestió com a representants 
polítics, s’ha volgut fer, en ocasions, fins i tot mofa i escarni per l’expressió que això 
suposa. I això, evidentment, ho hem d’erradicar absolutament. No podem utilitzar 
mai absolutament contra ningú el que poden significar aquests aspectes.

I l’últim. Ens preocupa, de manera més intensiva, la significació del suïcidi. I ens 
agradaria saber si sobre el suïcidi estan fent també una anàlisi en termes de classe o 
de determinants socials de salut. A les darreres dades que ens estan arribant sobre el 
suïcidi ens manca, evidentment, el determinant de classe i l’increment derivat de tots 
els efectes materials de la Covid, i, per tant, ens agradaria saber si d’això també han 
pogut tractar.

I me queden tres segons, simplement per agrair novament a la senyora Casamit-
jana la seva compareixença.

La presidenta

Gràcies, diputat, també per ajustar-se al temps. Ara, en nom del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular, té la paraula també per un temps màxim de cinc minuts 
el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies també a la Magda per la seva presentació, una saluta-
ció. Una salutació també a totes les persones que ens acompanyen, al doctor Blanch i 
la resta de persones que ens acompanyen i la resta de persones que segueixen, doncs, 
amb atenció lògica i interès aquesta compareixença i aquesta presentació.

Gràcies també pel treball, perquè, efectivament, aquest és treball un treball labo-
riós, és un treball complex i crec que està a punt d’acabar, però no perquè acabi, sinó 
perquè començarà a partir d’aquell moment, en el moment en què acabi tot aquest 
treball de planificació, efectivament, començaran les tasques.

Jo m’afegiré a les preguntes que s’han formulat ja per part de la resta de grups 
parlamentaris. Hi afegiria un element. I em situo, eh?, en una família que detecta 
conductes anormals per part del seu fill amb independència... (tall de comunicació), 
detecten..., bé, detecten no, perquè tampoc..., detecten que hi pot haver consum d’al-
gun tipus de droga, no saben si hi ha addició o no hi ha addicció, detecten canvis de 
comportament, comportaments agressius. I, per tant, la pregunta és: com arribem 
a aquestes famílies per dir-los: «Tenim tots uns recursos, tenim tots uns equips que 
estan preparats per atendre aquestes situacions.» Això té un determinat..., o sigui, 
d’alguna manera, quina és la porta d’entrada per a les famílies per poder accedir a 
tots els serveis que es poden derivar d’això.

Em puc imaginar que els centres de salut mental d’infants i joves deuen tenir un 
paper primordial, no?, suposo que deu ser el primer lloc on s’acaba accedint a través 
de l’atenció primària i que d’allà és on es pot acabar derivant. Ho dic perquè si la 
previsió és de que hi hagi un equip d’aquests d’atenció a la complexitat a cada regió 
sanitària, doncs, diguem-ne, la capil·laritat en el territori també és imprescindible 
per poder orientar aquestes persones o aquestes famílies cap a l’atenció necessària.

Això seria tot. Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat, I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula també per deu 
minuts la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Com no pot ser d’una altra manera, també em sumo a donar 
la benvinguda a casa seva a la directora senyora Magda Casamitjana i també a tot... 
–No em sentiu, perdoneu? Em sentiu bé?– (Pausa.) ...a tot l’equip que l’acompanya. 
També volem saludar les entitats i els representants que estan seguint aquesta com-
pareixença des d’aquí. 

I no puc fer una altra cosa que ja han fet també els meus companys i les compa-
nyes que m’han precedit: agrair immensament a la Magda aquesta capacitat pedagò-
gica i sentimental que té en el tema i, a més a més, que ens fa formar part d’aquesta 
sensibilitat que ens reclama, que ens ha reclamat a la seva compareixença. I, sobre-
tot, el coneixement sincer que tens en el tema i per al tema.

És un tema, evidentment, important, i vostè també ho ha situat en la seva in-
tervenció i les companyes que m’han precedit també, que el tema de salut mental 
post-Covid serà un tema que haurem de parlar seriosament. Ens haurem de posar, 
com a país, per veure com gestionem, com rehabilitem aquesta situació que ens està 
fent viure a molts, i a altres de manera molt més complicada, que derivarà segura-
ment amb addiccions i, al mateix temps, amb alguna patologia mental, i que hi hau-
rem de trobar la millor solució. 

Vostè ha parlat també de la importància que és la sensibilització de la ciutadania 
i que necessitem ciutats que estiguin sensibilitzades i que eduquin comunitàriament 
en l’àmbit de salut mental.

A mi m’agradaria llançar-li diferents preguntes. La primera és que vostè ha dit 
que hi ha una manca de coneixement de recursos i voldria saber, i també ho ha pre-
guntat la companya Escarp, si tenen pensada alguna acció per poder fer possible 
aquest coneixement arreu del país dels diferents recursos que hi ha de salut mental.

Hi ha un altre tema, i és que una altra pregunta que li voldria també llançar és 
quin canvi de paradigma o mirada cal canviar en aquest moment per part de la so-
cietat per poder arribar a la salut mental comunitària. Vostè ens ho ha situat, a mi 
m’agradaria que ens pogués respondre aquesta pregunta. 

També ha parlat de la DGAIA. Justament el dilluns, amb companyes que estan 
aquí també en aquesta comissió, com la companya Blanca Navarro i el company 
Vidal Aragonés, si no estic equivocada, vam parlar –i jo mateixa– i vam defen-
sar l’informe del síndic referent al dret d’accés a la salut mental infantil i juvenil. 
I m’agradaria saber, ja que vostè també ho ha comentat, quin treball es fa des d’aquí 
amb el sistema de protecció de la infància en el cas de menors.

I un altre tema que jo he parlat moltíssim amb vostè en privat, i que a mi per-
sonalment em preocupa, és si també en aquest treball que fan de salut mental en el 
sistema de protecció estan contemplats els menors sense referents o els menors no 
acompanyats que estan acollits al sistema de protecció. 

Vostè ha anomenat, si no estic equivocada, la visió de gènere, però no ens ha ex-
plicat o no ha profunditzat en el tema. Si ho pot fer, l’hi agrairia.

El tema de que..., també ens ha dit que per poder fer el treball que ens ha presen-
tat avui i dissenyar aquesta estratègia han fet com una anàlisi de tots, diguem-ne, 
els treballs, accions que s’estan fent arreu d’Europa. Vostè ens podria parlar d’algu-
na bona pràctica a nivell europeu que ens podria, diguem-ne, ajudar..., que es pugui 
aplicar aquí a Catalunya? 

I per últim, han parlat de persones, de casos, però de quantes persones estem 
parlant? Tenim estadístiques aquí a Catalunya que ens poden situar el nombre o la 
xifra exacta o aproximada de persones que tenen patologia dual?
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I res més. Com no pot ser d’una altra manera, senyora Casamitjana, agrair-li la 
seva compareixença i, sobretot, la sensibilitat i la pedagogia amb les quals ens ha fet 
arribar o ens ha exposat detalladament la seva compareixença. 

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
i també per un temps màxim de deu minuts, té la paraula el diputat Xavier Quin-
quillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. I també donar la benvinguda a la Magda Casamitjana i tot 
el seu equip.

I dir, en primer lloc, crec que el que s’està presentant és un pla fonamental per 
abordar tota una problemàtica, que s’ha dit, d’una enorme complexitat que neces-
sita, efectivament, solucions complexes. I aquestes solucions complexes necessiten, 
efectivament, un abordatge en clau comunitària. I aquest és el gran repte, el gran 
repte és poder aconseguir implementar d’una forma real i efectiva un treball inter-
departamental perquè hi hagi una coordinació real i efectiva, amb objectius comuns, 
compartits. I tot això, com ha dit la senyora Casamitjana, per aprofitar els vincles 
amb els diversos recursos disponibles, que és un element clau per aconseguir un ma-
jor índex de detecció. Aquesta és la clau, és poder arribar allí on no s’està arribant.

I jo voldria posar el focus en la detecció, però sobretot en la detecció precoç. 
I aquí l’entorn educatiu, l’entorn de l’escola esdevé fonamental, en primer lloc, i bà-
sicament, perquè allí hi som tots i perquè, a més a més, es pot fer un abordatge des 
del primer moment. 

I, d’entrada, i voldria posar molt el focus en un problema endèmic, que crec que 
és un tema absolutament clau, fonamental, que és la infradetecció dels trastorns del 
neurodesenvolupament, que esdevenen un factor decisiu de la majoria de problemà-
tiques educatives, socials i també en l’àmbit de la salut mental.

I dic això perquè en els països del nostre entorn, però també aquí, els estudis el 
que ens diuen és que entre un 18 i un 20 per cent dels alumnes, xifra realment im-
portant, pràcticament una cinquena part dels alumnes escolaritzats, tenen trastorns 
per un neurodesenvolupament. 

Estem parlant d’alumnes que, a més a més, tenen trastorns i tenen trastorns d’una 
forma lineal, és a dir, no hi ha diferències entre entorns afavorits o desafavorits, no hi 
ha diferències entre estrats socials, però ens trobem amb un greu problema de infra-
diagnòstic. De fet, diagnosticats tenim, ara mateix, entre un i tres alumnes de cada 
deu. Per tant, tenim un ampli recorregut per poder fer aquí una detecció precoç, tal 
com s’està fent, hi insisteixo, en països del nostre entorn. Perquè esdevé clau i esdevé 
clau aquesta detecció perquè el que està demostrat és que els alumnes amb trastorn 
per neurodesenvolupament tenen un rendiment inferior a nivell escolar. Això està 
clar. Multiplica, i això és el que ens diuen els estudis, per cinc la probabilitat de no 
assolir les competències bàsiques. Per tant, té una translació molt directa en tot el que 
és el fracàs escolar, l’abandonament escolar prematur i amb problemàtiques associa-
des, vinculades a drogodependència, vinculades també a problemes de salut mental. 

Per tant, una situació que no només té un impacte sobre el sistema educatiu i 
sobre l’èxit escolar dels alumnes, sinó que també té una translació en l’àmbit social  
i en l’àmbit sanitari.

I, en aquest sentit, i ja anant al gra i fent-li preguntes concretes, clar, ens trobem 
que, justament, la cartera de serveis i salut no inclou els trastorns de l’aprenentatge. 
Per tant, la primera pregunta que ja li faig és si entre les seves propostes hi ha justa-
ment l’incorporar la detecció dels trastorns del neurodesenvolupament en la cartera 
de serveis de pediatria, tal com es fa, hi insisteixo, en països del nostre entorn, on 
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les revisions ordinàries obligatòries inclouen també aquest apartat, i que ens ajuda-
ria moltíssim a fer ja aquest cribratge des del primer moment.

I, sobretot, com pensen, no?, millorar la coordinació entre l’àmbit de salut i l’àm-
bit d’educació. És a dir, tenim els equips mixts, però aquí també caldria revisar els 
equips dels EAPs, segurament, amb perfils amb formació clínica.

També hauríem de definir quin paper hauria d’assumir el servei d’infermeria es-
colar, justament, en l’abordatge també de tota aquesta problemàtica. 

En definitiva, senyora Casamitjana, la pregunta global que jo li faig, aquest focus 
que li poso en el que és la detecció precoç, és quines mesures, més enllà de les con-
cretes, també serem capaços de trobar per realment aconseguir aquesta necessà-
ria coordinació entre l’àmbit, sobretot, educatiu i de salut, tenint en compte que el 
vincle escolar esdevé elemental, fonamental per poder fer aquesta detecció precoç 
i, sobretot, per poder fer un abordatge des del primer moment que permeti un diag-
nòstic, i sobretot això, eh?, un abordatge dins, inclús, del mateix entorn escolar, que 
esdevé fonamental, justament, perquè hi pugui haver aquesta millora, no només del 
rendiment escolar, sinó també una prevenció real de problemes associats, tant so-
cials com de salut, perquè esdevenen en el futur i que acaben tensionant el sistema 
en el seu conjunt. 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputat. I gràcies a tots per cenyir-se tan bé al temps. Ara tindria la pa-
raula una altra vegada la senyora Casamitjana per respondre –intenti que sigui entre 
deu minuts i un quart d’hora, màxim– totes les aportacions, consultes, preguntes 
que li han fet arribar els diferents grups parlamentaris. Per tant, quan vulgui, senyo-
ra Casamitjana, té la paraula.

La directora del Programa d’abordatge integral dels casos de salut 
mental d’elevada complexitat del Departament de Salut

Sí, aniré una mica de pressa, però jo hi insisteixo, com que és un tema molt i 
molt i molt i molt l’interessant, potent, que no té color, jo estic a la vostra disposició 
per fer totes les reunions que calguin, amb qui sigui, acompanyada, per descomptat, 
pel doctor Blanch, perquè jo no soc, com sabeu, ni psiquiatra ni psicòloga ni metge, 
sinó que soc la coordinadora política d’aquest programa. Moltes de les preguntes jo 
les apuntaré, però és ell, perquè en sap molt més i perquè, al cap i a la fi, és el direc-
tor qui té molta més informació, però, bé, intentaré fer-ne una gran. 

A la Blanca Navarro... –moltíssimes gràcies sobretot pel to de tots, eh? Però, bé, 
l’entusiasme aquest és una cosa que jo crec que ja vaig néixer així i, per tant, ho vaig 
transmetent. Espero que ho veieu, eh? Bé, la Titon ja riu.

Bé, escolteu. La Blanca Navarro feia referència a aquest document, que el que 
vam fer és que..., jo el que vull que sapigueu és que no hem arribat aquí com un ele-
fant en una terrisseria, i, per tant, hem començat des de zero, sinó que gairebé tres 
mesos hem estat..., tots aquells documents que ja estaven fets, que hi havíeu partici-
pat molts de vosaltres, els hem recuperat i d’aquests que tenien alguna cosa a veure 
amb la complexitat hem agafat allò que en aquell moment es va fer, perquè quedi 
clar que és un antecedent i després si s’hauria de revisar. 

El que sí que li vull dir és que el tema de pacient crònic i pacient crònic complex 
en aquell moment passa al nostre a les cures continuades. Però, és a dir, hi ha quan 
una persona té una problemàtica lleu, quan és complicada, quan és complexa; el 
nostre va més enllà, que és el que jo us volia transmetre. El que deia el doctor Lluís 
Salvador Carulla, és a dir, no és un pacient crònic complex com el que es podria..., 
una persona que només té, per exemple, una problemàtica de trastorn bipolar més 
no sé què, no sé què. No, no, això va molt més enllà. És un tema de vida, és un tema 
de ser d’aquella manera, és un tema de poder conviure amb tot, des de que neix fins 
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que se’n va a dormir. Per tant, aquesta manera d’identificar-lo també hem de decidir 
tots què hem de fer.

En el tema que diu de la Federació de Salut Mental, que jo hi vaig participar, és ve-
ritat que jo deia que s’havia d’incrementar recursos, però no recursos a la xarxa només 
actual, sinó que s’ha d’incrementar recursos cap a la comunitària. De quina manera 
entre tots som capaços que des del pla director, des de l’integral, des de l’interdeparta-
mental, des del sectorial, des de no sé què puguem fer aquest canvi de model i de pa-
radigma per als meus casos, eh?, hi insisteixo, eh?, per als meus casos; jo no faig aquí 
una esmena a la totalitat del que hi ha, sinó per a aquests casos, és imprescindible tenir 
uns recursos molt determinats, molt potents, molt individualitzats i molt comunitaris. 

El que vostè deia té absolutament tota la raó i ho estem parlant amb Educació. 
Si un nano es porta malament o té unes actituds fora de la normalitat, no podem ex-
pulsar-lo i enviar-lo a casa, perquè hem de mirar exactament el perquè s’està com-
portant d’aquesta manera, perquè, si no, el que estem fent és aquest tan complicat, 
que ho serà per sempre, si no ho aturem des del moment, passes el problema a una 
altra escala de la societat. 

El que sí és l’increment de recursos que us puc dir, però tot això jo crec que 
el Jordi Blanch us ho farà i us ho dirà, i és el que nosaltres des de la complexitat 
agraïm, és tot el tema de suport a la primària, de tot aquest programa col·laboratiu en 
què s’invertiran moltíssims diners, que ajudaran també les famílies i els més com-
plexos a poder, com si diguéssim, agilitzar tot el que necessiten. 

M’ha parlat vostè de temes de tuteles, de curateles, de temes de com, de quina 
manera hem d’integrar salut i sanitària. A mi això em depassa. Jo tinc una idea molt 
clara, eh?, però des del punt de vista polític. Per tant, a mi m’agradaria que fos una 
reflexió de tots nosaltres de quina manera hem de construir aquesta salut mental 
comunitària.

Jo insisteixo en que hem d’atendre tothom. Estic absolutament d’acord amb vos-
tè en tot el tema dels circuits privats. Seiem, mirem-ho, fem-ho entre tots. Hi ha en 
aquests circuits privats no només nois i noies de Catalunya, sinó de tot arreu d’Es-
panya. És a dir, nosaltres estem acollint moltíssims casos complexos que cap comu-
nitat autònoma pot fer, cap, perquè així ho hem parlat, i, per tant, ens els deriven a 
nosaltres, i és un espai privat qui els atén. 

És imprescindible i m’he posat en contacte amb el secretari Ginesta, que seria 
l’homòleg del Ministeri de Seguridad Social, per mirar tot aquest tema de les be-
ques. No pot ser que d’un dia per l’altre el ministeri espanyol deixi així de pagar 
aquestes beques i ajuts, perquè aquests nois i noies de fora d’Espanya, també, eh?, 
perquè, clar, de moment estan aquí, en principi, empadronats aquí i nosaltres hi te-
nim alguna cosa a fer. Cal parlar amb el ministeri, cal, per descomptat, mirar exac-
tament com ho fem. 

Jo a tots els que esteu governant i que teniu influència més que de partit i de so-
lidesa amb la resta de partits que hi ha en aquest moment a l’Estat, no és, eh?..., per-
què jo puc parlar absolutament amb tothom, ja ho veieu, és a dir, és imprescindible 
posar ja a sobre de la taula aquest tema de les beques i aquests temes que depassen 
moltíssim, però que tots els que hi han ingressats són d’elevada complexitat. 

Mireu, no hem mirat cap endarrere i hem trucat a aquesta gent. I hem anat a 
parlar amb ells, físicament, i estem mirant exactament què estem parlant, de quina 
manera ens hem de coordinar perquè de cop i volta no ens apareguin nens i nenes 
desvinculats. I estem treballant ja amb aquestes persones com podem vincular tots 
aquests nens. A part de que entenc perfectament, senyora Navarro, que això ho hem 
d’assumir des de la pública.

Pel que fa al pla estratègic, les accions, el pla funcional, tot el que és el data i 
el central de resultats, tot això jo penso que el Jordi Blanch estaria encantat..., per-
què m’està acompanyant, tindria ara com dues hores per poder intervenir, i em diu: 
«Escolta, Magda, intervindré quan calgui.» Jo preferiria, de veritat, no usurpar en 
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aquest moment la seva competència perquè, a més a més, no tinc les dades ni la fa-
cilitat per poder-ho dir.

Per tant, jo el que us he de dir és que amb el Jordi treballem molt bé, que la gent 
de CatSalut entenen perfectament què volen dir aquests temes de complexitat. Ens 
hem reunit, n’hem parlat, són molt sensibles, i, per tant, anem fent totes les reunions 
per poder explicar, finalment, què és el que creiem, entre els 374 o l’equip motor, 
com hem d’actuar.

A la diputada Escarp, doncs, l’Assumpta, moltíssimes gràcies per les teves pa-
raules. Mireu, com ens podeu ajudar? Doncs molt, de veritat, molt, eh? Perquè jo 
no pregunto als professionals ni als tècnics que venen ni als familiars de quin partit 
són, no? És a dir, no, no. Per tant, aquí sí que potser ara mirem exactament a veu-
re com vosaltres, com vostès, que estan en el Parlament, de quina manera podem 
intrigar-los a cada un de vostès per mirar exactament tot allò a què no hem arribat, 
perquè la xarxa, malgrat que és de quasi quatre-centes persones, és veritat que pot-
ser ens hem deixat alguna associació, alguna idea, alguna persona, etcètera. I per 
tant, potser sí, parlem, parlem-ne, a veure com podem incorporar-vos, perquè ens cal 
ajuda absolutament de tothom; els colors, en aquest cas, ja sabeu que no importen. 

És veritat, eh?, Assumpta, estic absolutament d’acord amb vostè. Els vuit docu-
ments són molt interessants, molt importants, molt rellevants, amb moltíssima infor-
mació, però cal un manual de salut mental comunitària en què hi sigui tot, en què la 
gent no es perdi i en què puguem treballar amb la tranquil·litat i flexibilitat d’aquesta 
manera de treballar transversal.

Tots a l’una com a Osonament, per descomptat, com a l’IAS de Girona. Entre 
tots, jo penso que és veritat que s’acaba la legislatura, però que ho podem començar 
a pensar, eh?, podem començar a pensar de quina manera aquesta salut mental co-
munitària, que ja és referent a tot el món i sobretot a Europa, amb el que estem fent, 
de quina manera som capaços de crear aquesta governança entre tots. 

Bé, la capacitat de recursos per arreu del territori: la complexitat no té tampoc 
territori. Per tant, si fem alguna cosa, ha de ser absolutament a totes les regions sa-
nitàries, si no, estem obviant moltíssima gent.

Té vostè tota la raó que PSIs i temes, sobretot, d’aquests ETACs, ECIDs, és molt 
molt per a divuit, adults, a setze, i el que estem demanant és agafar la població a 
partir de dotze, eh?, de dotze. Per tant, amb molta importància en aquest tema d’ado-
lescència. 

Per tant, hem de ser a cada regió sanitària, físicament, si no, jo penso que no po-
drem ajudar a tothom.

La formació. Aquí ja en parlarem, necessito molt més parlar amb vostès. Des 
d’on? No sé si des del Consell Assessor, des de les universitats, des dels hospitals. 
No ho sé. Busquem la manera de que quan tinguem clar de què estem parlant com 
ho fem arribar, no només als professionals, sinó a les persones afectades. Per tant, 
per descomptat, sí o sí.

En el pressupost, CatSalut és molt clar, té molt clar, perquè jo sí que els he tras-
lladat el que em diuen els professionals, de què estem parlant. Claríssim. I per tant, 
té molt clar de quina manera ara, mentre s’estan fent els pressupostos del 2021, qui-
na és la partida que es pot reservar o no o com ho farem. Tot això ja us ho aniré 
explicant.

Pel que fa al Covid –jo crec que, per descomptat, el Jordi Blanch tindria molt 
més–, només dir-vos que sí que hi ha hagut moltíssima resiliència en tots els pacients 
de salut mental i que és veritat que les famílies i l’entorn han hagut d’entomar, físi-
cament moltes vegades, la contenció a la casa de tots aquests complexos. 

Hem posat moltíssim reforç, sobretot a la família. Dono les gràcies des d’aquí a 
totes les associacions, federacions, que no han parat de ser la nostra veu al territori, 
de ser la nostra orella a les cases de les persones. I hi hem donat tot el suport, que 
mai és suficient. 
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Per tant, escolteu, reconèixer que nosaltres estem a la vostra disposició i que hem 
d’anar a tot arreu a explicar el programa. A mi m’agradaria ser com una d’aquestes 
comercials, que vagi jo a trucar al timbre i poder explicar això a tothom. Però jo 
explico i després els de darrere, que són els professionals, donen el que és bo, eh?, 
que és el contingut. 

Bé, pel que fa a la Marta Ribas, dels comuns. Molt contenta de veure-la. Escol-
teu, sí, us necessitem –us necessitem. Això va molt més enllà del Parlament de Ca-
talunya, va molt més enllà del Govern. Cal un protocol ja, diria jo, no només per 
a tot l’Estat espanyol, sinó que seríem els primers a entomar a Europa un tipus de 
governança i un tipus d’atenció d’aquests perfils.

Penseu que l’Europa de l’Est... –perdó–, penseu que els països nòrdics tenen mol-
tíssims nanos adoptats, molts més que nosaltres, i s’estan trobant també en aquest 
moment..., perquè de 2000 a 2020 aquests xavals..., de 2000 a 2004 –que ara con-
testaré al Vidal–, en aquest moment tenen catorze, quinze, setze, disset i divuit 
anys. Per tant, en aquest moment, tota aquesta quantitat de nanos adoptats en aquest 
moment explota aquesta manera d’actuar en la que nosaltres no estàvem gens acos-
tumats, perquè són reaccions d’una mare alcohòlica que encomana o porta al xaval 
aquesta síndrome d’alcoholisme fetal, que fa sobretot totes aquestes reaccions. Però 
no tots són adoptats, eh?, no tots són adoptats ni tots són de mares alcohòliques. Per 
tant...

També per al tema de la post-Covid, jo preferiria que el Jordi Blanch us ho di-
gués. Ho tenim molt estudiat, s’ha fet moltíssima feina. Jo penso que seria molt in-
teressant la seva intervenció o una compareixença per donar-vos tots els números. 
Per descomptat, necessitem avaluar tot allò que fem i, hi insisteixo, en el tema de 
l’accessibilitat. 

El tema de residencials. He de parlar amb vosaltres, hem de parlar-ne. L’«Acom-
panya’m» funciona molt i molt bé –molt i molt bé. Un centre terapèutic de nens i 
nenes amb greus problemes de salut mental, addiccions i de trastorn de conducta 
que, en aquest moment, hi ha vint places..., vint-i-vuit places i que estem ara ja in-
crementant a un PSI perquè puguin haver-n’hi moltes més altres. 

Hem de parlar del tema de les residències, hem de parlar del tema de com incor-
porem a totes les persones o donem l’oportunitat de que tothom pugui ser atès a la 
primària. 

I, per descomptat, el tema de drogodependències ja ens hi posem, i per tant, els 
CSMIJ i el CAS, en alguns casos i en alguns llocs, sí que hi estan treballant conjun-
tament i hi haurem d’insistir.

Pel que fa al Vidal Aragonés, sobretot, eh?, hi estic absolutament d’acord, el tema 
vincle, oportunitat de vida d’aquestes persones tan complexes, d’aquestes persones 
tant asocials, que no ens entenen, que no entenen aquesta societat, que no volen viu-
re en aquesta societat. Necessitem un model clar d’ajuda, d’acompanyament. 

Per descomptat, el tema d’integral, per tant, per això, en un moment donat, en 
una reunió amb la Federació de Salut Mental jo parlava d’agència de salut mental, 
que ja des del 2001 se’n parlava, de quina manera podem governar des del Govern, 
però també des de la societat, aquesta manera de treballar.

Per descomptat lo de les cures continuades, des d’un punt de vista longitudinal, 
eh?, cures continuades vol dir que no fas acció-reacció en un moment de crisi, sinó 
que fas la cura continuada perquè aquella persona ha de conviure amb la seva pro-
blemàtica sempre i no la pots deixar. La vas deixant, per descomptat, però quan et 
necessita hi has de ser: «No, no, esperi, està vostè en llista d’espera», en aquests 
casos no.

Pel que fa al SAF, us deia que hi havien dotze mil nanos adoptats a Catalunya, 
d’acord?, des del 2000 fins al 2006. D’aquests dotze mil, cinc mil, aproximadament, 
són adoptats de l’Europa de l’Est i Rússia. I al primer estudi que es va fer per part 
del Joan Colom, hi havia uns 2.500 nanos que podrien o que estan afectats d’aquest 
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trastorn de síndrome d’alcoholisme fetal, però no tots amb la gravetat dels que us 
estic explicant, i, per tant, no tots amb aquesta complexitat que us estic explicant. 
Però sí que hem de tenir prevenció i acompanyament a aquests nanos i a les seves 
famílies.

Quan parlava de 500 milions d’euros, és a dir, actualment –actualment– tot el 
que és el sistema de salut mental, de comunitària, hospitalària, específics, inter-
departamental és al voltant de 500 milions d’euros, eh? Jo d’aquí el que voldria és 
que els complexos també hi fossin i per això nosaltres demanarem quina és..., els 
equips que necessitem, quina és l’atenció, d’acord?

Per descomptat, servei públic sí, per descomptat, gratuïtat sí, i no pararem.
El tema de l’estigma. Us han vingut a veure, obertament, directament al Parla-

ment, perquè reclamen un pressupost molt consolidat entre tots. Nosaltres des d’aquí 
els donem absolutament tot el suport. Cal que no vagin rapinyant a cada un dels de-
partaments, sinó que tinguin consolidat des de Presidència, des d’on sigui, un pres-
supost per poder tirar endavant. 

Pel que fa al tema del suïcidi, jo us demano, si us plau, que el Jordi Blanch us ho 
expliqui. Hi ha bones notícies, ha fet un treball en Jordi, el doctor Blanch, magnífic, 
amb moltíssima gent, que d’aquí molt poc us podrà explicar. 

I al Santi Rodríguez, per descomptat, els conductes, jo tinc claríssim que en els 
casos complexos hi ha d’haver un protocol molt clar, que hi ha d’haver una derivació 
molt clara, no pot la persona perdre’s entre els serveis. Hi ha a la Garrotxa una ruta 
de la complexitat, fins i tot, en què aquella persona que comença a iniciar tots els 
recursos complexos se l’agafa de la mà i se l’acompanya a tot arreu.

Per descomptat que el CAP és la porta d’entrada, des de l’escola al CAP, des 
d’Afers Socials al CAP, des de l’Ajuntament al CAP, des de..., etcètera, tot, al CAP i 
el CAP és qui, poquet a poquet, des de les seves competències va passant a la salut 
específica.

La presidenta

Senyora Casamitjana, hauria d’anar acabant.

La directora del Programa d’abordatge integral dels casos de salut 
mental d’elevada complexitat del Departament de Salut

Ja està, doncs. Escolteu... A la Najat, per descomptat –que no tenim temps–, jo 
soc una fan de les ciutats educadores, de les ciutats educades en salut mental. Ja ho 
deia el professor Josep Manel del Pozo. És imprescindible que la societat entengui 
la gent que té problemes de salut mental, i si veuen algú al carrer que està una mica 
despistat no fer veure que no el veuen, sinó aturar-se i demanar si necessita alguna 
cosa.

Per descomptat que hi ha canvi de paradigma, ja ho he dit. Per descomptat que 
amb la DGAIA us he de dir que estem treballant colze a colze, dia a dia, i que hem 
de continuar. 

En temes de dona i salut mental ja us ho explicaré. 
Al Xavier Quinquillà, per descomptat, que tot el tema de..., que això també, 

eh?, aquí us recomano que parleu amb el doctor Miquel Casas, que té claríssim tots 
aquests temes. Nosaltres hem posat un grup a dintre de la complexitat.

I, per descomptat..., no tinc més temps, però, com sempre, estic a la vostra dispo-
sició. Espero que la vostra comissió tiri endavant i que aproveu moltes coses. 

I moltíssimes gràcies a tots per escoltar-me.

La presidenta

Gràcies, senyora Casamitjana. I senyor Blanch, perquè s’acaba la legislatura per-
què, si no, crec que amb tants comentaris favorables als seus coneixements en aquest 
àmbit, crec que seria bo demanar-li també la seva compareixença en el futur per tal 
de que ens expliqués, no?, i ampliés tot allò que avui amb tan poquet temps ha pogut 
resumir la senyora Casamitjana.
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Per tal de poder seguir amb l’ordre del dia, suspenem la comissió trenta segons 
per acomiadar els compareixents i seguim amb l’ordre previst.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i tretze minuts i es reprèn a tres 

quarts de dotze.

La presidenta

Doncs seguim amb aquesta comissió, amb l’ordre del dia que teníem previst, que 
seria el punt 2, que és una proposta de resolució sobre l’afavoriment de l’acompa-
nyament i la pal·liació de la situació de solitud de les persones hospitalitzades que 
pateixen la Covid i que va presentar el Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Llavors, abans d’entrar en el tema i que serveixi per a aquesta proposta, però 
també per a totes les votacions que fem durant aquesta comissió, jo la votació la faré 
per crida a cadascun dels grups parlamentaris, per tal que es posicionin, i si després 
hi hagués algun vot diferenciat que algun diputat volgués fer del que expressa el por-
taveu en aquest cas, doncs, també que ho facin saber per fer el recompte, d’acord?

Proposta de resolució sobre l’afavoriment de l’acompanyament i la 
pal·liació de la situació de solitud de les persones hospitalitzades que 
pateixen la Covid-19 

250-01240/12

Doncs per defensar aquesta proposta de resolució i, en nom del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; bon dia, doncs, a tothom. Gràcies, presidenta.
Diputades i diputats..., la presente propuesta va de coronavirus, va de lo que está 

sucediendo en la actualidad y de lo que ha sucedido los pasados meses y, en concre-
to, está muy centrada en los temas de la soledad y del aislamiento que muchos de 
nuestros pacientes tuvieron que padecer, tuvieron que sufrir. Y, en concreto, estamos 
hablando y concretando mucho en los pacientes hospitalizados, en pacientes graves 
y muy graves. Y, por tanto, se trata de una propuesta basada en el coronavirus con 
toda la intención de humanizar más y mejor la asistencia sanitaria, porque está ba-
sada y centrada en el sufrimiento, en el sufrimiento de aquellos pacientes que, en 
determinados momentos, especialmente, en los finales de la vida, en momentos ab-
solutamente graves para la persona no pudieron estar acompañados. Y, por tanto, 
está centrada en todo aquello que ha acaecido desde marzo y, por supuesto, centrada 
en abril, que fue cuando presentamos esta propuesta.

Una propuesta centrada en mejorar la humanización, en que los pacientes pue-
dan tener en aquellos momentos más determinantes de la vida, más graves de la 
vida compañía familiar, especialmente, para poder tener una mano próxima, una 
mano cercana apretando en los momentos finales de la vida; que permita y facilite 
una mejor comunicación, comunicación, ¿por qué no?, electrónica para las personas 
que están hospitalizadas. Porque necesitamos tener, con todas las garantías sanita-
rias, con todas las recomendaciones clínicas, por supuesto, más seguridad para los 
pacientes, para los familiares que acompañan y para los trabajadores que están dan-
do y ofreciendo todo su trabajo para una mejora y una mejor asistencia.

Y queremos también que estos pacientes, cuando están ingresados..., estamos pi-
diendo que pudieran tener, como no tenían en aquel momento, aquellos objetos más 
personales que harían una mejor dignificación y humanización de la asistencia y de 
la compañía en el hospital. 

Por todo ello, pedimos el apoyo a esta propuesta de resolución.
Muchas gracias.
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La presidenta

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

Anna Caula i Paretas

Gràcies, presidenta. La veritat és que ens trobem a sobre la taula una PR molt 
actual, no? A vegades debatem aspectes que ens queden molt llunyans i crec que 
aquesta vegada afrontem una situació sobrevinguda que ens ha obligat a readap-
tar-nos.

Totalment d’acord amb aquesta PR, la compartim, fins i tot la veiem molt neces-
sària. Crec que aquí hi ha hagut un treball previ també des del Govern, que ha ges-
tionat una pandèmia que ens ha obligat a interaccionar d’una manera diferent. Per 
això ens ha obligat també a desenvolupar eines que fins aquest moment no s’havien 
hagut d’utilitzar. Però tot aquest pes, jo crec que una mica agafant el testimoni del 
que hem sentit a la compareixença d’abans, no?, relacionant-ho amb la salut mental, 
la salut emocional, la malaltia moltes vegades va més enllà, i sobretot la recuperació, 
d’aquells medicaments que et puguin prescriure. Per tant, doncs, tot aquest acom-
panyament familiar, la seguretat són sempre aspectes que afavoreixen una millor 
recuperació. 

El 14 de juliol el director del Servei Català de la Salut que va signar i també va 
entrar en vigor la resolució per la qual es creava una comissió de salut emocional, 
apoderament i acompanyament de la ciutadania per intentar impulsar tots aquests 
mecanismes que puguin acompanyar més i millor, com són connexions interacti-
ves, com saber, no?, en aquest moment de no retorn, quan es detecta ja una situació 
molt crítica del malalt, que aquest pugui ser un comiat personal, complint tots els 
requeriments. 

Per tant, felicitar per aquesta iniciativa i agrair també al senyor Soler, doncs, que 
hagin estat receptius a les nostres esmenes, i crec que després ho farà palès ell, però 
per també fer-ne partícips els altres grups parlamentaris, les van acceptar, doncs, 
crec en pro de treballar d’una manera conjunta cap a aquest interès o àmbit, que crec 
que ens interessa a tots. 

Gràcies. 

La presidenta

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

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Salutacions als companys i companyes diputades i di-
putats. Salutacions a les persones que estan seguint online aquesta comissió. 

Reitero els arguments que la companya Anna Caula ha expressat ara mateix i li 
agraeixo les gestions també en la negociació d’esmenes. 

El títol ja denota que aquesta proposta de resolució és una proposta que recla-
ma que hi ha d’haver consens en aquesta comissió. És una comissió amb un alt grau 
de consens; es diu i es practica. I faig la distinció perquè a vegades no és el mateix 
en altres comissions. El senyor Jorge Soler, doncs... (tall de comunicació) ...temes de 
cultura, de Lleida, del litigi sobre les... (tall de comunicació) ...doncs, ahir no hi va ser. 
A cultura hi ha molt de consens que es diu, però a vegades no es practica.

Bé, és una proposta de resolució en la qual s’imposa el gerundi, que diem a vega-
des, eh?: no es tracta d’habilitar mesures, sinó de seguir habilitant mesures. 

És una proposta de resolució en la qual, si hagués de fer un comentari, no seria 
gairebé ni una crítica a aquesta proposta, doncs, seria la gosadia de pensar, que crec 
que no és el cas, eh?, que el Govern no ha actuat fins que ha tingut aquesta proposta 
de resolució al cim de la taula. 

El Govern té un pla de suport, el Govern de Quim Torra té un pla de suport per 
a pacients i familiars afectats, hi ha la Instrucció 3/2020, hi ha la Comissió de Salut, 

Fascicle segon



DSPC-C 618
12 de novembre de 2020

Sessió 34 de la CS  30

com ha detallat la companya Anna Caula, la Comissió de Salut Emocional, Apode-
rament i Acompanyament a la Ciutadania, que ja detalla, ja «pormenoritza», com 
també fa la proposta inicial, les mesures. 

Les esmenes que hem presentat, doncs, que agraeixo sincerament que s’hagin 
acceptat, són d’adequació als protocols, d’adequació al que ja s’està fent i de millora 
tècnica o de millora lingüística, i, per tant, vull remarcar aquest consens a què m’he 
referit abans.

La pandèmia –ja acabo, presidenta– ens ha posat a davant una mica, amb va-
riacions, del mite d’Antígona, permetin-me que ho digui d’aquesta manera: aquesta 
lluitadora per enterrar el seu germà Polinices, a qui Creont, el rei de Tebes i oncle 
seu, no li dona un enterrament digne, el castiga a no ser enterrat dignament. Totes 
les cultures reclamen, tots els individus reclamem un enterrament digne. Volem..., 
en aquest trànsit, tant pels que ens deixen però com pels que no marxem, creiem que 
hi ha d’haver la màxima dignitat en aquesta trista situació.

La salut ha de cuidar emocionalment, anímicament, com ja està fent el Govern, 
aquests Polinices i aquestes Antígones, i no podem fer com Creont, que massa tard 
es va adonar de l’error, que li va provocar un profund patiment.

Res més, presidenta, i moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputat. I, ara, per posicionar-se respecte a la proposta de resolució, i en 
nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

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

Gràcies, presidenta. Jo voldria, en primer lloc, donar les gràcies, donar les grà-
cies al Grup de Ciutadans per haver presentat aquesta proposta de resolució, que 
ens permet també arribar a un acord o constatar fets que es van produir durant la 
primera onada, i, per tant, continuar treballant per millorar... (tall de comunicació) 
...de Catalunya, que just acabada o encara no acabada la primera onada va fer un 
document on va constatar de manera clara que havíem fracassat, i havíem fracassat 
tots, sense imputar la culpa a ningú més que a la pròpia existència del virus, que no 
havíem fet bé l’atenció al final de la vida. Jo crec que documents d’aquestes caracte-
rístiques ens serveixen per avançar.

Però vull, sobretot, agrair a centres hospitalaris com Vall Hebron, Sant Pau, 
l’Hospital del Mar, centres que de manera pròpia van establir durant la primera 
onada mecanismes, de seguida que en van ser conscients, per apropar el pacient i 
els seus familiars. Sant Pau va ser el primer que va deixar entrar un familiar en el 
moment final d’acompanyament a la vida. Vall Hebron feia un programa d’atenció 
emocional.

No tinguem cap por de donar les gràcies als centres directament, que van ser 
capaços de tirar endavant programes molt concrets..., ni programes; iniciatives, a 
vegades individuals, per apropar el pacient a les seves famílies. Perquè jo crec que 
aquestes PRs han de servir també per a això.

I després, últimament, voldria donar les gràcies als jubilats i les jubilades, que 
van fer una tasca encomiable trucant a familiars i apropant-se al costat dels pacients 
per apropar. Crec que no ens podem oblidar un dia com avui, amb aquesta proposta 
de resolució, de donar les gràcies a totes aquestes persones que ho van fer possible.

A partir d’aquí, nosaltres hi donarem suport. Creiem que tot el que es proposa 
està en la línia d’afavorir l’acompanyament i acompanyar al final de la vida amb la 
màxima dignitat. La mort no és res més que l’últim acte de vida, i, per tant, s’ha de 
viure amb dignitat. I, en aquest sentit, també encoratjar-nos a tots plegats a conti-
nuar treballant.

Gràcies.
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La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Bé; només per agrair la proposta de resolució, que realment planteja humanitzar 
una situació que per excepcional que sigui i per molt que calgui complir les mesures 
de seguretat, doncs, no hem de perdre, no?, aquesta dimensió humana.

Agrair la proposta. Entenc que amb les esmenes queda millorada, a més, i, per 
tant, l’aprovarem en tots els seus punts.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de posicionaments, té la pa-
raula el diputat Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra

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

Bé, gràcies, presidenta. També per expressar el nostre suport a aquesta proposta 
de resolució.

Convé que tots aquests aspectes d’humanització que tracta aquesta proposta es-
tiguin, doncs, protocol·litzats, però també s’ha de dir que en la majoria de casos, i 
especialment durant la primera onada, quan ningú sabia ben bé per on tirar i hi ha-
via molta por en relació amb el possible risc de contagi, etcètera, van haver-hi mol-
tes persones i moltes institucions hospitalàries que van fer el que estava en les seves 
mans, dintre del possible, per minimitzar els efectes d’aquesta soledat i d’aquestes 
situacions, no? Des de les trucades de videoconferència amb les famílies i des de 
l’acompanyament per zona i permetre l’accés durant una estoneta perquè no esti-
guessin soles i no passessin els malalts les seves hores.

Per tant, està bé que hi hagi un protocol, que estigui protocol·litzat i que... (tall 
de comunicació).

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara té la paraula el senyor Soler per posicionar-se respecte a 
les esmenes, que, tot i que ja han avisat que les acceptaran, suposo que voldrà apro-
fitar aquest torn. 

Jorge Soler González

Sí, efectivament. Gràcies, presidenta. I, en definitiva, gràcies a tots els companys 
i, especialment, per les vostres paraules. Creiem que és una bona proposta, que 
avança en un tema que és important, l’humanitzar l’assistència.

I, evidentment, sumar-me als comentaris que heu fet de gratitud respecte als 
companys treballadors sanitaris, que han estat al peu del canó fent, precisament,  
i avançant també en aquesta línia, indubtablement.

Per tant, reconèixer... –també les gràcies a la diputada Caula–, hem acceptat to-
tes les esmenes tal qual. Creiem que aportaven, doncs, una millora en el redactat i, 
en definitiva, com han dit altres diputats, l’important aquí és buscar els consensos 
i la transversalitat per aconseguir el que tots volem, que és una millora en l’assis-
tència.

Gràcies a tots.

La presidenta

Doncs passaríem a votació del text final amb les esmenes acceptades. 
Senyor Soler, en nom de Ciutadans?

Jorge Soler González

Sí, sí, efectivament, hi votem a favor.
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La presidenta

Senyora Caula, en nom del Grup Republicà?

Anna Caula i Paretas

A favor.

La presidenta

Senyor Ten, en nom de Junts per Catalunya?

Francesc Ten i Costa

A favor.

La presidenta

Senyora Escarp, en nom del Partit dels Socialistes?

Assumpta Escarp Gibert

A favor.

La presidenta

Senyora Ribas, en nom de Catalunya en Comú Podem?

Marta Ribas Frías

A favor.

La presidenta

I senyor Santi Rodríguez, en nom del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

La presidenta

Doncs aquesta proposta de resolució quedaria aprovada per la unanimitat dels 
presents.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de protecció 
i prevenció a les residències i centres per a persones amb discapacitat 
arran de la pandèmia de Covid-19 

250-01251/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 3, que és la Proposta 
de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de protecció i prevenció a les residèn-
cies i centres per a persones amb discapacitat arran de la pandèmia de la Covid-19. 
És una proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans i, per a la seva defensa, té la 
paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Desde el inicio de la pandemia, en Cataluña han fallecido 
4.276 personas que vivían en residencias, la mayoría han sido en residencias de gent 
gran. Pero, además de la red de residencias de gent gran, en Cataluña tenemos la 
red de residencias de salud mental y las residencias de la red de discapacidad inte-
lectual, y, pese a que todas ellas han padecido igualmente graves pérdidas humanas 
en la primera ola de la pandemia, apenas no se habla de esta realidad. 

Por eso es por lo que, ya en mayo, presentamos esta propuesta de resolución, 
cuando apenas llevábamos dos meses de la pandemia, pero realmente ya se habían 
podido ver los estragos, tanto en los usuarios como el sufrimiento en los profesio-
nales que veían impotentes como, bueno, no tenían los recursos suficientes ni para 
protegerse a ellos mismos ni para cuidarlos.

Es imprescindible que, hablando de residencias, aunque estamos hablando de re-
sidencias de discapacidad intelectual, no perdamos de vista las informaciones que 
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estamos teniendo en los últimos días de cómo se han gestionado las residencias de 
gent gran, que de estas sí que hay información, y cómo se han perdido ancianos, 
cómo han llevado ancianos de una residencia a otra cuando eran negativos, pero se 
han mezclado personas contagiadas con personas no contagiadas. 

Sobre todo, es imprescindible que no perdamos de vista todas estas informa-
ciones escandalosas que estamos teniendo en los últimos días, porque es que, a pe-
sar de saber de los riesgos de mezclar, de juntar en los mismos espacios personas 
vulnerables contagiadas con otras no contagiadas y el altísimo riesgo de que estas 
también se contagien, estamos sabiendo también en esta semana que se va a volver 
a mezclar, que se van a volver a juntar en esta segunda ola de la pandemia en algu-
nas residencias de gent gran ancianos contagiados con ancianos sanos. Y queremos 
llamar la atención para que también en la red de residencias de discapacidad inte-
lectual y salud mental no se lleven a cabo estas prácticas, no solamente en las de 
gent gran. 

Aparte de todo este sufrimiento que han tenido que vivir los profesionales, han 
tenido que padecer que los que han estado luchando y trabajando durante la prime-
ra ola en la red de salud mental no han recibido la gratificación igual que sus com-
pañeros trabajadores de las residencias de discapacidad intelectual y de gent gran. 

Por eso también uno de los puntos de esta propuesta de resolución incluye que la 
gratificación..., que se revisen los criterios para haber hecho los reconocimientos de 
estas gratificaciones y se revise y se considere también la gratificación a los trabaja-
dores de las residencias de salud mental porque, si bien no habrán tenido que hacer 
el tipo de actividades que hay en las residencias de gent gran, sí que han tenido que 
estar al pie del cañón haciendo intervenciones para ayudar, para apoyar, para acom-
pañar en la angustia, en el confinamiento a los usuarios.

Dicho esto, pido el apoyo de los grupos para la aprobación de esta propuesta de 
resolución. Les hemos pasado, en un documento, el estado de las enmiendas y he-
mos transaccionado, y me posicionaré al final un momento para comentarlo. 

Gracias.

La presidenta 

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

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldria agrair a la diputada Blanca Navarro 
poder arribar a alguna transacció, com ha dit ella, que ja ens ha passat. I també dir 
que ja anunciar que el conjunt de la proposta ens sembla que és una tasca que ja es-
tan fent els diferents departaments, tant de Salut com el d’Afers Socials i, per aquest 
motiu, hem volgut presentar esmenes a tots els punts, amb l’únic objectiu d’adaptar 
allò que s’està fent als punts de la proposta de resolució. 

Bé, i ara entraré una mica a detallar què és lo que s’està fent o què és lo que han 
anat desenvolupant durant aquest temps els departaments de Salut i Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Van dissenyar el passat mes de juny, en previsió de possibles rebrots, un conjunt 
d’actuacions per garantir el màxim nivell de protecció i atenció a les persones que 
viuen en centres residencials. Es tracta del Pla de contingència per a residències per 
a la tardor del 2020, que també en vam parlar ahir amb una proposta bastant similar 
que van presentar el Grup de Ciutadans a la Comissió d’Afers Socials.

La implementació d’aquest pla suposa una inversió de 96 milions d’euros per 
part de les dues conselleries i té com a objectiu principal establir un blindatge de les 
residències davant de la Covid-19. I en cas de que el virus entri en un centre, també 
preveu mesures que permetin actuar amb el màxim de celeritat a la fi de garantir 
l’atenció social i sanitària i frenar possibles contagis. 
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En tot cas, les mesures contingudes en aquest pla de contingència han estat re-
centment intensificades, donada la situació actual d’elevada transmissió comunità-
ria. Són mesures tant a curt com a mitjà termini per tal d’evitar que el Covid entri 
en l’àmbit residencial. I en el cas que no es pogués evitar, limitar la seva incidència 
i morbiditat. 

Voldria destacar que es fan cribratges a professionals i es preveu reforçar aquests 
cribratges realitzant proves PCR que... Com a exemple, intensificar també per part 
de les residències les mesures de prevenció i protecció, que cal assegurar que totes 
les residències tenen designat i apoderat un professional responsable higienicosa-
nitari, que és una peça cabdal, actua com a nexe d’unió entre els diferents depar-
taments i l’atenció primària, departaments d’Afers Socials, Salut Pública i atenció 
primària a la mateixa residència.

També equips d’intervenció ràpida, es desplegarà un equip d’intervenció ràpida 
per a cada sector sanitari. 

També el tema de la visita dels familiars. Cal pensar que el departament ha in-
tentat garantir el dret a les persones internes a ser visitades, però també el dret de les 
famílies a visitar les seves persones estimades residents o que tenen com a llar les resi-
dències o centres de residència de discapacitats. Sempre –sempre– intentant protegir, 
que no hi hagi una transmissió en els contactes, no? I és un tema que, atesa l’elevada 
transmissió comunitària, també assenyalar que, segurament, se suspenguin per un pe-
ríode de quinze dies revisables.

Respecte als professionals, tots els que estem aquí, molts estem aquí i a la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies i, evidentment, una de les dificultats que s’ha ex-
posat àmpliament és la mancança de trobar professionals i menys professionals que 
vulguin anar a treballar en centres residencials. Tot i així, el departament està fent 
una crida a professionals de manera constant, mitjançant el SOC, i, a més a més, 
amb la finalitat de tenir una borsa actualitzada.

Respecte a les gratificacions –i acabo–, ahir també ho vam comentar a la Co-
missió d’Afers Socials, Treball i Família, hi han hagut diferents iniciatives per part 
del Govern, com la resolució del TSF/2193/2020, del 9 de setembre, que tenia com a 
objectiu regular la tramitació i concessió d’ajudes directes que preveu la disposició 
addicional segona del Decret llei 24/2020 i altres gratificacions que hem anat as-
senyalant, que van directament, no només als treballadors, sinó també a les tarifes 
d’aquests centres, no? 

I, simplement, doncs, dir que el Departament de Salut, en coordinació amb Afers 
Socials, Treball i Família, té com a objectiu blindar la protecció de les persones resi-
dents a les residències, dotar i ajudar en tot moment a la protecció també de profes-
sionals, i que una de les prioritats màximes és cuidar les persones més vulnerables 
i, en aquest cas, són les persones que són residents a les residències. 

Gràcies, diputada per..., agrair a la diputada Navarro que ens hagi acceptat una 
esmena i que n’hàgim arribat a transaccionar una altra. I res més. 

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputada. I, ara, també per defensar les seves esmenes presentades, i en 
nom de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Narcís Clara. 

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tots els diputats i a totes les persones que ens 
puguin sentir o seguir pels mitjans de comunicació. 

Si jo fos un observador independent, diguéssim, que no ho soc perquè, com la 
resta de membres d’aquesta comissió, doncs, formem part de grups parlamentaris 
diferents, però dic, si ho fos, per la simple lectura de la proposta de resolució i de 
les esmenes es podria deduir fàcilment que en allò que diríem que és el fons de la 
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qüestió, que és el nucli o el kernel de la qüestió estem d’acord, eh? I que, per tant, 
arribar a acords, doncs, probablement, seria prou senzill. 

I així ha estat. El fons de la qüestió, i simplificant, seria tots aquells aspectes 
assistencials, com la prevenció, el control, que faria referència als testos, la transpa-
rència de les dades i la molt merescuda gratificació a tots els professionals, doncs, 
implicats. 

Com deia, doncs, semblaria que arribaríem a acords i així ha estat, tant acceptant 
el text original com acceptant les esmenes com transaccionant. 

No entraré en els petits detalls tècnics, quan dic «petits» no vol dir que no si-
guin importants, perquè ho són molt, perquè, doncs, la diputada que m’ha precedit, 
la diputada Najat, ho ha fet de forma exhaustiva i molt convincent, i, per tant, no té 
sentit jo ara que els repeteixi.

Moltes gràcies, presidenta, i fins a la PR número 6, òbviament.

La presidenta

(La presidenta riu.)
Gràcies, diputat. I ara entraríem a posicionar-nos la resta de grups parlamentaris. 

Per tant, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada 
Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No crec que el diputat Clara se’n vagi molt lluny. Estem tots 
aquí enganxats. En tot cas, el meu grup votarà favorablement aquesta proposta de 
resolució, també, sí, amb les esmenes i les transaccions que s’han arribat. 

De fet, jo crec que, si ho haguéssim de resumir, bàsicament, el que planteja la pro-
posta de resolució..., i parla de residències, estem parlant de gent gran i també estem 
parlant de centres de grans discapacitats, és a dir, persones que tenen com a llar i com 
a residència l’àmbit residencial. I, per tant, jo crec que ho resumiria fàcil, eh?: mesu-
res de prevenció, protecció per a professionals i residents, equips i proves, mesures 
d’atenció hospitalària quan es requereixi, sempre sota criteris clínics, reconeixement 
i transparència. Diríem que aquest seria el resum de la proposta de resolució, amb 
els matisos que vostès vulguin, però que en general seria el que tots reclamaríem pel 
que fa a l’atenció als i les residents, sobretot durant aquest període de Covid. Primera, 
segona onada i esperem que també en la tercera. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Escarp. I, ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la diputada Ribas.

Marta Ribas Frías

Doncs només per anunciar el nostre vot favorable a tots els punts de la resolució.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar el nostre vot favorable a la proposta.

La presidenta

Perfecte. I ara, si es vol posicionar sobre les esmenes, té la paraula la diputada 
Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

El primer punto, la primera enmienda no la hemos aceptado porque, efectiva-
mente, si ya se hubiera estado haciendo todo tal como proponemos en esta propues-
ta de resolución, pues, evidentemente, no habría tenido sentido que la hubiéramos 
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presentado. Por eso, efectivamente, no se puede aceptar el que se diga que ya se ha 
estado haciendo todo correctamente.

En el segundo punto, realmente, tampoco lo hemos aceptado porque lo que se 
pretendía era en vez de asumir la responsabilidad de aplicar un plan para la gestión 
en el ámbito residencial, solamente, bueno, pues, velar para que se cumpla y, real-
mente, no es esa la responsabilidad del Departament de Salut. 

Hemos aceptado la tercera enmienda porque, realmente, tampoco cambiaba el 
sentido y mantenía el significado de la importancia de velar por la protección de los 
usuarios y de los profesionales.

Tampoco hemos aceptado la enmienda número 4 –volvemos a lo mismo–, por-
que no es una cuestión de seguir haciendo, sino de empezar a hacer y hacer mejor. 

Y agradecemos la transacción que hemos podido llevar a cabo en la enmienda 
número 5, porque era una de las reivindicaciones del sector que también los traba-
jadores de los centros residenciales de la red de salud mental y adicciones pudiesen 
recibir la gratificación igual que los de los otros centros residenciales. Así que como 
ya hemos llegado a esta transacción, la haremos llegar a los colectivos implicados 
para que sepan esta voluntad del Govern de reconsiderar el que no les han propor-
cionado la gratificación, y entiendo que podrán abrir la negociación para que así se 
les haga efectiva.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Pel que he deduït de les seves explicacions, tot i haver-hi es-
menes acceptades i altres que no i alguna transaccionada, podem votar tot el text 
de la proposta de resolució. Per tant, el punt 1 i el punt 2, entenc que mantenint el 
redactat original, igual que el punt 4, i a la 3 accepta l’esmena dels grups proposants, 
i a la cinquena hi ha una transacció. És així? (Pausa.) Perfecte. 

Per tant, passaríem a votar la totalitat de la proposta de resolució en aquests termes.
Per tant, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, senyora Navarro?

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Favorable a todos los puntos, presidenta.

La presidenta

Gràcies. En nom del Partit dels Socialistes, senyora Escarp?

Assumpta Escarp Gibert

A favor.

La presidenta

En nom de Catalunya en Comú Podem, senyora Ribas?

Marta Ribas Frías

A favor. 

La presidenta

En nom del Partit Popular, senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

La presidenta

En nom del Grup Republicà, senyora Driouech?

Najat Driouech Ben Moussa

A favor. 

La presidenta

I en nom de Junts per Catalunya, senyor Clara?
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Narcís Clara Lloret

A favor.

La presidenta

Doncs aquesta proposta de resolució queda aprovada per la unanimitat dels di-
putats presents.

I ara passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que moderarà aquest punt el 
vicepresident, senyor Quinquillà.

El vicepresident

Molt bé. Bon dia. 

Proposta de resolució sobre l’atenció de les necessitats de salut mental 
derivades de la pandèmia de Covid-19 

250-01252/12

Anem al punt 4 de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
necessitats de salut mental derivades de la pandèmia de la Covid-19. Per presentar 
la proposta, en nom del grup proposant, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Esta propuesta de resolución fue presentada el 29 de abril, 
solamente un mes y medio después de que empezara el estado de alarma y empe-
záramos a ver las graves consecuencias de la pandemia. Pero ya los profesionales 
empezaron a alertarnos de la ola de padecimiento de problemas de salud mental que 
también llevaría acompañado el Covid, no solamente por las pérdidas de los fami-
liares en circunstancias dramáticas, no solamente por el sobreesfuerzo que muchos 
colectivos de profesionales habían tenido que hacer, teniendo que enfrentarse a si-
tuaciones realmente dolorosas, sino, además, por los efectos del confinamiento y los 
efectos de las graves pérdidas económicas, el grave impacto económico en tantas 
personas.

Por todo ello, los profesionales ya nos alertaron en aquel momento incipiente de 
la pandemia de la necesidad de contemplar también las consecuencias sobre la sa-
lud mental y emocional de la población como una consecuencia de la pandemia del 
Covid. 

Desde entonces, que ya presentamos esta resolución, presentamos una serie de 
propuestas en esta resolución para que el Departament de Salut empezase a aplicar 
medidas de prevención y de atención a los efectos emocionales de la pandemia. 

Han pasado seis meses, más de seis meses, hemos presentado también propues-
tas de resolución en el Pleno monográfico de salud Covid relativas a la prevención y 
atención a la salud mental. Hemos presentado una moción de salud mental Covid en 
julio. Hemos presentado propuestas en el Pleno de política general. Pero, realmen-
te, más allá de las propuestas que desde la oposición estamos ofreciendo al Govern 
con nuestra mano tendida para apoyar y para avanzar en la atención también a los 
efectos emocionales de la pandemia, lo que sabemos hasta ahora es que no se ha 
implementado nada de todo lo que estamos proponiendo.

El sentido común diría que una vez que el Parlament ya ha instado al Govern 
tantas veces en propuestas de resolución y en mociones a avanzar en la atención y la 
prevención de la salud mental en la pandemia, pues, se podría tener que retirar esta 
resolución porque, realmente, ya está aprobado. Pero la realidad es que el universo 
paralelo donde acontece la política parlamentaria en esta cámara, pues, nos enseña 
que, realmente, las resoluciones y las mociones no se aplican, como ya hemos vis-
to en comisiones anteriores, no se presentan los informes de cumplimiento, y que 
nuestra obligación como oposición, pese a que todos los puntos de esta resolución ya 
están aprobados y ya los grupos han presentado transacciones en las mociones y en 
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los plenos anteriores, no la hemos retirado porque parece que como no se cumplen, 
pues, nuestra obligación como oposición es seguir insistiendo.

Así que, compañeros diputados, permítanme que, aunque ya me han escuchado, 
les siga insistiendo que los expertos nos han avisado que existe una tercera ola de 
síntomas, que son la afectación emocional y el efecto sobre la salud mental de la 
pandemia. 

Permítanme que vuelvan a escucharme que uno de cada cinco ciudadanos va a 
tener algún tipo de padecimiento emocional o de salud mental, que es un número 
mucho más alto de lo que sería habitual en condiciones de no pandemia.

Permítanme también que les diga que estudios recientes nos están avisando de 
que una de cada cuatro de las personas que han pasado la Covid van a tener secue-
las emocionales y secuelas en su funcionamiento cognitivo y síntomas de la esfera 
de la salud mental. Con lo cual, permítanme que vuelva a pedir su apoyo una vez 
más para la aprobación de esta resolución para conseguir entre todos que las pala-
bras que aprobamos en este Parlament y que debatimos en este Parlament lleguen a 
los oídos del Govern, que no lo parece de momento, pero a ver si lo conseguimos; 
lleguen a los oídos del Govern y además de aprobar aquí resoluciones, las escuchen, 
las contemplen, diseñen cómo aplicarlas, las apliquen y las transformen en benefi-
cios para los ciudadanos. 

Muchas gracias.

El vicepresident

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

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. 
Bé, qualsevol diria que no ens hem posat d’acord amb aquesta i amb altres pro-

postes de resolució, sobretot en aquesta comissió, que moltes d’elles parlen de l’àm-
bit de la salut mental, no?

Però, certament, una reflexió interessant a fer i que l’apuntava la diputada Navarro  
és que, segurament, en aquesta pandèmia el gran focus s’ha posat en dades sanità-
ries molt físiques, no?, deixant en una segona part l’afectació en la salut mental, la 
immediata, la imminent, la de la primera onada i ara la de la segona onada, però 
també totes aquelles seqüeles, aquells efectes secundaris que pot tenir, doncs, l’efec-
te de la pandèmia a curt i a llarg termini a la ciutadania que ha estat afectada per 
una mort propera, per exemple, però també, doncs, per la mateixa situació d’estrès, 
podríem dir, que hem patit com a societat, com a comunitat, no?

Per tant, crec que és important posar el focus aquí perquè, segurament, aquesta 
pandèmia també ens ha posat un mirall al davant on ens veiem reflectits en aquesta si-
tuació d’incertesa i d’estrès generalitzat.

I crec que és important perquè en aquesta proposta de resolució parlem, pre-
cisament, del dol, no?, sense patologitzar-lo, però fent un enfocament clar d’ajuda  
i d’acompanyament i d’empatia en situacions de dol. 

Parlem també de potenciar, doncs, totes aquelles actuacions que ens permetin 
reduir l’afectació de persones que volen perdre la vida, no?, de potenciar aquelles 
accions que inhibeixin el risc de suïcidi, que també, a conseqüència d’aquesta pan-
dèmia, pot augmentar, amb mesures que afectin, concretament, els trastorns adap-
tatius. Però també, no?, i, en general, de com gestionem l’accessibilitat a l’atenció  
i als serveis en l’àmbit de la salut mental.

Per no allargar-me gaire, simplement, les esmenes que nosaltres plantejàvem no 
anaven a modificar el fons d’aquesta proposta de resolució. Si les veuen i també les 
transaccions que hem fet, anaven a matisar, doncs, en quins programes, en quina 
atenció, de quina manera, no?, com podem conjuminar aquelles línies d’actuació que 
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ja estaven consensuades, i algunes d’elles ja en funcionament, amb allò que dema-
nava aquesta proposta de resolució. 

I per tant, dir-los, doncs, que tenen tots el text que hem transaccionat, tres esme-
nes, en algunes ens ha acceptat en algun punt l’esmena nostra original perquè millo-
rava el text i en altres nosaltres, doncs, nosaltres retirem l’esmena precisament per 
votar el text original. I, en aquesta línia, doncs, donarem suport a tota la proposta de 
resolució, quan la senyora Navarro es posicioni respecte a les esmenes.

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyora Laïlla. I ara, en representació de Junts per Catalunya, té 
la paraula el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font

Moltes gràcies, president. Seré molt breu. Dono total suport a l’argumentació que 
ha fet la companya Laïlla. 

I per reiterar, un cop més, un tema que ja hem debatut en aquesta comissió, en 
el Ple, que, efectivament, és un moment molt complex en molts aspectes i, en aquest 
cas concret de la salut mental, perquè és una situació molt complicada per a moltes 
persones, per moltes raons, perquè cadascú afronta les dificultats objectives i reals 
que hi ha en aquests moments per a molta la gent. I per tant, considerem necessa-
ri aquest abordatge, com ho hem fet altres vegades, perquè, bàsicament, en aques-
ta proposta de resolució es torna a tractar d’això, no?, de millorar l’atenció en salut 
mental a totes les persones i afavorir-hi l’accés a tothom, que em sembla que és la 
part important d’aquesta proposta de resolució. 

Per això i pels arguments que ha donat la diputada Laïlla, donarem suport al text 
final de la proposta.

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Riera. I ara, per fixar posicionament la resta de grups par-
lamentaris, té la paraula, en primer lloc, el Grup Socialistes i Units per Avançar, la 
senyora Marta Moreta. 

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bon migdia, diputats i diputades. Bé, avui tenim una comissió 
dedicada a temes de salut mental i es fa evident, després d’haver escoltat la compa-
reixença anterior i totes les propostes de resolució que han anat sortint, que la xarxa 
pública de salut mental en aquests moments no és suficient i no està donant un bon 
servei, perquè no hi ha prou treball en el tema de la promoció, de la prevenció i la 
protecció de la salut mental, eh?

Amb la crisi de la Covid, la situació s’ha complicat encara més i s’ha explicat. 
I per tant, vivim una situació complicadíssima, una situació que no havíem experi-
mentat mai, eh?, en relació amb la salut mental. Aquí s’ha dit, que és veritat, que 
estem molt habituats a parlar de situació en temes molt mèdics, molt de salut i, en 
canvi, deixem aquesta part de salut mental una mica de la mà de Déu, no?

És necessari que es puguin trobar eines per acompanyar el dol de totes aquestes 
persones que han perdut algun familiar durant aquesta pandèmia, i nosaltres cre-
iem que el tema de les noves tecnologies podrien ser un dels recursos a utilitzar que 
poden donar, en aquests moments, més..., bé, una situació més afavorida per a totes 
aquestes persones. 

De fet, l’Administració té el deure de proporcionar els recursos i els serveis que 
tingui a l’abast per acompanyar i donar suport a tots els familiars que ho necessitin. 

Només acabar aquí i dir que donarem suport a tots els punts de la proposta de 
resolució.

Moltes gràcies.
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El vicepresident 

Moltes gràcies, senyora Moreta. I, ara, en representació de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Doncs per anunciar també que farem suport a aquesta proposta, com ja hem fet 
en ocasions anteriors i com tornarem a parlar segurament en el proper Ple, amb una 
moció de salut mental també de la diputada Blanca Navarro. És un tema que ja ho 
era, prioritari, que amb la crisi social causada per la Covid, evidentment, hauria de 
ser-ho encara molt més.

El vicepresident 

Moltes gràcies. I, ara, en representació del Subgrup del Partit Popular, té la pa-
raula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar el nostre suport a aquesta proposta de resolució.

El vicepresident 

Molt bé. I ara té la paraula per tancar la ronda altra vegada el grup proposant, la 
senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Utilizaré este tiempo sobre todo para dar las gracias a la 
diputada Titon Laïlla: hemos hecho un trabajo durante toda la legislatura, mano a 
mano, de transaccionar enmienda tras enmienda. La verdad es que ha sido un pla-
cer el trabajo juntas. Hemos podido compartir reflexiones, compartir puntos de vis-
ta, también su experiencia como profesional de la salud mental, y la verdad es que 
quiero, sobre todo, reconocer el talante que, más allá del trabajo, ha sido un placer, 
realmente, compartir todas estas reflexiones. 

Y yo creo que, prácticamente, estábamos de acuerdo casi siempre, teníamos que más 
trabajar los matices, ¿no?, porque fueran palabras que permitieran…, bueno, que es- 
tuvieran «encabidas» en las políticas del departament, que entiendo que como grupo 
que da apoyo al Govern tenía que defender estos intereses y, de alguna manera, real-
mente, no hay colores, no hay bandos, en esto estamos todos. Hay votantes de todos los  
partidos que están sufriendo, que están desatendidos, y que entendemos que, como  
los recursos no son infinitos, hay que priorizar, pero, sí, también creo que no hay nin-
guna duda de que también estamos de acuerdo todos que tenemos que avanzar, preci-
samente, para el bien de todos los ciudadanos. Así que, eso, reitero el agradecimiento a 
Titon, casi que está acabando la legislatura, por eso aprovecho, no sé si tendremos mu-
chas resoluciones más para seguir transaccionando. Así que ha sido un placer. 

Y, bueno, hemos hecho llegar a los grupos las transacciones y cómo han quedado 
cada uno de los puntos. 

Nuevamente eso, avanzar en las medidas telemáticas porque, igual que esta cri-
sis, pues, nos ha permitido que ahora mismo estemos trabajando telemáticamente, 
cosa que antes de la crisis no nos hubiésemos ni tan siquiera imaginado, también es 
necesario seguir avanzando, acortando, estrechando la brecha digital para que tam-
bién en otros aspectos de la atención de la salud se pueda seguir avanzando en estar 
más cerca de las necesidades de los pacientes, incluso cuando hay medios físicos 
que lo impiden.

Gracias, Titon.

El vicepresident 

Gràcies, diputada Navarro, i gràcies per posar en valor aquesta feina tan neces-
sària de construir acords, consensos i, a més a més, amb una situació complicada 
com la que estem vivint. 

Entenc que podem votar tota la proposta de resolució en bloc.
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I, per tant, anem a votacions, començant pel Grup de Ciutadans. Senyora Na-
varro?

Blanca Victoria Navarro Pacheco

A favor de todos los puntos.

El vicepresident 

El Grup Socialistes, la senyora Moreta?

Marta Moreta Rovira

Sí, a favor. 

El vicepresident 

Catalunya en Comú Podem, senyora Ribas?

Marta Ribas Frías

A favor. 

El vicepresident 

Partit Popular, senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El vicepresident 

Grup Republicà, senyora Laïlla?

M. Assumpció Laïlla i Jou

A favor.

El vicepresident 

I Junts per Catalunya, senyor Riera?

Josep Riera i Font

A favor. 

El vicepresident 

Per tant, s’aprova la proposta de resolució per la unanimitat dels presents.
Continuem amb el proper punt. Passo la paraula a la presidenta, la senyora Laïlla.

La presidenta 

Gràcies, vicepresident. 

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la lluita 
contra la Covid-19 i els possibles rebrots 

250-01298/12

Doncs seguiríem amb el punt número 5, que és la Proposta de resolució sobre 
l’adequació de l’atenció primària a la lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots. 
Una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i per a la 
seva defensa, té la paraula el diputat Martín Barra. 

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Presentamos también aquí una propuesta, otra propuesta, 
una más, pidiendo que se refuerce la atención primaria. Confieso que, anoche, pre-
parando esta intervención pensaba: «¿Qué más decir? ¿Qué puedo añadir a lo ya di-
cho?» Quizás nos recriminen la insistencia, bueno, en eso también se repetirían, es 
cierto, pero ¿hemos de quedarnos quietos mientras los problemas persisten?

La crisis del Covid está siendo terrible para todos y quiero enviar una vez más 
nuestro apoyo a los afectados y sus familiares, especialmente a los que han perdido 
a sus seres queridos, muchas veces sin poder despedirse de ellos. Y sí, esto también 
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es una repetición, ya lo habíamos dicho. Pero por mucho que lo digamos, nunca será 
suficiente, máxime cuando volvemos a tener cifras de afectados, de ingresos y de 
fallecidos que creíamos del pasado. ¿No aprendimos nada?

Esta terrible crisis ha puesto en evidencia las deficiencias estructurales que arras-
traba el sistema sanitario desde aquellos recortes brutales de 2010.

Sí, bueno, el sistema iba tirando más o menos, siempre a costa del esfuerzo de los 
profesionales, hasta que la primera ola del Covid nos desgarró a todos. 

Nunca nos cansaremos de agradecer a los profesionales su esfuerzo y su dedica-
ción. Profesionales que ya llevaban años maltratados por los recortes estuvieron a la 
altura, fueron capaces de poner su propia salud y la de sus familias en riesgo para 
seguir trabajando en pésimas condiciones de falta de medios de protección. Nunca 
nos cansaremos de agradecérselo, al tiempo que tenemos que pedirles perdón, por-
que la segunda ola nos ha pillado con los deberes sin hacer. ¿No aprendimos nada? 

Decía la consellera Vergés, el jueves pasado, en el Pleno, abro comillas: «La pri-
maria es el referente de salud de nuestra ciudadanía y lo será siempre en tanto que 
tenga la capacidad de resolver los problemas y las cuestiones de salud de nuestra 
ciudadanía.» ¿Y para cuándo dotarla de esa capacidad? 

També decía la consellera, muy enfáticamente, eso sí, ¿eh?: «Todos los CAPs es-
tán abiertos.» ¡Ah! ¿Y los que tienen servicios recortados, pediatría en Hospitalet, 
por ejemplo? ¿Y los consultorios locales, Santa Coloma de Gramenet y muchos más, 
están todos abiertos?

Reconocía, la consellera, incremento de funciones y de trabajo a consecuencia 
del Covid. Entonces, ¿qué es eso de decir que están abiertos si no dan abasto para 
atenderte ni por teléfono? ¿Y las colas de horas en la calle, en muchos casos perso-
nas mayores, esperando a que les atiendan? 

En los meses que la pandemia nos daba un cierto respiro no hemos hecho los 
deberes. ¿Y no debería haber otras prioridades? Cualquier otra iniciativa, por muy 
rimbombante que fuera, debería haber quedado en un cajón para mejor ocasión.

Y no nos importa que nos digan pesados, simplemente hacemos nuestro trabajo, 
así que reiteramos nuestra petición de reforzar la atención primaria.

La propuesta tiene quince puntos y se han presentado quince enmiendas. Ima-
gino que me recriminarán, y admito, admito que me recriminen, incluso con cierto 
grado de razón, que no hemos aceptado ni transaccionado ninguna de las enmien-
das. Pero pensamos que ya vale de buscar la vuelta a una palabra de más o de me-
nos y que lo que hay que hacer es alzar la voz de forma contundente en apoyo de la 
atención primaria.

Muchas gracias.

La presidenta 

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

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Efectivament, n’hem parlat molt des de l’inici de la pandè-
mia, de tots els temes relacionats amb la salut i, especialment, de l’atenció primà-
ria. I, per tant, és una proposta de resolució de quinze punts, completa, que aborda 
molts àmbits. De fet, molts d’ells ja s’estan fent, ja n’hem discutit diverses vegades 
i, per tant, majoritàriament, hi donarem suport i concretarem quins no per temes de 
matisos, eh?

I és cert, que ho deia el diputat, que normalment ens posem d’acord en les es-
menes o en les transaccions perquè, al final, entenc que volem el mateix i que és 
qüestió de matisos com ho expressem i, en tot cas, doncs, aquesta vegada ha sigut 
un «no» a tot, però això no ens farà variar, en la majoria dels punts, el nostre vot, 
perquè hi creiem.
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I vaig una mica per blocs, no? I és obvi que la Covid ha fet canviar les necessi-
tats, no només aquelles estructurals que fan falta al sistema sanitari i que hem de-
nunciat, crec que tots els grups, des de fa temps, sinó també aquelles concretes per 
a la gestió de la Covid. 

I, en aquest sentit, el pla d’enfortiment de l’atenció primària ja concreta que per 
al 2020, per tant, a curt termini, s’havien d’incorporar molts més professionals. 
També reforçar amb 46 milions d’euros aquesta primera atenció. Però, sobretot, em 
sembla important, no només l’abordatge immediat, que òbviament, sinó també el 
mitjà termini i, per tant, preveure que en els dos propers anys, en el 21 i en el 22, 
doncs, també s’havia d’incorporar més professionals per cobrir situacions estructu-
rals i seguir amb la gestió de la Covid, perquè, malauradament, sembla que no ho 
tindrem resolt aviat. I, si més no, tot allò conseqüent a la gestió de la Covid encara 
durarà temps.

I per tant, aquests 300 milions addicionals en l’àmbit de la primària... I per do-
nar-los una dada concreta, perquè, si no, sembla que parlem de futur, de què és el 
que el departament vol fer. Per tant, per parlar de concreció, de què és el que ja s’ha 
fet: entre març, per tant, el que abans la diputada Escarp parlava d’abans i després 
de Crist, no?, doncs, abans de la Covid i després la Covid, entre març i setembre d’a-
quest mateix any, s’han incorporat 3.258 treballadores al sistema sanitari en l’àmbit 
de la gestió de la Covid, no només personal sanitari, sinó també tots aquests gestors 
Covid, tots aquests Reco, etcètera. Per tant, ens sembla que anem en la línia d’aug-
mentar capacitat. 

I, òbviament, en una situació de mitigació com la que estem ara, on el nombre 
de casos és molt superior als tres objectius que el Govern i que la consellera Vergés 
concretaven, aquesta taxa de transmissió per sota u, aquests mil contagis diaris i no 
els cinc mil que hem tingut o els tres mil en els que encara estem i, sobretot, reduir 
la pressió assistencial a les UCIs, amb menys de tres-cents llits ocupats per UCI en 
lloc dels cinc-cents que hem arribat a tenir, doncs, ens sembla que és important que 
es vagin incorporant.

Per tant, en l’atenció primària en concret, millorar aquesta accessibilitat, millo-
rar els processos. També prioritzar molt més la cronicitat, perquè cada vegada tenim 
població més gran, més envellida i amb més comorbiditat.

I també dos elements que des d’aquesta legislatura hem anat parlant molt: la re-
visió dels rols, i per això també aquests gestors Covid, i també la part de les noves 
tecnologies. L’altre dia ens deien, La Meva Salut ha augmentat exponencialment la 
quantitat de gent que hi accedeix. I també n’hem parlat a vegades, que això no treu 
que hi hagi gent que té dificultats tecnològiques o que no hi té tot l’accés, i, per tant, 
també ho haurem de treballar. 

Un altre gran bloc és tot el tema de la protecció, i això ens sembla que està re-
solt. S’havia comentat en anteriors ocasions que tenim un estoc de quatre mesos al 
sistema sanitari, també per concretar-ho amb dades, doncs, això, per exemple, vol 
dir 38 milions de mascaretes. Per tant, allò que ens va passar en una primera onada 
no hauria de repetir-se amb aquestes previsions.

Un altre gran bloc, tot el tema del rastreig i el testatge, i aquí la capacitat de 
multiplicació del sistema també ha estat extraordinària. Des de les cinc mil PCRs 
inicials que es feien a ara, en moments de pic, amb una quantitat molt superior i, a 
més, a tot el territori, que això també ens sembla important. Per exemple, a la Seu 
d’Urgell o, per exemple, a l’Aran, que també tenen capacitat. I que, sobretot, els tes-
tos ràpids també ajuden en tot això. I per tant, la proposta que feia en aquest sentit 
també ens sembla pertinent, tenint en compte que hi haurà d’haver canvis constants 
de protocol en funció de com avanci l’evidència científica, de com els diferents pro-
tocols es van adaptant a la fase en la que estem. Hi ha moments en què té sentit fer 
PCRs als contactes i hi ha moments de desbordament i de mitigació en què té sentit 
prioritzar les PCRs en altres àmbits. I per això els matisos de les esmenes que nos-
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altres plantejàvem, per poder posar-ho als protocols, a l’actualització, a l’evidència 
científica i en aquesta actualització constant. 

En tot cas, en aquest sentit, també hi donarem suport, malgrat no s’acceptin, per-
què, per exemple, s’han incorporat ja més de 2.800 rastrejadors al sistema, i el que 
deia, eh?, en una fase com l’actual mai seran suficients, però sí que en moments com 
el juliol, com el setembre, amb una calma tensa, doncs, han pogut donar resposta 
al sistema. 

Un altre gran àmbit, l’àmbit de la salut mental, n’han parlat extensament, per 
tant, només em centro en la part de la gestió emocional. I en aquest sentit, per posar 
dues dades, l’app GestióEmocional.cat, on més de 270.000 usuaris van participar i 
on al 50 per cent se’ls recomanava tenir atenció, en aquest cas, diferent, eh?, en al-
guns casos a través de l’atenció primària, en alguns casos a través del psicòleg, etcè-
tera. Per tant, que també el sistema sigui capaç de fer els fluxos perquè cada persona 
sigui atesa on convingui. 

I saben que també és preocupació de tots els grups la part dels professionals. 
I ahir amb alguns portaveus que compartíem reunió, els dèiem, no només dels pro-
fessionals, sinó dels gestors i de nosaltres mateixos, eh?, com a persones que ens 
toca prendre decisions de responsabilitat, la saturació de tantes setmanes de tensió 
sostinguda en el temps, doncs, també serà bo que fem aquesta reflexió en aquest sen-
tit, sobretot per l’estigma que té la part de la salut mental.

Acabo amb dos temes ràpids. El reforç a les residències, totalment d’acord. De 
fet, ja saben que de la primera a la segona onada hi ha hagut un reforç de 15 milions 
d’euros i d’un equivalent a més de quatre-centes persones assistint les residències. 
Per tant, amb aquests plans sectorials, que també han canviat.

I compartim també la necessitat de treballar amb la comunitat, amb les entitats. 
I un bon exemple ens sembla que és el conveni amb Creu Roja o el conveni amb 
Open Arms perquè també arribin a tot arreu on calgui, i amb altres entitats que no 
hi ha conveni, però que és obvi que fan un paper imprescindible, com les associa-
cions de veïns o les xarxes de voluntariat que hi va haver a la primera onada sobretot.

Per tant, deia, tenint en compte tot això, donarem suport a la gran majoria de 
punts. I, presidenta, demanarem votació separada del punt 7 i del punt 13, no perquè 
no estiguem d’acord en el fons, sinó perquè ens sembla que es podria haver redactat 
millor. El 7 quant a les quarantenes. Òbviament, que les hem de fer, però ens sembla 
que és millor, novament, posar-ho en l’evidència científica, amb els protocols actua-
litzats, perquè hi ha hagut països com Bèlgica que s’han vist obligats a fer treballar 
els metges en situacions... –acabo, presidenta, que veig que obre el micro.

La presidenta

Sí.

Gemma Espigares Tribó

Per tant, haurem d’anar-ho actualitzant. 
I el punt 13, perquè compartim l’estat de coordinar-nos amb les farmàcies, de fet 

ho hem votat moltes vegades, però no en aquesta proposta que vostès fan que sigui 
entre metges i farmacèutics, perquè el sistema va molt més enllà que els metges i ens 
sembla una visió molt antiga aquesta.

Disculpi, presidenta, que m’he excedit una miqueta segurament. 

La presidenta

Gràcies, diputada. I, ara, també per defensar les esmenes presentades, i en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Xavier Quin-
quillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. Des de Junts per Catalunya, òbviament, no podem més que 
coincidir amb la necessitat de posar en valor i de reforçar el sistema d’atenció pri-
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mària. I fer-ho, a més a més, amb aquesta doble visió d’abordatge conjuntural en  
el marc en el qual estem, en aquesta emergència en la qual aquest front és un front 
fonamental, però també fer-ho amb visió estructural i amb visió també a llarg ter-
mini.

No entraré en el detall, ho ha explicat molt bé la diputada Espigares, per tant, no 
m’estendré, perquè són quinze punts els que proposa el Grup de Ciutadans.

És obvi que tant des del punt de vista del reconeixement, passant pel reforç de 
plantilles o per garantir la protecció o pel que fa als usuaris, garantir, doncs, des 
dels mitjans diagnòstics com fins a reforçar la vigilància, el rastreig, etcètera, o tam-
bé millorar dinàmiques de coordinació a nivell comunitari, tot això, òbviament, ho 
compartim.

I l’únic que sí lamentem és aquest bloqueig i aquesta manca de voluntat ja ni tan 
sols per negociar totes les esmenes proposades, que al nostre parer eren esmenes 
que no desvirtuaven en absolut el fons, que hi coincidim plenament, sinó que eren 
esmenes, que, en tot cas, jo crec que milloraven, feien més precises algunes d’aques-
tes propostes i, per tant, també crec que possibilitava que tinguessin més recurs  
i millor aplicació. 

Per tant, nosaltres, doncs, ho sento, senyor Barra, no entrarem al món, diguem-ne, 
o a l’entorn de la demagògia. Pensem que aquí estem per articular acords justament 
que contribueixin a millorar el sistema. I, hi insisteixo, nosaltres no estem per alçar 
la veu, sinó que estem per facilitar solucions. 

Per això votarem a favor de tots els punts excepte, com ha explicat la diputada 
Espigares, dels punts 7 i 13, on ens abstindrem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara començaríem la ronda de posicionaments de la resta de 
grups parlamentaris que no han presentat esmenes. I, per tant, en nom del Partit dels 
Socialistes, té la paraula la diputada Assumpta Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució. 
És una proposta de resolució molt llarga, que tracta molts punts i que no difereix, i 
crec que la diputada Espigares ho ha explicat molt bé –a part de la broma, que sap 
la diputada Espigares que ho faig amb tot el respecte–, però no difereix de totes les 
que s’han tractat. 

Jo crec que hem abordat mocions i propostes de resolució sobre atenció primària 
en els tres plens extraordinaris, en els plens ordinaris i, en general, amb interpel·la-
cions i amb preguntes a la consellera en el Ple.

L’atenció primària ha estat sempre present en totes les preocupa..., a la preocu-
pació durant tota la pandèmia, primera onada, segona i també en les fases de deses-
calada, que han hagut de viure, sense solució de continuïtat, els seus professionals 
un pas d’una cosa a una altra. Per tant, no hi incidirem molt més. Jo crec que en el 
proper Ple podrem veure una altra moció presentada sobre aquest tema, també llar-
ga, també complexa i que, d’alguna manera, intenta abordar tots els aspectes que es 
van plantejant.

A mi..., l’única cosa que voldria dir és..., la diputada Espigares ha explicat el re-
forç que s’ha fet a través del pla d’enfortiment. També és veritat que l’altre dia ho 
comentàvem, és a dir, el reforç de facultatius, doncs, comporta que a cada EAP hi 
va un 0,61 de metge o un 0,58 d’infermeria. Per tant, que falta molt per acabar de 
realment creure’ns que això sigui un pla d’enfortiment i transformació de l’atenció 
primària i haurem de continuar o hauran de continuar fent-hi molts esforços.

En tot cas, hi donarem suport. Sabeu que alguns dels punts tampoc es compli-
ran, però que en molts d’altres s’hi està treballant i estic convençuda que continuaran 
treballant-hi.
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La presidenta 

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs bé, són moltíssims punts sobre l’atenció primària, al-
guns que no són ben bé del tot sobre atenció primària, però tots ja votats, plantejats, 
debatuts, en resolucions i en mocions, especialment en els darrers plens dels darrers 
mesos; en tots els casos, punts que nosaltres hi hem fet suport, i per tant, avui també 
farem suport en la seva totalitat a aquesta proposta de resolució.

La presidenta 

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

Santi Rodríguez i Serra

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

Gràcies, presidenta. Efectivament, l’atenció primària és una preocupació, crec 
que de tots els grups parlamentaris i que també jo crec que la majoria de grups par-
lamentaris tenim clar quines han de ser les respostes i quines han de ser les solu-
cions, amb petits matisos de discrepància, però, en general, crec que hi ha un grau 
de confluència bastant elevat.

El problema és la implementació dels acords que puguem adoptar tant en propos-
tes de resolució com en mocions. També la diputada Escarp... (tall de comunicació) 
...atenció primària, plantejava... (tall de comunicació) ...el nostre grup parlamentari 
també... (tall de comunicació).

Però, efectivament, jo crec que la gran discrepància està entre els acords que pu-
guem adoptar al Parlament, molts d’ells –molts d’ells– amb un consens molt ample, 
però després la translació que el Govern fa d’aquests acords a la realitat, és evident 
que crec que ens deixa a tots... (tall de comunicació) ...pendents de que s’acabin 
d’executar, però que és el que provoca que contínuament hi hagin propostes en rela-
ció amb la... (tall de comunicació). 

Donarem suport a tots els punts d’aquesta PR.

La presidenta 

Gràcies, diputat. I, ara, per posicionar-se respecte a les esmenes acceptades, té la 
paraula altra vegada el grup proposant, per tant, el diputat Martín Barra. 

Martín Eusebio Barra López

Sí, gracias, presidenta. Muy brevemente, porque podría haber, ya les digo, sí, 
podría haber alguna que mejoraba algo, desde luego; habría otras que, desde luego, 
serían muy muy discutibles, pero, en fin, no voy a entrar en esta discusión porque 
ahora mismo yo creo que no es el momento. 

Simplemente, señor Quinquillà, bueno, pues no están para alzar la voz, para eso 
estamos la oposición, los del Gobierno están para hacer. Esperamos la actuación del 
Gobierno.

Muchas gracias. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per tant, pel que deia en la seva exposició, hauríem de fer dues 
votacions, una del punt 7 més el 13, que entenc que es poden votar conjuntament,  
i després la resta de la proposta de resolució.

Per tant, començaríem votant els punts 7 i 13.
El Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martín Eusebio Barra López

A favor.
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La presidenta

Gràcies. El Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya?

Assumpta Escarp Gibert

A favor.

La presidenta

El Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Marta Ribas Frías

A favor.

La presidenta

El Grup Parlamentari Republicà? Perdó, el Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular? Disculpi, senyor Rodríguez, que l’he saltat.

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

La presidenta

El Grup Parlamentari Republicà?

Gemma Espigares Tribó

En contra.

La presidenta

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Xavier Quinquillà Durich

En contra. 

La presidenta

Per tant, s’ha produït un empat, i pel vot ponderat aquests dos punts, el 7 i el 13, 
decauen. 

Per tant, passaríem a votar la resta de la proposta de resolució. 
El Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martín Eusebio Barra López

A favor.

La presidenta

Gràcies. El Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya?

Assumpta Escarp Gibert

A favor.

La presidenta

Catalunya en Comú Podem?

Marta Ribas Frías

A favor.

La presidenta

El Subgrup Parlamentari Popular? 

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

La presidenta

El Grup Parlamentari Republicà?

Gemma Espigares Tribó

A favor.



DSPC-C 618
12 de novembre de 2020

Sessió 34 de la CS  48

La presidenta

I el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Xavier Quinquillà Durich

A favor.

La presidenta

Per tant, la resta de la proposta de resolució quedaria aprovada.
I, ara, passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia i li cedeixo el control de la co-

missió al vicepresident.

El vicepresident

Gràcies, diputada Laïlla.

Proposta de resolució sobre l’activació urgent d’un programa de detecció 
i atenció de les addiccions en el context de la crisi de la Covid-19 

250-01318/12

Anem a això, a l’últim punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’acti-
vació urgent d’un programa de detecció i atenció de les addiccions en el context de 
la crisi de la Covid-19. En representació del grup proposant, té la paraula la diputada 
Blanca Navarro. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Bueno, hemos presentado esta propuesta de resolución y, 
casualmente, la tenemos que debatir y defender hoy, justo después de que han inter-
venido en esta misma comisión el doctor Blanch, que es el director del Plan director 
de salud mental y adicciones, y la señora Casamitjana. 

Como ellos mismos nos han dicho, la importancia de esta resolución también es 
que, como su nombre indica, es el Plan director de salud mental y adicciones y, a 
menudo, esta parte de las adicciones queda diluida en el conjunto de la salud men-
tal, cuando, hasta hace relativamente poco, era una red totalmente independiente de 
la red de dispositivos de salud mental. Y, realmente, es importante esta integración, 
entender la necesidad de recursos específicos, pero a la vez integrados en la red de 
salud mental. 

Y también poner el foco en que, si ya los problemas de salud mental van acom-
pañados de un estigma, todavía las adicciones, por todo el conjunto de connotacio-
nes sociales que tienen, casi que todavía tienen más estigma aún dentro de todo el 
conjunto de problemas.

Tal como la señora Casamitjana hoy mismo nos ha dicho, claro, estamos en una 
situación en la que no en todos los territorios hay convenios entre el CAS y el CSMIJ,  
con lo cual el CAS es el dispositivo donde se atienden las adicciones, las drogode-
pendencias, pero a partir de los dieciocho años, y en los territorios donde hay este 
convenio, pues, cuando hay una adicción a sustancias por debajo de los dieciocho 
años, queda desatendida.

Más grave aún es la situación de las adicciones sin sustancia, que, como ya 
digo, en los centros de atención y seguimiento a las drogodependencias atienden las 
adicciones con sustancia, pero todavía en la atención las adicciones sin sustancia, 
que son las adicciones comportamentales, como el juego patológico, la adicción a 
compras, la adicción a pantallas, quedan todavía más desatendidas y, aunque exis-
ten algunas unidades suprasectoriales de atención al juego patológico para adultos, 
todavía están mucho más desatendidas la adicción a pantallas, la adicción a video-
juegos, la adicción al juego online en los colectivos por debajo de dieciocho años. 

Este es el escenario que teníamos ya antes de la pandemia, pero, claro, es que la 
pandemia nos ha traído una situación en la que somos todavía más pantalladepen-
dientes. De hecho, gracias a las nuevas tecnologías, pues, podemos estar trabajan-
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do, ahora mismo estamos haciendo esta comisión online, pero, realmente, este uso 
de pantallas también, según nos alertan los expertos, va acompañado de compor-
tamientos que pueden ser de riesgo como el desarrollo de compras online con un 
patrón adictivo o de relaciones sociales, abriendo la puerta a situaciones de riesgo, o 
también el juego patológico online.

De lo que nos están alertando, como comento, los expertos es de la importancia 
de atender todas estas situaciones, sobre todo en el colectivo de los más jóvenes, 
pero a la vez, lo que nos encontramos es que este colectivo de más jóvenes en adic-
ciones comportamentales es el que está más desatendido en la red de salud mental 
y adicciones. Con lo cual esta propuesta de resolución viene a poner el foco en la 
necesidad de avanzar, por una parte, en la atención a este colectivo de más jóvenes 
a las adicciones sin sustancia, y, por otra parte, en avanzar en disminuir el tama-
ño de la brecha digital para que también los colectivos más desfavorecidos puedan 
acceder a las terapias incluso en situaciones de confinamiento, que, realmente, es 
cuando más lo necesitan.

Pido el apoyo de los grupos para avanzar en esta propuesta de resolución.
Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Navarro. Ara, per defensar les esmenes presentades, té la 
paraula, en primer lloc, el Grup Republicà, la diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Ara em tocaria a mi tornar-li totes les floretes que m’ha dit 
abans la diputada Navarro respecte al tarannà a l’hora de negociar, i li hagi de dir 
el mateix perquè, certament, compartim una visió transversal, no?, i profunda pel 
coneixement que tenim les dues de l’àmbit, des de la perspectiva professional, del 
món de la salut mental. 

I per tant, doncs, per agrair-li també aquesta facilitat i capacitat per poder no 
només arribar a acords, sinó també a ser conscients de l’important que és arribar 
a transaccions per poder dur-les endavant en un món que fins ara sempre ha estat, 
no?, una mica més enrere del que seria la salut en general, com és el món de la salut 
mental i per posar-lo a l’agenda, doncs, d’aquesta comissió. També li torno les grà-
cies a vostè, senyora Navarro.

Entrant en la proposta de resolució, el senyor Blanch ho deia, no?, deia: «No po-
dem parlar del Pla director de salut mental i obviar la part de les addiccions.» Per-
què, certament, cada vegada, doncs, agafa més rellevància i, sobretot, en el moment 
actual d’aquesta incertesa i d’aquest estrès social, i també amb l’obligació que tenim 
molts de nosaltres, i aquesta comissió n’és un exemple, d’incorporar, per exemple, 
les noves tecnologies d’una manera quasi podríem dir transversal en tots els àmbits 
de la nostra vida i generar-ne una certa dependència per dur a terme la nostra tasca 
laboral, però també, en molts casos, per mantenir una certa relació social amb mol-
tes persones que ara, per la situació de confinament, doncs, segurament, no podem 
veure’ns en persona, no?

Per tant, en aquesta proposta de resolució, doncs, s’enfocaven els punts d’aquesta 
proposta, precisament, a parlar, sobretot i bàsicament, dels adolescents, que segura-
ment és un dels col·lectius en els que més incidència hem de fer, no? 

Però, parlant des de la perspectiva de la prevenció, i sobretot de les noves tecno-
logies, parlava de la prevenció en general de les addiccions, però sobretot i també 
de les noves tecnologies, i potenciant-ne aquesta promoció de la salut, de fer-ne un 
bon ús, perquè a vegades tenim la sensació de la innocuïtat de l’ús de les pantalles, 
no? I hem de ser molt conscients de que si se’n fa un bon ús, no hi ha problema, però 
podem tenir situacions de mal ús o d’abús d’aquestes pantalles, cosa que potencia, 
per exemple, problemes amb joc patològic, però també problemes de conducta, de 
comportament, problemes psíquics i també problemes físics, que aquests de vegades 
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no els abordem perquè els considerem secundaris. El trastorn de conducta o de com-
portament que comporta, per exemple, l’addicció a les noves tecnologies, però cada 
vegada més s’estan produint problemes, per exemple, per la poca mobilitat, pro-
blemes posturals, problemes visuals i, fins i tot, problemes traumatològics. L’altre 
dia llegia una notícia que s’havien trobat amb un increment, no?, de problemes, per 
exemple, en la mobilitat dels dits per l’ús dels mòbils o de petits instruments tecno-
lògics. I això també és una conseqüència d’un mal ús, d’un abús de les tecnologies. 

I, per tant, ho hem de mirar des d’aquesta perspectiva àmplia i tenint en compte, 
precisament, aquesta ambivalència, no?, que ens pot donar el fet de la gran utilitat 
que tenen les noves tecnologies, però també saber-hi posar uns límits i ser cons-
cients de l’abús o del mal ús que se’n pot fer moltes vegades.

I, en el fons, doncs, tant aquesta proposta de resolució com les esmenes que plan-
tejàvem des del Grup Republicà i des del Grup de Junts per Catalunya, precisament, 
eren per acompanyar totes aquestes propostes i potenciar-ne la promoció, per imple-
mentar a fons, per exemple, aquells plans de prevenció que en aquests moments es 
fan molt més necessaris, com és el de la prevenció del suïcidi, etcètera. 

Per tant, doncs, hem fet tota una bateria de propostes de transaccions que també 
hem fet arribar als diferents grups parlamentaris, i per tant, com no pot ser d’una 
altra manera, donarem suport a la proposta de resolució. 

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Laïlla. Ara, en representació de Junts per Catalunya, té 
la paraula el diputat Narcís Clara. 

Narcís Clara Lloret

Gràcies, vicepresident. No repetiré els arguments generals que he fet en el punt 3 
perquè considero que són vigents, però que no cal tornar a fer-ne esment. 

I, simplement, afegir-me als arguments que ha fet la diputada Laïlla i anunciar 
que el nostre grup també votarà favorablement tota la proposta de resolució.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Clara. I, ara, per fixar posicionament la resta de grups parlamen-
taris, té la paraula, en primer lloc, pel Grup Socialistes, la diputada Marta Moreta. 

Marta Moreta Rovira

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

Gràcies, president. Per no repetir-me en moltes qüestions que ja s’han posat so-
bre la taula, sí que voldria explicar també que el confinament, és a dir, el fet d’es-
tar tancat en un espai interior, amb poc contacte social ha comportat canvis del dia 
a dia de les persones, no?: la desaparició, per exemple, d’antics hàbits, de rutines, 
d’intensificació de les relacions familiars... I això esdevé elements de risc per a la 
desestabilització de les persones amb problemàtiques d’addiccions i, per tant, cal 
tenir-ho molt present. 

També és veritat que s’ha detectat un augment de consum de substàncies d’alco-
hol... (tall de comunicació) ...moltes persones i també d’altres substàncies, eh?, atès 
que hi ha altres persones consumidores, especialment de drogues il·legals, que en 
aquests moments no hi poden tenir accés, i, per tant, això comporta, doncs, aquest 
augment d’altres substàncies que no millora la situació. De fet, comporta una situa-
ció de risc perquè es barregen substàncies a les quals no estan acostumades i, per 
tant, de forma perillosa es poden produir situacions molt complicades. 

Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució. I després de tantes 
hores aquí asseguts, aconsello a tots els diputats i diputades que vagin a fer un volt 
després d’aquesta..., mitja horeta a caminar, perquè ens vindrà bé a tots, eh?, de fet.

Gràcies, president. 
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El vicepresident

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Gràcies pel consell, senyora Moreta, però he d’enllaçar dues 
reunions més ara a continuació i, com que ja vaig tard a una de les dues, doncs, no 
m’allargo. Aprovarem aquesta resolució. 

El vicepresident

Gràcies, senyora Ribas. Finalment, pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular, 
té la paraula el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Jo tampoc m’allargaré, però també serà digne d’estudi l’addicció a les 
pantalles que ens quedarà després de tantes videoconferències. 

Donarem suport a la proposta de resolució.

El vicepresident

Gràcies, senyor Rodríguez. I, ara, té la paraula per posicionar-se sobre les esme-
nes presentades la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Para que podamos cumplir el consejo de la señora Moreta y que la señora Ribas 
pueda ir más rápido a la reunión, les hemos hecho llegar las transacciones. Y agra-
decer, una vez más, el talante para llegar a ellas. Y, bueno, tienen todos el acuerdo 
al que hemos llegado.

Gracias. 

El vicepresident

Molt bé, senyora Navarro. Doncs anem a votació. Entenc que podem votar tota 
la proposta en bloc? (Pausa.)

Comencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Favorable a todos los puntos.

El vicepresident

El Grup Socialistes?

Marta Moreta Rovira

A favor.

El vicepresident

Catalunya en Comú Podem? 

Marta Ribas Frías

A favor.

El vicepresident

Subgrup del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El vicepresident

Grup Republicà?

M. Assumpció Laïlla i Jou

A favor.
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El vicepresident

Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El vicepresident

Per tant, queda aprovada per la unanimitat dels presents, aquesta proposta de 
resolució.

I només em queda agrair-los la seva assistència i emplaçar-nos a la propera comissió.  
Moltes gràcies. 

La sessió s’aixeca a la una del migdia i nou minuts.
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