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Sessió 2 de la CS

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

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

secretària, María del Camino Fernández Riol, i del secretari en funcions, Alfonso Sánchez 

Fisac. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

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

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

Josep Maria Forné i Febrer, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Magda Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, Gemma Espigares Tribó 

i Noemí Llauradó Sans, 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 Catalunya en Comú 

Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

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

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

acompanyada de la secretària general de Salut, Laura Pelay Bargalló i del director del Ser-

vei Català de la Salut, Adrià Comella Carnicé.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre 

els objectius i les actuacions del seu departament (tram. 355-00015/12). Consellera del De-

partament de Salut. Sessió informativa.

La presidenta

Bon dia. 

Sessió informativa amb la consellera de Salut sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament

355-00015/12

Comencem aquesta primera sessió, podríem dir ordinària, de la comissió de Sa-
lut, amb la sessió informativa de la consellera Vergés, per marcar-nos els objectius i 
les actuacions del Departament de Salut d’aquesta legislatura.

Abans de començar, però, m’agradaria tenir un record per al conseller Comín, 
que saben vostès que és a l’exili però que segur que si les condicions haguessin estat 
unes altres estaria aquí amb nosaltres també defensant els posicionaments del de-
partament i del Govern i, per tant, crec que és just recordar-lo en aquesta primera 
comissió.

I, entrant en matèria, m’agradaria preguntar als grups si tenen alguna substitució. 
(Josep Maria Forné i Febrer demana per parlar.) Senyor Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Sí; en el cas de Junts per Catalunya, el senyor Joan Lluís Font substitueix la se-
nyora Mònica Sales, i jo mateix, Josep Maria Forné, substitueixo el Lluís Guinó.

La presidenta

Gràcies. (Jorge Soler González demana per parlar.) Sí, senyor Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Sí, per informar que la secretària Camino Fernández ha es-
tat substituïda avui per Alfonso Sánchez.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Algun altre canvi o substitució? (Pausa.) Doncs, comencem aquesta 
comissió. 
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Tots han rebut la seqüència d’aquesta sessió informativa, que començaria amb 
una intervenció per part de la consellera d’un màxim d’una hora. Després les inter-
vencions dels grups parlamentaris, una resposta de la consellera, i un segon torn 
per respondre aquells dubtes o plantejaments que vostès li volguessin fer, i quedaria 
l’opció d’obrir una altra volta, si així ho consideressin els grups parlamentaris. 

En qualsevol cas, com que saben que també a petició dels grups parlamentaris es 
pot fer una aturada de deu minuts un cop acabi la sessió informativa de la conselle-
ra, hi ha algun grup que ja en aquests moments vulgui fer aquesta petició? (Pausa.) 
D’acord. 

Doncs, en principi, un cop acabi la consellera, passaríem al torn dels grups par-
lamentaris. I, en qualsevol cas, també, degut a l’embaràs de la consellera, si ella en 
algun moment necessita aturar la comissió, doncs, així ho farem.

Per tant, sense més preàmbuls, consellera, té la paraula per un màxim d’una hora.

La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Moltes gràcies, presidenta. Bé, gràcies, diputades, diputats, i també dono les grà-
cies a totes les persones que ens estan acompanyant avui, de col·legis professionals, 
d’organitzacions sindicals i membres del Departament de Salut, del CatSalut, del 
sector, i també veig periodistes..., i moltes gràcies per ser-hi.

M’acompanyen aquí a la taula la secretària general del Departament de Salut, la 
senyora Laura Pelay, i el director del Servei Català de Salut, el senyor Adrià Come-
lla, que formen part d’aquest equip directiu del departament d’aquesta legislatura. 

I, tal com ha fet la presidenta, crec que és pertinent i és important tenir present, 
en primer lloc, el conseller Comín. No pot ser aquí, però no és només que no pugui 
ser aquí, sinó no pot estar al costat de la seva família i amics, ni pot compartir el 
paisatge que l’ha vist créixer tota la vida; i, tal com ell, la resta de Govern que estan 
a la presó injustament o a l’exili, i també a la presidenta d’aquesta cambra, la presi-
denta Carme Forcadell. Crec que és important tenir-los presents en cada una de les 
coses que fem, i recordar la situació injusta que estan vivint.

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

Bé. Tenen a la primera gràfica una mena de dibuix, en què hem intentat fer gràfi-
cament allò que volem expressar en aquesta compareixença. És, evidentment, tenir 
les persones i el seu entorn en el centre; és tenir professionals, el coneixement, la 
governança republicana, i també tot això ho englobem en la necessitat de respondre 
a les necessitats de salut. 

Perquè quina és la responsabilitat que tenim vers la ciutadania, des del Departa-
ment de Salut, com també, quan he exercit com a diputada al Parlament, m’he sentit 
que la teníem com a cambra parlamentària..., que és donar resposta a les necessitats 
de salut de la nostra gent, de la població, dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, 
que són necessitats diverses. En aquesta visió holística de la salut, que potser és rei-
terativa, però em sembla que cal expressar aquesta descripció que va fer l’Organit-
zació Mundial de la Salut, ja el 1946, que és: «La salut és l’estat complet de benestar 
físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions i malalties». Aquesta és una de-
finició holística que defineix també la mirada que donem al departament, i crec que 
l’ha de donar al país, respecte als reptes de salut.

Per tant, el Govern de la Generalitat, i la conselleria que encapçalo, ha de ser el 
principal garant d’aquest dret a la salut per a tota la població que viu a Catalunya.

I «garant del dret a la salut» vol dir precisament això, vol dir que aquests prin-
cipis bàsics del nostre sistema nacional de salut, com és l’accés universal a la salut, 
que a la passada legislatura, amb el conseller Comín, es va blindar per llei, per la 
Llei d’accés universal a la salut, a càrrec del CatSalut..., això és un principi bàsic 
que nosaltres també encetem en aquesta legislatura. I, per tant, demanem o celebrem 
totes les iniciatives que puguin venir de l’Estat espanyol, però el que demanem és 
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que es respecti la llei que aquest Parlament va votar amb un ampli consens, amb 
el suport de tots els grups, exceptuant el Partit Popular, que hi va votar en contra, 
i Ciutadans, que es va abstenir. I demanem la retirada del recurs a aquesta, que és 
la nostra llei, que és fruit de la voluntat de la societat catalana que l’accés universal 
sigui pilar bàsic del nostre sistema nacional de salut.

I per donar resposta a aquestes necessitats de salut, a aquesta dimensió social que 
hem explicat moltes vegades que té la salut, els determinants socials de la salut, on 
només el 20 per cent de l’estat de salut de la nostra població ve explicat pel mateix 
sistema sanitari. D’aquí la importància que li hem de donar també a totes les políti-
ques de salut pública –i aquí veig el secretari de Salut Pública–, totes les polítiques 
aquelles que fan canviar també o que ajuden a canviar el nostre entorn, l’entorn físic; 
els factors socioeconòmics també ajuden a reduir desigualtats i també incideixen so-
bre les conductes relacionades amb la salut. I d’aquí també la importància de plans 
interdepartamentals, com el Pla interdepartamental de salut pública, que es va co-
mençar el 2014 posant, jo diria, la primera paraula en un paper –no és una primera 
pedra, sinó la primera paraula en un paper– i que s’ha anat treballant molt profun-
dament, perquè aquest país es creu que la salut pública és allò que ens farà canviar 
les corbes de necessitats també de salut i allò que genera salut.

La dimensió social de la salut es veu clarament en les desigualtats en salut per 
causes evidentment socials, i de gènere també. I aquí vull posar un accent, un èm-
fasi, en la introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques de salut, que és 
absolutament necessària, perquè així ens ho mostren les dades, com en l’Enquesta 
de salut de Catalunya, que vam poder presentar fa uns dies, i que mostren clarament 
que o incidim també en aquesta perspectiva de gènere o tampoc estarem reduint 
com cal les desigualtats en salut. I aquesta perspectiva és part indestriable de la de-
finició, del desplegament i de l’avaluació de les nostres polítiques.

En els dibuixets que teniu a dalt, en el centre, que hi ha les persones i el seu en-
torn, aquí tenim nens i nenes, dones i gent gran. Són els col·lectius més vulnerabilit-
zats de la nostra societat i en els que hi volem posar un accent. Evidentment, aquest 
Departament de Salut té la responsabilitat vers tota la població, vers aquelles per-
sones que per sort necessiten poca intervenció de les nostres polítiques públiques, 
però també, amb la piràmide de Kaiser, tenim unes necessitats importants en un 5 
per cent de la població –a dalt de tot–, i un 15 per cent de risc moderat i risc alt de 
necessitats de salut.

I per què no recordar-ho també avui? La xacra de la violència masclista, que 
s’ha hagut d’introduir, malauradament –i dic «malauradament»–, en el nou protocol 
d’embaràs, que és una actualització feta del que teníem el 2005. I els mateixos pro-
fessionals –les mateixes professionals, m’atreviria a dir– han vist la necessitat d’in-
troduir aquest cribratge o aquesta atenció des del principi d’aquest embaràs per de-
tectar possibles violències masclistes. No perquè ho vulgui aquest departament, no 
perquè li agradi a ningú, ja els dic «malauradament», s’ha hagut d’introduir, perquè 
és una xacra que tenim a la societat; i en persones que afronten un embaràs, com 
més aviat es detecti, molt millor. 

Per tant, vull que quedi també constància aquí que el Departament de Salut, dins 
l’estratègia de tot el Govern, intentarem lluitar al màxim contra la xacra de la violèn-
cia masclista. I per això també vaig fer el meu primer acte a la Unitat d’Atenció In-
tegral a les Agressions Sexuals que hi ha a l’Hospital Clínic; veure experiències que 
tenen, que també estan sorgides de les mateixes professionals. En aquest cas va ser 
la infermeria de les urgències, que va veure la necessitat d’atendre molt millor aque-
lles persones –aquelles dones, sobretot– que arribaven després d’una agressió sexual. 
I s’ha avançat molt aquests anys, i crec que totes aquestes experiències, bones pràc-
tiques i treball interdisciplinari val la pena que els fem arribar a tot el nostre país.

Per això, també, per donar resposta a les necessitats de salut. Teníem el paradig-
ma clàssic, que anava..., un sistema de salut amb dos grans àmbits, que anava des de 
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la salut pública i llavors els serveis assistencials, que gairebé potser no treballaven 
massa conjuntament. I ens n’anem a un nou paradigma per veure on es troba la gent. 
I on es troben les persones que vivim a Catalunya? Doncs, a la comunitat. Per tant, 
cal donar aquesta orientació comunitària, que és el que lliga salut pública i serveis 
assistencials, també perquè el repte és preservar la salut de les persones en el seu 
entorn natural, social. 

És a dir, les persones viuen en un domicili, en un barri o en un poble, i en un 
entorn determinat, i això és el que hem d’intentar preservar, la salut en el seu entorn 
habitual. No treure, a vegades, per causa d’atenció, la gent del seu propi entorn. Per 
això caldrà establir aquí, en el mateix sistema, tots els dispositius comunitaris, que 
no depenen del sistema sanitari, que no són responsabilitat d’aquest departament, 
sinó que són responsabilitat d’altres departaments, dels ens locals. I tota aques-
ta participació, i tot aquest engranatge que puguem fer de polítiques amb aquesta 
orientació comunitària, al final, ens portarà a l’objectiu, que és generar aquesta salut 
i treballar per la salut de la nostra població.

Un sistema de salut amb orientació comunitària és precisament això, i amb 
aquests principis: orientat als determinants socials de la salut; comunitari i partici-
patiu; integral i integrat; en xarxa, evidentment; adaptable a les necessitats de cada 
territori des del territori. No sabrem les necessitats de cada territori en un despatx 
a Barcelona, com tampoc les sabem des d’aquí en una sala del Parlament. I estem 
molt acostumats, els diputats i diputades, a moure’ns per tot el país per veure que 
aquest país divers que tenim té unes necessitats diferents segons el lloc i segons les 
condicions socioeconòmiques i les condicions d’entorn.

Evidentment, tot el que fem ho haurem de basar en l’evidència, i haurem de posar 
la transparència com a pilar fonamental.

Tenim una eina al Departament de Salut, que és el Pla de salut. És una eina de 
què ens vam dotar, de país, que ens marca l’estratègia. I és una eina feta no només 
pel departament... –sí que la lidera la Planificació del departament, però és feta pels 
professionals i les professionals–, que és el nostre Pla de salut; que és aquest ins-
trument indicatiu, aquest marc de referència que tenim, i que té una visió de quatre 
anys. Estem ben bé al mig d’aquest Pla de salut del 2016-2020, que té un compro-
mís molt clar amb les persones i amb la implicació dels professionals. I en aquesta 
compareixença vull insistir en això, que també té la persona en el centre, que posa 
èmfasi en l’atenció de qualitat i el bon govern, i que ho emmarca tot en la salut a to-
tes les polítiques. Aquest és el Pla de salut que tenim, aquest és el nostre marc, i en 
això treballarem també, evidentment, amb continuïtat des del Departament de Salut.

I per això començo també a dir que aquest salut pública que parlo ha de tenir la 
mirada ja del segle XXI, ha de tenir eines i instruments del segle XXI per poder gene-
rar salut, perquè els reptes són reduir les desigualtats en salut. I sabem que aquestes 
desigualtats s’hereten, i per això hem volgut introduir els nens i nenes, i per això 
les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya ens mostren, per exemple, –per dir-ne 
una, perquè són moltes– que el 36 per cent de nens i nenes viuen amb excés de pes, i 
això ve condicionat pel seu entorn, a casa, a l’escola, al barri. I, per tant, haurem de 
fer aquestes polítiques de reducció de les desigualtats en salut, perquè no s’heretin 
aquestes desigualtats. 

Controlar i eliminar els riscos ambientals de més impacte, aquesta també és una 
condició que la salut pública potser tenia més amagada, i que hi ha d’insistir mol-
tíssim en els propers anys. Perquè és veritat que els problemes ambientals, i només 
cal veure-ho a la ciutat de Barcelona, faran que Salut Pública necessiti incorporar, 
per exemple, professionals ambientòlegs, per posar un exemple concret. Promoure 
la corresponsabilitat en salut, involucrar els actius de la comunitat en aquesta gene-
ració de salut. Per tant, el repte principal és ser capaços de generar salut.

En aquesta salut pública del segle XXI, ens marquem uns objectius clars. Un és 
elaborar el pla estratègic de salut pública de Catalunya. I dic «salut pública de Cata-
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lunya», no estic dient «de les polítiques de salut pública del Departament de Salut», 
no estic dient «de l’Agència de Salut Pública de Catalunya», sinó en aquesta estratè-
gia de salut a totes les polítiques, de fer col·laborar els diferents departaments, per-
què l’estratègia de salut pública de tot el país necessàriament ha d’involucrar això, i 
el pla estratègic ho ha de definir d’aquesta manera.

Teníem la llei també de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. És a dir, per re-
cuperar un instrument cabdal per al nostre país, que era l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya, i el nostre compromís és que quan aquesta cambra hagi pogut aprovar 
aquesta llei, que és a qui li correspon, implementar l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i fer-la funcionar al màxim.

Consolidar també l’estratègia del Pinsap, Pla interdepartamental de salut públi-
ca, que és una estratègia que el 2014 es va presentar al Palau de la Generalitat amb 
l’Organització Mundial de la Salut, allà dient «estem contents, celebrem, aneu alie-
nats amb el que es diu des de l’OMS». El 2014 comença, el 2016 s’implanta a tots els 
territoris, més de vuit-cents professionals, gent d’altres departaments ha estat treba-
llant a cada territori per implantar aquest Pinsap a nivell regional. I ara ens tocarà..., 
i el repte que tenim aquí, l’objectiu, és poder-lo portar a l’àmbit local. I aquest és un 
repte important però absolutament necessari i nosaltres hi estem molt compromesos.

Com potenciar el Comsalut en el marc de l’Enapisc? El Comsalut, com sabeu, 
és la introducció d’aquesta orientació comunitària en l’atenció primària, amb setze 
proves pilot que han tingut resultats excel·lents. Jo diria que els resultats millors no 
tenen res a veure amb les coses que s’hi han fet, perquè depèn del territori i depèn de 
l’entorn necessites una orientació comunitària diferent. I, per tant, de totes aquestes 
setze experiències, amb l’estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària, 
el que farem és aprofitar totes aquestes experiències diverses i poder-les portar a tota 
l’atenció primària del nostre país.

Això ja ho contempla l’Enapisc i, per tant, tota la feina que s’ha pogut fer en el 
Comsalut i que encara en pot continuar fent, encara no el farem desaparèixer, doncs, 
s’introduirà a l’estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària.

Tots aquests plans que contemplem en aquest marc del Pla de salut, en aquesta 
estratègia de país, 2016-2020, com el mateix Enapisc, les estratègies que vam fer, 
2017-2020, en salut mental i addiccions, que també ens deien que especialment ha-
víem de posar èmfasi en l’atenció infantojuvenil, que és..., que les dades ens mostra-
ven que havien crescut molt els problemes de salut mental en aquesta població que 
és vulnerabilitzada també. 

El Planuc, el Pla nacional d’urgències i atenció continuada; una xarxa oncològi-
ca potent a tot Catalunya per treballar per a l’equitat en els tractaments a tot arreu; 
el Pla d’acció contra el VIH i altres ITS, que l’haurem de mantenir i l’haurem de 
potenciar; el protocol de reproducció humana assistida; el model d’atenció a la salut 
a les persones «trans» i el Pla d’atenció a les persones amb síndromes de sensibilit-
zació central.

I nous desplegaments amb una perspectiva de gènere que volem dotar, com és el 
Pla d’atenció al maltractament infantil, amb unitats noves i que malauradament tam-
bé necessitem territorialitzar aquesta atenció. I l’extensió del model a les agressions 
sexuals, que ja us he explicat abans, que donada la meva primera visita a aquesta 
unitat d’atenció integral, les agressions sexuals crec que és pertinent que tot aquest 
coneixement pugui traslladar-se en formació arreu del territori. No es tracta de crear 
unitats a tots els territoris, no es tracta de crear dispositius nous. Es tracta de que la 
formació arribi i que les persones agredides, les dones agredides, arribin a l’atenció 
primària, arribin a un hospital comarcal, arribin a on arribin es puguin trobar per-
sonal format per atendre-les adequadament. 

El Pla nacional d’atenció a l’artrosi, que també té un component de gènere impor-
tant. És una malaltia molt prevalent i aquí també sempre ha quedat una mica encara 
amagada. Per tant, posem-la sobre la taula. I el Pla nacional d’atenció a l’endome-
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triosi, que és una de les altres invisibilitzacions d’afectacions a les dones, impor-
tant, que ja es van treballar en la legislatura passada i que, per tant, implementarem 
aquest pla perquè aquesta invisibilitat, aquests dolors i tot el que implica l’endome-
triosi, que pot arribar a ser molt greu, doncs, les dones tinguin la millor atenció.

I vull posar, evidentment especial èmfasi, en el pla més gran que tenim a im-
plementar, que és una continuïtat de la feina feta aquests últims mesos i que també 
ens demana molt el sector, i sobretot l’atenció primària, que siguem capaços d’im-
plementar-la, que no es quedi mai en un calaix i que ens hi posem de debò, que és 
l’estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària. 

L’orientació comunitària hi ha de ser i així ho marca el seu nom també, que crec 
que era molt pertinent; l’enfocament via psicosocial centrat a la persona; l’adequació 
als nous reptes de salut, no s’hi val mirar a allò que hem fet sempre, mirem aquells 
reptes que tenim en el futur i fer-hi front des de l’atenció primària, que és la més 
propera a la nostra ciutadania, és molt important; garantia de qualitat i seguretat, 
que això també s’ha de donar sempre en l’atenció primària; la lluita contra les ini-
quitats territorials i la consolidació del lideratge professional.

Tots aquests grups que s’han fet per establir l’estratègia nacional d’atenció pri-
mària i salut comunitària són grups amb professionals, són grups participats. No és 
una cosa que s’inventin uns plans en un despatx, i ho he repetit aquí unes quantes 
vegades, aquesta implicació dels professionals, que és la que ens demanen ara que 
tirem endavant amb el pla, és la que farà que aquest pla tingui èxit. 

Perquè fins ara n’hem fet de coses amb l’Enapisc: hem implementat el nou mo-
del d’assignació de recursos d’acord amb l’indicador socioeconòmic; hem recuperat 
també el 50 per cent de la borsa de substitucions a l’Institut Català de la Salut, que 
com sabeu és qui té la majoria de la primària al nostre país; hem constituït aquest 
Consell Assessor de l’Enapisc, que s’ha de reunit properament per tractar aquest do-
cument que data ja de juny del 2018, per tant, és actual, que recull tot el treball fet 
a les comissions tècniques i aquestes set comissions tècniques que es van constituir 
i que van treballar són el que dona fruit a aquest document i la implantació del su-
port de salut mental a tots els CAPs, només la meitat dels CAPs a Catalunya tenien 
professionals de salut mental de suport i això, donades les dades que es veien als úl-
tims anys, calia reforçar-ho, i es va fer, i es va fer a la passada legislatura amb molt 
d’èmfasi i també amb recursos. Per tant, cal reconèixer-ho i cal continuar treballant 
en aquesta línia. 

I els objectius que ens marquen en l’Enapisc, és evidentment acabar de desple-
gar-lo al territori amb progressivitat i de forma participada, que és molt important, 
de forma participada amb els professionals, amb la ciutadania, amb el món local i 
amb les entitats proveïdores. 

I, durant aquest primer any, farem l’arrencada d’aquestes comissions tècniques 
també a nivell territorial i grups de treball restants que encara en resten, i la po-
sada en marxa dels dotze territoris demostratius. Aquí hi ha un canvi de mirada i 
d’orientació real amb les XAPs, que són les xarxes d’atenció primària, on l’estructu-
ra motora del que és el desplegament del sistema sanitari en el territori deixa de ser 
l’hospital d’aquella àrea, de l’àrea de gestió assistencial, i passa a tenir-la realment 
la primària. O sigui, les xarxes d’atenció primària fan que l’estructura motora de 
l’atenció sanitària del nostre país, realment com s’està parlant des de fa molt anys, 
passi a tenir-la l’atenció primària. I això és molt important. I evidentment farem un 
primera avaluació del model.

En aquest donar resposta a les necessitats de salut, informes de l’Organització 
Mundial de la Salut sobre envelliment i la salut, hi ha cinc paradigmes amb relació 
a l’envelliment i la salut, que és un dels reptes importants que tenim, que és envellir 
activament i saludable; guanyar en esperança de vida sense multimorbiditat, no és 
allargar només la vida sinó més vida amb bona salut; desenvolupar un model d’aten-
ció a les persones grans; desenvolupar un model d’atenció a les persones que tenen 
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malalties cròniques i necessitats complexes d’atenció i construir un món amigable 
amb les persones grans, que també jo crec que és bàsic en la nostra societat cuidar 
les nostres persones grans, que són els que ens han cuidat a nosaltres al llarg de la 
nostra vida i les que ens han permès créixer.

I per això hem intentat posar amb uns exemples gràfics els exemples que ens tro-
bem en aquest país i com els hem enfocat, i com crec que els hem de mirar. La Pe-
pita, de vuitanta-cinc anys, que té hipertensió, té diabetis, té artrosis, que ha caigut, 
que té disfàgia i que al final té deteriorament cognitiu, evidentment, té una davallada 
funcional, però també el que té és que viu en un quart pis sense ascensor, que sem-
pre li ha encantat llegir, però que ara ja no hi veu bé, i això també ho hem de tenir 
en compte a l’hora de planificar les seves necessitats en salut.

O el Lluís, de vuitanta-set anys, que té una hepatopatia crònica pel virus de l’he-
patitis C, que està pendent de tractament, però també el que li passa és que viu sol, 
que no pot fer-se el dinar i que ha de prendre de moltes pastilles però que a vegades 
se n’oblida. La prescripció la té, el sistema respon, però potser no pot assumir l’ad-
herència al medicament que li pertocaria al tractament que necessita.

O la Maria Dolors, de vuitanta-tres anys, amb una insuficiència renal, que ne-
cessita diàlisi tres cops per setmana, però que el que té és una pensió molt baixa i 
n’ha de dedicar una part a col·laborar amb la família i té dificultat per recordar-se 
de les coses.

Aquestes són les nostres persones grans que tenim avui al nostre país. No són 
només una història clínica amb patologies, són una realitat social, en el seu domicili, 
en el seu entorn, en el seu barri. Per això vull insistir molt en això, si som capaços 
d’integrar, de treballar bé tots aquests aspectes i, realment, tenir la persona al centre, 
ens en sortirem molt millor de tenir allò que volem tots, que és les nostres persones 
grans amb la dignitat que es mereixen després de tota una vida de treball i de tota 
una vida dedicada també a que la societat que els venia al darrere cresqués i pogués 
viure molt millor que ells en la seva infància i en la seva adolescència.

Per tant, és important com la societat tracta les nostres persones grans i per 
tractar-les bé és important saber que no són només una història clínica, ni les se-
ves malalties cròniques, ni la seva patologia. Per això l’objectiu que no es tracta de 
patologitzar l’envelliment, tot al contrari, sinó de fer una estratègia única d’atenció 
a les persones grans, aquelles que es troben en situació de condicions cròniques i 
necessitats complexes d’atenció, i ho he dit abans, són aquesta punta de la piràmide 
del 5 i el 15 per cent, són aquest 20 per cent de la població la que ens necessita, que 
ens ha fet créixer com una societat i que ara ens necessita des d’una visió d’atenció 
integrada, social i sanitària, i amb una perspectiva de gènere també.

I no sé si ho he dit abans, però tres de cada quatre persones grans, de cada quatre 
persones grans de més de setanta-cinc anys que viuen soles són dones –són dones. 
I, per tant, això implica la Maria Dolors i la Pepita, no?, que dèiem abans. I ens hem 
de preocupar com viuen aquestes persones en aquest entorn de soledat.

En aquest marc, que era el més important, que és donar resposta a les necessi-
tats de salut de la nostra població és imprescindible –imprescindible– parlar amb i 
dels i les professionals –imprescindible. Per això hi hem volgut dedicar un capítol. 
La pràctica professional i el coneixement són els principals actius del sistema pú-
blic de salut i en «professionals» m’estic referint a tot el ventall del nostre sistema. 
Evidentment que no són només metges, tampoc són només metges i infermeres, són 
absolutament totes les persones que, amb la seva dedicació i el seu coneixement pro-
fessional, participen en el sistema, participen en aquest generar salut.

I és veritat que durant el període del 2007 al 2014 es va produir un important 
deteriorament en les condicions, en la qualitat de l’ocupació d’aquest sector i que no 
ens n’hem recuperat. I no cal que fem diagnòstics diferents dels que sabem que com-
partim tots. I per això, malgrat pugui ser reiteratiu, jo crec que és d’obligació fer un 
agraïment a tots els professionals, treballadors, treballadores de la salut en el sentit 
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més ampli que han estat aquests anys de retallades, aquests anys molt complicats, 
minimitzant aquest impacte vers la ciutadania, prioritzant sempre la vocació, que jo 
crec que s’ha demostrat en aquest país, d’atendre a la nostra ciutadania i a totes les 
persones, i també tenint molt clars els principis, no?, i defensant, com els primers, els 
principis del nostre sistema nacional de salut com pot ser la universalitat. I això ho 
han fet els nostres professionals aquests anys i, per tant, haurem d’establir també tots 
els mecanismes que ajudin al fet que tot aquest coneixement professional ens ajudi 
també en aquest futur que estem mirant dels propers cinc, deu, quinze, vint anys. 

I establir les necessitats de professionals de la salut ha de ser resultat d’un treball 
rigorós que involucri tots els agents del sistema sanitari. I aquests dies tinc reunions 
amb molts, no només col·legis, sinó també entitats del sector, els sindicats, i com-
partim el mateix, ens involucrarà a tots i, per tant, hi haurem de ser tots, en aquest 
establiment de les necessitats de professionals del present i futur. 

I els principals eixos de treball de l’àmbit professional que nosaltres ens mar-
quem són dos: un és la millora de la qualitat de l’ocupació dels professionals de la 
salut, i l’altre és la planificació de les necessitats de professionals, tan presents com 
futures, perquè malauradament el present el tenim aquí i la planificació la necessi-
tarem també amb mesures a curt, perquè hem de donar resposta a aquestes neces-
sitats de salut de la nostra població i, evidentment, els professionals en són la peça 
clau. Allò que siguem capaços de planificar amb els professionals i amb les seves 
necessitats i l’aportació del seu coneixement ens marcarà també el sistema que tin-
drem en el futur. 

Pel que fa a la millora de la qualitat de l’ocupació, vam poder tenir el Pla de ga-
rantia de l’estabilitat laboral a la passada legislatura, que és un full de ruta compartit 
amb sindicats, amb col·legis professionals, amb organitzacions sanitàries i el mateix 
departament, que és molt important ser capaços de compartir aquest full de ruta, i 
durant el 2017 es van, ja, aprovar les convocatòries de 3.559 places a les entitats ads-
crites al CatSalut, amb una taxa de reposició ja del cent per cent, amb una oferta pú-
blica extraordinària que ens abarca del 2017 al 2019, l’aprovació de la convocatòria 
de 10.092 places a l’ICS, i, un cop adjudicades, la temporalitat estructural s’haurà 
reduït un 30 per cent a les entitats adscrites al CatSalut i un 36 per cent a l’ICS. Això 
és molt important. Això afectava l’estabilitat laboral i això també introduïa que la 
precarietat laboral també la teníem en el nostre sistema.

Els objectius en el marc d’aquest pla de garantia que encara tenim presents, que 
no s’ha acabat, són continuar aquest procés de convocatòria i adjudicació de les pla-
ces aprovades a les entitats públiques, posar en marxa una cosa que ja es va intro-
duir i que ja es va posar al pla de garantia, però que encara no estava creat, que és 
l’observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari públic. 
Important. Important saber com tenim contractats els nostres professionals en els 
centres i en els hospitals, i també, per què no?, a tot el sistema més enllà de la pri-
mària i dels hospitals. I vetllar perquè totes les entitats que presten serveis a la xarxa 
pública es dotin també d’un pla de conciliació laboral, personal i familiar.

I els professionals necessiten, també, un entorn que pugui promoure el seu desen-
volupament professional. El desenvolupament professional és un procés que és in-
trínsec de la bona pràctica en l’exercici de la professió, i la bona pràctica és intrínseca 
de la qualitat de l’atenció de les persones. Reconèixer i promoure el desenvolupa-
ment professional contribueix a garantir una atenció de qualitat segura i que incor-
pori el nou coneixement generat. Tot aquest desenvolupament professional genera 
nou coneixement que retorna al mateix sistema en una millora de la qualitat. Tot 
això s’ha de potenciar. En tot aquest entorn del desenvolupament professional hi te-
nim compromís i, per tant, un objectiu clar és completar el Pla de desenvolupament 
professional continu. No és una cosa..., no és un pla de xoc, no és una cosa que es 
tingui en un calendari que es fa aquest any, és una continuïtat de les polítiques de 
desenvolupament professional que hem de mantenir al llarg de tots els anys.
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I, evidentment, els professionals també necessiten, per treballar, qualitat en les 
infraestructures i els equipaments.

En aquest sentit, és cert, tal com hem dit, que els anys 2007-2014 es va veure un 
deteriorament en les condicions laborals; també ho és que aquestes condicions labo-
rals també impacten els no recursos de què han disposat per a la renovació d’equi-
paments. I això ho han notat en primera instància els professionals, que han intentat 
que no ho notessin els ciutadans però que evidentment és molt complicat quan hi 
ha allò, una roda de renovació d’equipaments, tornar-la a engegar amb les urgències 
que s’hauran generat aquests anys. Per tant, mai s’ha posat en risc els pacients: els 
professionals ho han tingut molt clar, i també les autoritats sanitàries des del depar-
tament i del CatSalut, però és cert que hi haurà d’haver un esforç important en els 
equipaments. 

I també és cert que les infraestructures les hem de veure d’aquesta manera holís-
tica, també, i que s’han establert els pactes de salut i benestar que han implicat els 
governs municipals de les principals ciutats del país, i alguns pactes encara queden 
per fer, com són Sabadell, Barcelona, l’Hospitalet, en la planificació també d’aquests 
equipaments, la planificació de les infraestructures i dels serveis que necessiten per 
donar resposta a les necessitats de salut de la seva ciutat. 

I per això durant la darrera legislatura es van reprendre les inversions de la 
xarxa hospitalària i de centres d’atenció primària, entre d’altres, de l’Hospital 
Joan XXIII, que estem a la segona fase del concurs d’idees; l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa, en procés de construir l’equipament de radioteràpia; l’Hospital de 
Viladecans, amb ja les obres començades, que n’havíem parlat moltes vegades en 
aquest Parlament i, per tant, la feina que es fa al Parlament també s’acaba traduint 
en... –perquè, al final, és un reflex de les necessitats del territori–, s’acaba traduint, 
finalment, en obres començades; l’Hospital Trueta, amb l’acabament de la primera 
fase de les urgències el 2018, i cinc actuacions en CAPs que es faran durant aquest 
any 2018 al CAP Can Roca, a Terrassa, a Premià de Dalt, a Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet, a la Seu d’Urgell i a Verges.

És important lligar les inversions amb aquests pactes de ciutat i amb aquesta 
anàlisi de les necessitats de futur i no parlar només de totxo, sinó parlar que aques-
tes infraestructures i aquests equipaments serveixen i es posen al servei de la ciu-
tadania. Perquè això genera un entorn per als professionals molt millor per poder 
atendre bé la població, que és la que es troba cada dia als seus centres de treball.

Aquesta qualitat en les infraestructures i els equipaments..., ens marquem uns 
objectius, que és estendre aquests pactes de salut i benestar a les principals ciutats 
en què encara no els hem pogut fer; elaborar el Pla estratègic de renovació tecnològi-
ca, importantíssima, demandada pels professionals i pels centres, i continuar imple-
mentant el Pla d’actuacions d’inversions en salut. Això és necessari, això requereix 
recursos, però també requereix d’aquesta anàlisi, sobretot tenint en compte aquestes 
necessitats de salut.

I, pel que fa a la planificació de les necessitats de professionals –que crec que és 
rellevant, que és important no només pel present sinó sobretot pel futur–, aquestes 
necessitats de professionals venen determinades, determinades pels models d’aten-
ció a les necessitats de salut, que són els prevalents i emergents, pels perfils de pro-
fessionals, per les especificitats dels territoris i pels valors socials que volem intro-
duir també en aquestes necessitats professionals. 

I el Departament de Salut, en aquest cas, ja ha posat en marxa mesures encami-
nades a fer el seguiment de les necessitats dels professionals sanitaris, amb aquest 
registre de professions sanitàries amb especialitats. Per tant, dades que tinguem per 
poder fer aquesta anàlisi i no només el diagnòstic, sinó la planificació futura; re-
conèixer perfils professionals –es va treballar amb un acord important per la pres-
cripció infermera–, i definir nous rols professionals d’acord amb les necessitats del 
model, per exemple, en l’Enapisc. L’Enapisc contempla no la substitució de profes-
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sionals, sinó que contempla que se’n necessitaran més i d’uns perfils determinats, 
contempla la introducció de nutricionistes, de fisioterapeutes i, evidentment, de re-
ferents en salut mental a l’atenció primària en salut. No és només veure què teníem 
fins ara i què necessitarem, segons els perfils que teníem, sinó quins perfils necessi-
tem per atendre les necessitats presents o futures.

El mateix passa amb salut pública, i crec que abans he posat un exemple, no?, 
que es necessitaran ambientòlegs, es necessitaran urbanistes, es necessitaran antro-
pòlegs, sociòlegs, i no només titulats en salut pública o estrictament la substitució 
dels perfils que tenim actualment.

Cal avançar en això i cal compartir-ho amb tots els actors; és a dir, involucrar a 
tothom no només en aquest diagnòstic, sinó també en la planificació de les neces-
sitats futures. I per això tenim una fita clara, que és convocar una cimera dins del 
departament, els col·legis professionals, les societats científiques, les organitzacions 
sanitàries, organitzacions sindicals i entitats ciutadanes, també, a molt tardar el se-
tembre del 2018, amb tres eixos molt clars: no només és compartir el diagnòstic, que 
fa falta i que ja es va treballar, també, en el Pla d’estabilitat laboral, sinó compartir 
diagnòstic, les accions a curt termini i sobretot aquesta estratègia a llarg termini de 
planificació de professionals que necessitarem per garantir que aquest futur del siste-
ma nacional de salut ens dona resposta a les necessitats de salut de la nostra població. 

Això és absolutament necessari. Crec que aquest Parlament, com sempre, ha es-
tat a l’altura, i també hi estarem compromesos, a ajudar que això es faci. I, evident-
ment, també, prendre totes les mesures necessàries, tot allò necessari, per garantir 
aquestes pràctiques professionals, per donar seguretat jurídica, que la vam perdre 
arran d’un decret de l’Estat espanyol en la pràctica infermera, en aquella pràctica 
que ja fan habitualment, i que aquesta seguretat jurídica nosaltres estem absoluta-
ment compromeses amb les infermeres perquè el seu exercici professional habitual 
no es vegi minvat d’aquesta seguretat i sigui, a més a més, reconegut com pertoca.

Aquest és el compromís molt clar, molt clau en aquesta legislatura, no perquè el 
definim nosaltres, no perquè sigui una necessitat d’aquestes tres persones que estem 
aquí a la taula avui, sinó que és una necessitat de país, és una necessitat que té el 
sector per atendre allò que la societat catalana demana, que és: encarem els nous 
reptes de salut, posem-hi èmfasi i fem-ho, sobretot, comptant amb els professionals 
del nostre país, als quals torno afegir aquest agraïment per l’esforç de tots aquests 
anys que han tingut i perquè han sabut respondre de cara a la nostra ciutadania.

Torno a beure una mica d’aigua. (Pausa.) I ara vull introduir un element nou pel 
que fa al coneixement, pel que fa a què ens aporta aquest sector salut com a país a 
tota la societat, més enllà de la part més assistencial. Vull introduir la paraula inno-
vació, vull parlar d’un nou model productiu i de progrés, perquè això és el que repre-
senta també el sector salut, el que representa en ocupació, el que representa en ocu-
pació de qualitat, el que representa en augment del coneixement en el nostre país, 
aquest valor afegit i aquest arrossegament de molta economia, també, de la nostra 
societat i del nostre país.

El percentatge de la contribució a l’economia catalana, és a dir, sobre el PIB, del 
sector salut, és molt gran –és molt gran. No vull que quedi mai a les ments d’algú 
que és un sector que el que fa és gastar el 40 per cent del pressupost de la Genera-
litat de Catalunya. Aquest és un sector que inverteix en salut. Aquest és un sector 
que genera salut. Aquestes polítiques que nosaltres defensem i que em sembla que 
compartim amb molts dels que esteu aquí, generen salut i generen prosperitat per al 
nostre país. I això jo crec que també és important poder-ho remarcar en una com-
pareixença parlamentària. Perquè, a part de dir que Catalunya és un dels principals 
ecosistemes innovadors de biomedicina d’Europa, que està molt bé, i que són dades 
i que potser, per dir-ho d’una manera, la consellera d’Empresa les diria amb molt 
d’orgull, jo dic amb molt d’orgull que aquesta innovació té com a objectiu imple-
mentar els resultats d’aquesta recerca, d’aquest coneixement dels professionals per 
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millorar el benestar de la ciutadania. Aquest és l’objectiu principal; sense oblidar 
tot el que ens genera aquest coneixement, aquesta recerca, aquesta innovació. Però 
l’objectiu principal és que arribi al benestar de la ciutadania.

Ser punters –ser punters– en assajos clínics de fase 3, què ens permet al nostre 
país? Doncs, que hi hagi molta gent –que realment, a més a més, ho necessita– que 
es pugui beneficiar abans de tractaments punters. No ser-ho voldria dir que molta 
gent no se’n podria beneficiar. Jo crec que això no ho hem d’oblidar. No hem de tenir 
la recerca i la innovació aquí dalt, com unes xifres, com uns percentatges i com unes 
coses de les quals ens sentim orgullosos; també ens n’hem de sentir, d’orgulloses, 
però no hem d’oblidar mai per a qui ho estem fent, això, i qui hi ha al centre de tot 
això, que són les persones i el seu entorn, que és el nostre país.

I aquest Pla de salut de Catalunya 2016-2020 ja contemplava això, i ja incloïa 
una línia específica per potenciar la recerca i innovació en el conjunt del sistema de 
salut de Catalunya, amb aquest paradigma d’augmentar el benestar. I vull dir que 
aquest PERIS del 2016-2020, amb dues convocatòries que s’han pogut fer..., i, per 
tant, 29 milions d’euros que s’han pogut introduir en recerca i innovació, 111 con-
tractes nous, però vull afegir unes xifres que aquí no surten, que és la intensificació 
que hi ha hagut; en infermeria i fisioteràpia, per exemple, ha sigut de 90 –90 perso-
nes de les 111. En canvi, facultatius especialistes és de 31. Què vull dir amb això? 
La recerca i innovació no és només dels metges; la infermeria en fa molta, «fisio» 
també. I que dels seixanta projectes que tenien, quaranta-quatre són d’atenció pri-
mària i de salut mental. És a dir, fugim una mica d’aquell paradigma de la recerca 
i la innovació que havia estat sempre, i portem la recerca i la innovació a tot arreu, 
a tot el sistema.

Per això també hi ha un programa, que es diu Innòbics, que al final és innovació 
oberta, és una plataforma d’innovació oberta, un marc obert i col·laboratiu, en què 
s’hi han implicat, de tot l’ICS, 1.700 professionals, amb 240 idees avaluades, amb 
dotze projectes ja en implementació, on hi han hagut projectes, hi han hagut idees, 
hi ha hagut implicació de professionals, de tots els professionals de l’ICS –i això ho 
vull dir–: administratives, cel·ladors..., perquè tothom pot innovar en projectes, en 
organització i en nous mecanismes que al final reverteixen en aquest benestar i en 
aquesta atenció a la salut.

O com, per exemple, el CIMTI, que és el Centre per a la Integració de la Medi-
cina i les Tecnologies Innovadores de Catalunya. Totes aquelles tecnologies innova-
dores s’han de poder introduir en el sistema. No ens servirà de res que les inventem, 
que existeixin, però que les haguem de vendre a fora, sinó que el que serveix és que 
les puguem introduir al nostre sistema públic de salut, en el nostre sistema nacional 
de salut, i, per tant, que s’hi facin aquests convenis de col·laboració amb els hospi-
tals de Catalunya.

I la compra pública innovadora. Tota aquesta innovació, que la puguem posar 
dins el sistema, que la puguem comprar. I, a part d’aquests 20 milions que hi hem 
posat el 2017, intentar que en puguin ser fins i tot més, per incorporar aquestes no-
vetats en el nostre sistema.

I, evidentment, també tenim una eina, que és clau, que és el Programa públic 
d’analítica de dades per a la recerca i innovació en salut de l’Aquas, que és: totes les 
dades generades del nostre sistema, poder-les posar a disposició d’aquest augment 
de coneixement, perquè aquesta recerca pugui revertir altra vegada en el nostre sis-
tema i en el nostre benestar, que situa..., tenim una especificitat a Catalunya, i ens 
situa com a referent internacional en això. I, per tant, aquest PADRIS s’haurà de 
consolidar ara i haurà d’estar en plena operativa i avaluació de cara al 2019-2020.

Els objectius. Doncs, és escalar aquest projecte Innòbics que us he explicat, que 
era en el marc de l’Institut Català de la Salut i que va poder comptar amb la partici-
pació de 1.700 professionals amb idees de tot tipus, a tot el sistema públic de salut. 
Promoure les sinergies entre tots els instituts de recerca de l’ICS i construir, a mitjà 
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termini, un paraigua que l’anomenem Iriscat, que el que ens farà és augmentar en-
cara més aquesta potència que ja tenim en la recerca en el nostre país; incrementar 
els fons dedicats a la compra pública competitiva d’innovació, en què també som 
punters i liderem molts projectes; i continuar les convocatòries PERIS, que és aquest 
Pla estratègic de recerca i innovació en salut, i consolidar també el Pla públic de les 
dades sanitàries per a la recerca i la innovació en salut, el PADRIS.

Tot això ho volíem emmarcar moltíssim, perquè a vegades són dades fredes i da-
des que no sabem posar, en el fons, com a benefici de la societat. I en té molts. I el 
benefici no és només que tenim gent molt qualificada treballant als nostres centres 
de recerca, sinó que som capaços de portar-los a la implementació en els nostres 
hospitals, en els nostres centres de primària; som capaços d’innovar a tots nivells i 
a tota escala. I aquesta capacitat del país i dels nostres professionals per innovar... 
I sobretot també amb molta participació de les pacients... –perquè això m’ho he dei-
xat, però crec que ho tenia–, que comencem a posar en els indicadors de recerca 
a pacients –és a dir, centrats en els pacients–, perquè puguin també avaluar aquest 
impacte. No és només dir l’impacte en publicacions, és dir l’impacte directe cap a 
l’atenció en salut. I això és important i serà cada vegada més important en el futur, 
amb aquesta ciutadania activa que també reclama i també vol saber com es gestio-
nen no només els recursos públics, sinó com es gestiona aquest coneixement en el 
nostre país.

Per això és important també el proper objectiu, o el proper ítem que jo vull re-
marcar, que és aquesta governança republicana de la salut. Aquesta governança re-
publicana de salut, aquest engranatge que evidentment ens marquem amb la parti-
cipació com a pilar fonamental, ha de tenir en compte les necessitats, les opinions, 
les prioritats de les persones, per prendre decisions més bones al cap i a la fi, perquè 
són més intel·ligents, però sobretot compartides i perdurables; que puguin perdurar, 
aquestes decisions, perquè estan molt ben travades amb aquesta participació. Fomen-
tar l’apoderament i la corresponsabilitat sobre la mateixa salut, que és, al final, in-
cloure la veu de les persones en tres nivells: nivell més «macro», «meso» i «micro».

Al nivell més «macro», la presa de decisions de les polítiques públiques que fem. 
Si introduïm la participació en tot això, al final seran polítiques públiques molt més 
robustes, també a nivell dels serveis on es desenvolupa l’atenció i també a nivell de 
la relació directa amb els professionals assistencials. També és molt important. La 
ciutadania està reclamant ser una part activa de tot allò que l’implica en la seva prò-
pia salut. I, per tant, a tots aquests tres nivells ho haurem d’incorporar.

De processos participatius n’hem començat molts. I, de fet, jo diria que tots els 
plans que ja comencen des de fa un temps en el nostre país ja ho incorporen, per-
què..., i ha de continuar sent així. Com el Pla nacional d’urgències de Catalunya; l’es-
tratègia..., l’Enapisc, d’atenció primària i salut comunitària; la d’atenció integrada a 
la cronicitat; els plans estratègics sanitaris territorials –molt important aquí la parti-
cipació també en el territori–; Consell Consultiu de Pacients a Catalunya, i, evident-
ment, en un marc més general, les aportacions que es fan en el Pla de salut, en el Pla 
estratègic de recerca i també en el Programa d’analítica de dades per a la recerca.

Perquè tenim ja espais estables, espais estables de participació, com són el Con-
sell de Salut de Catalunya, el consell de salut a les regions sanitàries, el Consell 
Consultiu de Pacients –amb aquest Pla estratègic que ja hem fet, que incorpora 
aquesta participació–, el Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya –i arran 
d’aquí també es va poder promoure el Pla de garantia de l’estabilitat laboral i també 
podrem abordar tot l’àmbit dels professionals–, i espais per a l’harmonització farma-
coterapèutica, que és de les úniques administracions sanitàries del món en què els 
pacients seuen a les taules de decisió, amb dues cadires, com dues cadires també té 
el mateix departament, les mateixes especialitats, els col·legis professionals, etcète-
ra. Perquè incorporar aquests pacients a l’avaluació dels projectes, com he dit abans, 
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de recerca és poder valorar aquest impacte assistencial que tenim. La participació, 
el fet de ser-hi, ens ajudarà també a potenciar tot això.

I ens marquem, evidentment, també uns objectius en la participació, que és el 
desplegament del Marc de participació ciutadana en salut. Al final, revitalitzar els 
espais estables de participació que ja tenim; acompanyar i incorporar bones pràcti-
ques i metodologia –sobretot la metodologia també es important– en els processos 
participatius que es duguin a terme des del Departament de Salut, des del CatSalut 
o des de qualsevol altre àmbit del nostre sector, i promoció d’uns centres més oberts 
a la participació, amb suport actiu també a les necessitats de pacients i de voluntaris.

I l’altre punt, més enllà de la participació, que va bastant més enllà i que tam-
bé és responsabilitat nostra no com a sector, sinó que també ens hi hem emmarcat 
com a país amb la Llei de transparència, és l’acció proactiva de donar a conèixer la 
informació relativa a les actuacions i obligacions de l’Administració –i, en aquest 
cas, d’això que ens competeix a nosaltres–, amb caràcter permanent i actualitzat, de 
manera que resulti comprensible. No serveix de re mostrar dades que no les puguis 
entendre, que no les puguis fins i tot tractar i remenar, com dic jo, amb les dades, i 
explorar. I amb un accés ampli, fàcil, i gratuït a les dades, i facilitant també aquesta 
participació.

Se n’ha fet molta, de feina, arran de la Llei de transparència, i crec que això ho 
hem de continuar, no només a nivell del Departament de Salut, sinó tot el Govern de 
la Generalitat de Catalunya. Però m’atreveixo a dir que el Departament de Salut en 
això sempre hi ha insistit molt –i, si no, hi hem insistit els diputats i diputades amb 
les nostres mocions, que jo també n’havia fet unes quantes–, en aquesta transparèn-
cia activa. En aquest..., no només són els dissenys d’indicadors centrats en el pacient 
el que es reclama ara, sinó que tots els espais que hem pogut crear de transparència 
des de la web del CatSalut, amb unes llistes d’espera mensuals el 2017 –que això fa 
uns anys no hi era i també es va debatre molt aquí–, amb auditories de qualitat dels 
registres de les llistes que nosaltres introduïm ara –perquè és mostrar la informa-
ció i també mirar la qualitat d’aquests registres, mirar evidentment d’incloure tota 
la perspectiva de gènere en totes aquestes dades que mostrem, i tota la informació 
instada des del Parlament–, doncs, tenir aquesta transparència activa.

Nou model de registre de contractes ja disponible a la web del CatSalut. Perquè 
contractes en Salut n’hi ha moltíssims. Abans hi havia un registre que era molt..., 
PDF i només unes línies i uns imports i uns noms, i ara és molt diferent –també 
per insistència de molts de nosaltres durant anys. I la Central de Resultats, que és 
una eina increïble que té l’Aquas, que mesura, avalua i difon els resultats assolits 
en l’àmbit no només de l’assistència sanitària. Primer era d’hospitals, després s’ha 
incorporat primària, però ara incorporem també nous àmbits d’anàlisi, com són la 
salut pública i les emergències.

Amb uns objectius també que ens marquem pel que fa a la transparència, que 
són: el primer ja l’he volgut remarcar abans, que és incloure aquesta perspectiva de 
gènere en totes les dades que publiquem en els espais de transparència, i un nou mo-
del, també, d’atenció al ciutadà. No és el mateix l’atenció al ciutadà que fèiem anys 
enrere que la que ens demana la ciutadania avui. Desburocratitzar, simplificar pro-
cessos, apropar-se a la ciutadania és clau perquè l’atenció al ciutadà sigui de qualitat. 
I, per tant, també hi haurem d’incorporar estructura territorial més operativa: inte-
grar professionals i proveïdors de cada territori en aquest model d’atenció al ciutadà. 

Tenim una eina potent també que és «La meva salut», que també ens dona trans-
parència de les nostres pròpies dades, d’allò que també som nosaltres, i crec que són 
eines que s’han desenvolupat i que s’estan potenciant a partir d’ara i que s’hi aniran 
introduint noves coses.

Ja estic acabant. Voldria fer un resum, també, de tot aquest gràfic, dibuixet, que 
hem intentat mostrar, no?, que és, primer, tenir la idea clau, que és atendre les ne-
cessitats en salut, i també amb aquesta idea clau que no sortia en el títol però que 
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és important, que és aquest generar salut, i, evidentment, amb aquestes persones en 
els centres i en el seu entorn, i que hem volgut escenificar amb la figura de nens i 
nenes, dones i gent gran, com a col·lectius més vulnerabilitzats i als que hi hem de 
prestar una atenció important, professionals, coneixement i governança republicana.

I per això aquests principis d’aquesta legislatura són aquesta atenció integral que 
apodera la persona, garantint la provisió pública, la universalitat irrenunciable en el 
nostre país, la lluita contra les desigualtats, la perspectiva de gènere, salut a totes 
les polítiques, qualitat i transparència, participació del coneixement professional i 
ciutadà –no ens el deixem mai, tampoc–, la participació ciutadana de l’entorn, dels 
ens locals i acostada en el territori, generar aquesta prosperitat; en el fons, nosaltres 
generem coneixement per generar prosperitat i per tenir no només un sistema públic 
de salut millor, sinó un país millor, amb aquesta vertebració territorial que sempre 
ha d’existir en les nostres polítiques públiques.

Estic a cinquanta-nou minuts, quaranta dos segons... (La consellera riu.) Tenia 
un màxim d’una hora. Un repte aconseguit, com espero..., i el nostre compromís són 
tots els reptes que hem posat sobre la taula, i molts més que vosaltres ens direu, i 
que compartirem amb el sector, poder-los afrontar. La disposició hi és, total, a tre-
ballar-hi intensament. I aquí ens teniu al vostre costat.

Gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. Si ningú diu el contrari... Consellera, seguim?

La consellera de Salut

Seguim.

La presidenta

Doncs, amb el torn de paraules dels grups parlamentaris, començaria, per un 
temps màxim de deu minuts, el diputat, en nom de Ciudadanos, Jorge Soler. 

Avisar-los, abans de passar-li la paraula, que aquesta presidència serà flexible en 
l’ús dels temps dels grups parlamentaris, però sí que els demanaria que no n’abusin, 
d’aquesta flexibilitat. Per tant, quan vulgui.

Jorge Soler González

Bé, bon dia. Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Benvinguda, senyora Pelay, 
no ens coneixem encara; doncs, molts encerts i benvinguda. Doctor Comella, amb 
vostè ens coneixem, i molt; així que, com ja li he dit en privat, molts encerts i ànims. 
I bé, bon dia, diputades, diputats i gent que ens acompanya.

Consellera, vostè sap que estem molt d’acord amb moltes de les coses que ha ex-
posat. Així l’hi vaig dir privadament al seu despatx, dimecres, quan vam estar par-
lant, doncs, una estoneta. Però, bé, fa un any, justament fa un any, que vostè tancava 
aquesta Comissió de Salut al debat parlamentari sanitari. Vostè va tancar, va decidir 
que no es podia parlar més de les coses, doncs, que avui ens ve a contar com tan 
urgents, tan necessàries. I, per tant, doncs, bé, avui celebrem que decideixi tornar 
a obrir les portes al debat sanitari. Desitjo que siguin, no ho sé, quatre anys, i, per 
tant, una legislatura productiva, per poder implementar totes aquelles coses en les 
que, hi insisteixo, estem molt d’acord en algunes o moltes d’elles. Per tant, doncs, 
desitgem que no obligui a tancar les moltes propostes de resolució que ja tenim da-
munt de la taula.

Vostès començaven recordant el senyor Comín, i és cert que inclús ha estat pre-
sent pràcticament a les diapositives, no?; moltes de les diapositives són pràctica-
ment, doncs, les mateixes, gairebé semblants. Els recordo que en aquella època fe-
licitava l’autora d’aquestes, i crec que hem de continuar, doncs, tenint aquest gest; 
crec que ha fet una bona feina. Encara que sí que és cert que, bé, el seu discurs sem-
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blava, doncs, una mica superficial, no? Era com llegir un llibre solament pels títols 
o per l’índex, no? Ha baixat poc, no?, a desenvolupar realment quin és el seu pla.

El seu pla, què és? Dintre de pocs mesos tanquem aquesta comissió o és un pla 
realment on tot allò que vostè ha desgranat...?, que, de fet, el mateix li he sentit dir 
en nombroses ocasions al senyor Comín..., doncs no ha arribat res de... Recordo que 
anaven passant els mesos, li anàvem dient: «Bé, però vostè calendaritzi tot això que 
ens estava explicant.» De fet, el mateix, eh?, pràcticament, que vostè ha fet. Ell en-
viava això als experts, i jo li deia: «És que em sembla absolutament encertat això 
que està fent, que els experts, doncs, reestructurin el sistema sanitari.» Ell venia 
aquí, ens explicava tot aquest llistat d’acrònims, que vostè, doncs, bé, alguns ens els 
ha citat –ell encara ens en citava molts més; avui alguns vostè se’ls ha oblidat–; hi 
havia una gràfica molt bonica, que ell també presentava, plena d’acrònims, que se-
gurament sortirà, no?, abans o després, doncs, del seu mandat.

Vostè ha vestit de bonic les retallades, no? Se’n recorda que va haver-hi retalla-
des en el sistema sanitari aquí a Catalunya? Perquè vostè és que no ha tingut cap 
menció... Vostè, clar, ve aquí, fa un diagnòstic crec que molt intencionat i molt es-
biaixat de com està el sistema sanitari... No ha parlat d’insatisfacció laboral. No sé 
si és que és una cosa que no li preocupa o que no se n’ocupa. Disculpi, no ha parlat 
de les llistes d’espera. Vostè no ha parlat de les llistes d’espera a Catalunya. Sí, ce-
lebro que hagi tancat la seva intervenció en cinquanta-nou minuts. Sincerament, en 
tota aquesta estona ni una menció més que a la suposada transparència. Jo, sobre la 
transparència, ja la vaig interpel·lar la setmana passada. Ho tornaré a fer en la moció 
que presentaré jo personalment al Ple la propera..., la setmana vinent. Però és que 
ni una menció a la llista d’espera. És una cosa que no existeix a Catalunya? És una 
cosa que no és important?

Bé, en tot cas, per les diapositives..., bé, per la seva forma queda clar; és un go-
vern, doncs, continuista, que no té la salut entre les seves prioritats. I ja de traca, 
potser, que parli tant d’aquesta governança republicana, amb aquesta orientació co-
munitària, i cap menció que vostè i vostès van ser qui van retallar els CAPs, vostè i 
vostès van ser qui van treure els psicòlegs que ara semblen que són tan importants. 
(Veus de fons.) No, no; no ho dubto, eh? Vull dir, tot el nostre recolzament perquè 
tornin. Però va ser vostè i vostès qui els van treure, vostès qui van tancar els centres 
d’atenció primària, vostès qui van tancar els centres a les nits... Home, sorprèn una 
mica, eh?, aquest diagnòstic. Desconec si el tractament anirà d’acord amb el diag-
nòstic, però, bé, en medecina crec que vostè sap, i, si no, ja l’hi dic, que, quan un 
diagnostica malament, doncs, el tractament acostuma a fallar.

No ha dit pràcticament re de la xarxa oncològica. Vostè sap que hi ha circuits 
ràpids que no estan funcionant? Clar, parlem molt de la primària. És que justament 
està fallant allà. Hi ha llista d’espera també per accedir a l’atenció primària. Hi ha 
llista d’espera per accedir al metge de primària, consellera.

Vostè fica exemples de pacients que amb noms i diagnòstics... Sap que són so-
lucions socials, les d’aquestos pacients que vostè aquí ens dona, més enllà, no, del 
tractament? Vostè me parla de la triple teràpia per a l’hepatopatia. Fantàstic. Però 
és que les solucions, més enllà de la medicina, en aquest cas que vostè ens presenta, 
se li escapen, i de lluny, a la seva conselleria, almenys amb l’enfocament que li ha 
donat. S’ha oblidat absolutament de mencionar el PIAISS. Ja li dic jo que el senyor 
Comín no s’oblidava, doncs, de dir-ho; era una paraula que tenia a la boca pràctica-
ment tots els dies.

De la recuperació del poder adquisitiu, entre el 20, un 30 per cent, o inclús més, 
respecte a 2007. S’ha oblidat d’això, consellera? Tornarà a pagar les DPOs? És que 
vostè ha parlat molt de desenvolupament professional; hi ha dedicat dues o tres dia-
positives. Sigui concreta: sí o no? L’hi vaig preguntar l’altre dia, l’hi pregunto avui, 
l’hi tornaré a preguntar al faristol dimecres o dijous, en funció del dia on se fiqui la 
moció. Consellera, sí o no? Dintre del seu pla, vostè ha tingut una estoneta per par-
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lar amb el d’Economia i dir-li: «Escolti, quants diners necessito per tornar a pagar 
el 100 per cent?», com estan fent a altres comunitats, consellera?

Miri, no ha parlat d’inversions concretes, ni del pressupost que està demanant, 
com li comento, per implementar el seu programa. No ha parlat de la despesa per 
habitant que vol aconseguir; per cert, molt inferior aquí que a la resta de comuni-
tats, o que a moltes altres comunitats, i, indubtablement, que a la resta d’Europa, o 
a molts països europeus en els quals vostès s’emmirallen.

Miri, amb tota la humilitat, crec jo que la gestió de la salut ni és republicana ni 
és monàrquica...; miri, és una qüestió de prioritats: o tanquem la Comissió de Salut 
i ens dediquem a parlar de política sanitària i vostè es dedica a parlar de política sa-
nitària, per tant, això és una prioritat, o vostè tanca la Comissió de Salut i vostè es 
dedica a fer mítings per altres coses. I, escolti, és molt legítim, eh? El senyor Comín 
així ens va tenir els darrers mesos, però, clar, llavors no ens parli de la prioritat de 
salut, no, no; escolti, la salut, en aquest..., bé, la passada legislatura no és que no va 
importar res, és que va estar absolutament fora d’agenda. Per tant, home, en aquest 
sentit, sorprèn.

I, evidentment, jo crec que ja n’hi ha prou d’aprofitar-se de la resiliència dels pa-
cients i dels professionals, consellera. És que les paraules aquí surten molt bé. Els 
powerpoints, jo hi insisteixo –li deia el mateix al senyor Comín–, queden molt bo-
nics, però és que són els fets: la llista d’espera dels pacients, treballar en aquestes 
retallades per als professionals. Bé, això és un exercici pur de resiliència que vostè, 
tancant la comissió, ara obrint-la..., veurem, doncs, què és el que farem.

Consellera, més preguntes. Vostè necessita finançament per fer tot això. Tornarà 
a deixar la cadira buida de la interterritorial? Continuarà vostè, doncs, exigint un 
millor model de finançament o bé tornarà quedant-se a casa, com han fet altres pre-
sidents que hem tingut, altres consellers? Vostè sap que hi ha insatisfacció al sistema 
sanitari? «Santako diu prou», Rebel·lió Atenció Primària, Metges de la Metropolita-
na, Marea Blanca, etcètera. No ha fet cap menció, al seu diagnòstic, consellera, del 
sistema de salut. Això és una realitat. Ni tan sols cal que es desplaci; entri al Twitter 
i miri-ho: cada dia li estan ficant missatges.

Ahir mateix es publicava una enquesta extreta segons l’últim indicador de benes-
tar i progrés social de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Els catalans valoren pit-
jor la seva sanitat que l’any més dur de la crisi. Clar, ara ja surt, en aquesta imatge, 
doncs vostè, eh? A partir d’ara, entenc que és un govern continuista; no ha canviat: 
d’Esquerra, el d’abans; continua sent d’Esquerra, el d’ara. Per tant, doncs, això és 
continuisme. Doncs la insatisfacció també hi és; no sé el seu diagnòstic d’on l’ha tret.

Però el que sí que sé és que avui, després d’un any, vostè es digna a obrir això, la 
Comissió de Salut. Jo estic molt content. Però el que sí que sé és que la seva primera 
acció..., aquesta és la d’avui, però la primera acció, potser, és la d’ahir. I és que ahir 
els lleidatans sortíem amb aquesta notícia de premsa: «L’Arnau tanca aquest estiu 
un de cada quatre llits, igual que en temps de retallades.» Això són fets, conselle-
ra. Això és un powerpoint; això són fets. Vostè ha vingut aquí amb aquesta notícia 
d’ahir, tancant llits. És aquesta, la història, no ho sé, del tractament que hem d’en-
tendre d’aquesta exposició?

Consellera, aquesta notícia és d’avui: 2.362 llits tancats aquest estiu. Recordo 
que abans de que es tanqués aquest Parlament jo li deia això, des del meu escó, al 
senyor Comín: «Senyor Comín» (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhau-
rit el temps d’intervenció) «vostè tancarà» –quedarà encara una miqueteta, conse-
llera?–, «els llits, aquest estiu?» I quan jo li vaig voler interpel·lar aquí, sap què va 
passar? Que vostè va tancar la porta, i ja no vaig poder dir-l’hi. Però la realitat és 
que aquest estiu, vostè, la primera acció és mantenir el mateix: 2.362 llits tancats. 
També cirurgia, també endoscòpies, també citologies... Sí, sí, ens importen molt les 
dones; doncs, si us plau, que facin també citologies a l’estiu. O és que no és impor-
tant fer citologies?
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Consellera, parlarem en aquesta legislatura –no sé si al segon temps d’interven-
ció– de molts temes. Avui no n’ha parlat. Potser a la rèplica li parlaré del Barnaclí-
nic, del General de Catalunya, de les promeses incomplertes, del Parc Taulí, dels 
contractes, de la meritocràcia..., que vostès se n’han oblidat. Però el que li demana-
ré: primer, que no ens torni a tancar, si us plau, que no ordeni tancar a la senyora 
presidenta aquesta comissió; que es dediqui al sistema sanitari, i, si us plau, que ens 
calendaritzi una mica, doncs, tot això que vostè ens ha dit, que les lleis que vostè 
ha dit que ens presentarà..., també l’hi vaig dir l’altre dia, que no vagin de «farol», 
com deia l’exconsellera; que sigui realment perquè vulgui, perquè tingui interès real, 
perquè tots els ciutadans se’n beneficiïn. I allà trobarà Ciutadans, allà ens trobarà a 
nosaltres.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler. No pateixi, que no serà la consellera la que em faci tancar 
aquesta comissió. 

I ara, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula, també per un 
temps de deu minuts, la il·lustre diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia. En primer lloc, agrair a la consellera la seva pre-
sentació, felicitar-la. Ho vaig fer personalment. Senyora Pelay, senyor Comella, tin-
drem temps de continuar parlant i veient-nos. En tot cas, deixi’m començar aquesta 
intervenció també saludant les persones que avui ens acompanyen i els que avui ens 
han volgut seguir.

I deixi’m començar amb aquesta definició que a vegades fem tots, no?, de que 
volem un sistema que sigui universal, de qualitat, equitatiu, pagat per impostos i, 
sobretot, que sigui públic. I, per tant, amb aquests principis, jo crec que no sé què 
són, però, que són els que ens inspiren i són els valors que ens presideixen a tots.

I, parlant d’universalitat, voldria remarcar que, després del bon anunci de la de-
rogació del decret del 2012, per part del Govern de l’Estat, ha estat sorprenent que 
la consellera no volgués anar al Consell Interterritorial i plantejar, des d’allà i en 
aquell moment, la retirada del recurs presentat davant del Tribunal Constitucional. 
Perquè era el bon moment després de que s’havia obert el retorn a la universalitza-
ció de la sanitat, no només la catalana, sinó la de tot l’Estat, de negociar quines eren 
les condicions que crèiem que nosaltres havíem de tenir atenent la llei que havíem 
votats tots conjuntament. I, a més, li recordo que en aquella llei tenim una disposi-
ció addicional sobre les infermeres jubilades, que d’alguna manera o altra, hem de 
recuperar. Per tant, l’hi vaig dir públicament i l’hi dic també aquí, en aquesta comis-
sió: em sap molt greu que la consellera hagi començat malament respecte a les seves 
relacions amb l’Estat i no hagi anat al Consell Interterritorial.

Parlant de la seva presentació, haig de dir-li, consellera, que a mi em sorprèn. Em 
sorprèn i a la vegada m’admira, perquè ha estat menys concreta que el conseller Co-
mín, la qual cosa és tota una fita universal, amb un ús del llenguatge que a vegades 
sembla superficial, però que en si mateix marca molt. No voldria ser irònica, però 
vostè, consellera, gestiona el 38 per cent del pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya, no la nostra felicitat, que, gràcies a Déu, ja ens la gestionem com podem. I a 
vegades aquest ús del llenguatge respecte a les seves propostes, que s’allunyen d’un 
pla de govern, fa que no s’entengui massa què és el que s’està proposant.

Tot i així, coincideixo amb el seu diagnòstic; un diagnòstic que jo crec que és 
molt encertat respecte que les desigualtats en salut han incrementat, i han incremen-
tat la pobresa..., s’han incrementat en termes de pobresa a Catalunya, no? I sobretot 
ha tingut una incidència molt important en els menors de setze anys. Vostè ho ha 
dit amb una frase que ve d’un informe de l’Aquas i que jo comparteixo: la pobresa 
i la salut s’hereten. Però també parlant d’equitat, que és un dels nostres principis i 
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valors, és més important en termes de salut el codi postal que el codi genètic, i sé 
que en això vostè també coincideix i, per tant, crec que és una de les coses que hem 
de tenir en compte.

Ha parlat vostè del sobreenvelliment, de l’increment de l’esperança de vida i el 
que això suposa en la nostra pròpia perspectiva, tant de salut com de vida. És veri-
tat que s’ha incrementat un 10 per cent la piràmide d’edat pel que fa a la franja més 
gran de seixanta anys i, per tant, aquí tenim un repte absolutament important a tirar 
endavant.

Però per parlar de futur i de moltes de les..., d’aquest plantejament, per fer aquest 
canvi de paradigma en la salut, cal revertir el present. I el present, consellera, és que 
venim de cinc anys de retallades i de dos anys de powerpoints. I, clar, cinc i dos, set, 
doncs, al final, un acabarà dient que estem enfront d’una dècada perduda de la sani-
tat catalana, no? Estem en xifres de pressupost de fa deu anys, la despesa per capita 
encara ens queda lluny d’aquells 1.300 de l’any 2017 i molt més lluny dels 1.500 que 
ens havíem fixat tots com a fita per arribar-hi. Tenim un problema de despesa cor-
rent, i això hi ha una part que pot venir de l’infrafinançament, però hi ha una part 
molt important que ve de la decisió de la Generalitat de Catalunya respecte a quin 
és el percentatge del seu pressupost que destina a salut. I, per tant, ha estat una de-
cisió dels seus governs.

Parlem molt de l’excel·lència de la sanitat catalana, la que aconsegueix grans fi-
tes i jo hi estic absolutament d’acord. Estem al mateix nivell dels millors en àrees 
com l’oncologia i en molts tractaments punters i en moltes àrees de recerca, sobretot 
i també en cirurgies imaginatives. Però aquest sistema, aquest sistema que ens esti-
mem, té una base que es pot trencar. I aquesta és la base d’avui i del present sobre 
la qual ha de suportar el que vostè ha intentat definir com a programa de govern.

Jo, consellera, no soc ningú per donar-li consells, però sí que voldria aportar-li el 
punt de vista respecte a que potser valdria la pena marcar-nos prioritats abastables, 
aterrar en la realitat i tocar temes concrets. Ho ha fet abans també el diputat Jorge 
Soler. Però és que és sorprenent que vostè no parli de les llistes d’espera, perquè no 
per no parlar-ne hauran desaparegut. Continuaran havent-hi més de cent seixanta 
mil persones que estan esperant una intervenció quirúrgica. No parlar-ne avui i en 
aquesta sessió no vol dir que no hi siguin. I ens falta un pla d’accessibilitat, ho hem 
dit sempre. Falta recuperar el dret dels temps garantits, no valen els temps de refe-
rència, no val el que s’està fent amb les llistes d’espera. Les publiquem, és cert. Però 
algú s’ha preguntat quines ordres es donen per saber on s’ha de tallar la llista d’es-
pera d’aquell mes? Algú s’ha preguntat què passa quan resulta que et rederiven de 
centre hospitalari i et donen de baixa de llista d’espera per tornar-te a donar d’alta, 
la qual cosa vol dir que disminueix el temps mitjà? A veure, les llistes d’espera tam-
bé serveixen perquè els centres concertats negociïn amb el CatSalut, ho sap tothom. 
Per tant, ull amb la transparència, que a vegades no reflecteix la realitat. I, per tant, 
a favor de la transparència, però sobretot a favor de saber quant temps espera la gent 
per estar a la llista d’espera, perquè en aquest Parlament hem aprovat que s’ha de 
comptar des de l’atenció primària, des de que el metge d’atenció primària t’ho diu 
fins al moment en què es produeixi, doncs, la curació o l’alta hospitalària.

Atenció primària. Miri que n’hem parlat vegades, i vostè ho sap, perquè ha es-
tat una bona diputada i hem estat aquí tots parlant de l’atenció primària. Parlem de 
l’Enapisc. Però, escolti’m, més enllà de l’Enapisc, que, a més, hem fet moltes reu-
nions i jo he demanat tota aquesta documentació, però és que falta molta concreció. 
És que continuem estant igual. És que els metges de primària continuen treballant 
un potosí d’hores i no hi ha manera. Que és que hi ha llista d’espera a la primària, 
que és que no tenen accés a l’agenda dels especialistes, que és que falten especiali-
tats. Vostès han tret aquestes especialitats. Si jo coincideixo amb vostè en que fa fal-
ta reforçar la primària, que és la porta d’entrada de veritat. I, a més de tot, que hem 
de tenir una visió altament comunitària. Però és que vostè no ha parlat com pensa 
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tirar endavant l’assistència domiciliària des de la primària perquè la gent no vagi a 
urgències i, per tant, tenir aquesta visió molt més comunitària. Si és que hi han me-
sures concretes que es poden fer en l’atenció primària que poden disminuir les ana-
des als especialistes, l’altre dia li deien els d’ecografia: compri ecògrafs als centres 
de primària, que només cinquanta-vuit en tenen, podrem ser molt més precisos en 
el diagnòstic i ens evitarem anar als especialistes.

Escolti, professionals, les DPO, ho acaba de dir el diputat Soler, l’estabilitat. Es-
colti, jo em pregunto: s’ha de fer un pla d’estabilitat? M’agradaria que la consellera 
em digués quants R4 i R5 que han sortit aquest mes de maig l’ICS els ha ofert un 
contracte. Un contracte vol dir un contracte, no unes hores. M’agradaria saber-ho, 
perquè aquesta no és la realitat en la que s’estan trobant. Estem tenint una manca 
d’especialitats. Està molt bé fer un pla de futur, i jo també l’hi demanava l’altre dia 
en privat, en la conversa, consellera, però és que ja no tenim pediatres en els CAP, 
falten radiòlegs, falten al·lergòlegs... L’altre dia ho dèiem en el plenari: 545 dies per-
què et visiti l’al·lergòleg, l’especialista a Can Ruti. És que no hi ha..., o sigui, ara no 
sé si és Can Ruti o un del Baix, però un dels dos era. Lamento si m’equivoco d’hos-
pital..., els dos, però aquest és el que és.

No hi ha cap referència al sociosanitari. Com volem tenir una visió comunitària, 
com volem evitar els col·lapses d’urgències si no tenim i no fem una atenció impor-
tant al sociosanitari?

Em queden moltes més referències al tema del material, però no volia acabar i, per 
tant, vull aprofitar aquest temps que em queda per dir dues coses. Perspectiva de gè-
nere, consellera: absolutament d’acord. Però s’ha descuidat d’una cosa: també la pers-
pectiva de gènere en els diagnòstics. Encara enviem les dones a casa dient..., amb un 
ansiolític, igual tenen una altra malaltia; encara se’ns moren més dones d’infart per-
què no sabem diagnosticar-lo. Incorpori la perspectiva de gènere en aquestes coses.

I una referència, i després m’estendré més, sobre la governança republicana. Jo 
li demanaria, consellera, que faci governança en salut i que cuidi la participació i 
que governi el Departament de Salut. Perquè, si no, el que li haig de demanar és que 
faci governança federal, perquè governança federal vol dir justícia social, vol dir 
subsidiarietat, vol dir apoderament ciutadà i vol dir molts valors en què possible-
ment coincidiríem. Per tant, no adjectivi i senzillament apliqui aquells valors que 
vostè pot tenir, que el seu partit polític pot tenir, que la meva força política també 
pot tenir, i posem-nos d’acord en què és el que volem tirar endavant.

I sobretot, consellera, el que més greu m’ha sabut de tot és que en cap moment ha 
demanat el consens; vostè no el deu necessitar. Però és veritat que quan el president 
Torra va dir, en la intervenció que va fer sobre el Pla de govern en el ple, que volia 
fer una llei de salut, que hi han coses que s’han d’abordar, i vostè mateixa ho diu, de 
nous paradigmes de salut, no sé si ho vol fer sola o realment vol recuperar una de les 
coses que valdria la pena, que és entendre la salut com un tema de país, i entenc que 
aquí ens podem entendre tots, i treballar en ares del consens. És sorprenent que en 
cap de les seves diapositives sobre participació hi surti el Parlament de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Consellera, tot l’equip, felicitats, molts ànims per la feina 
que tenen per endavant. Nosaltres..., evidentment, la nostra batalla serà per l’equi-
tat; per l’equitat social, per l’equitat territorial i per l’equitat de gènere com una de 
les principals prioritats que haurien d’estar marcant les polítiques també en l’àmbit 
de la salut. Segons les mateixes dades del departament, els catalans o les catalanes 
més aviat pobres viuen avui dia vuit anys menys de mitjana que els catalans o les 
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catalanes riques, i això no només afecta..., la renda afecta la mortalitat, sinó també 
la qualitat de vida, la qualitat de la salut mental i, evidentment, a les persones amb 
menys renda els afecten, i molt més, i els han afectat, i molt més, les retallades de 
serveis, les retallades pressupostàries i les seves conseqüències: les llistes d’espera, 
els copagaments, l’exclusió sanitària... Si a més a això de la renda hi sumem el fac-
tor gènere, encara trobem molt més impacte. I, a més, amb aquest sistema patriarcal 
que encara ens creua en el mateix sistema públic de salut. Per tant, ens felicitem que 
la consellera posi per davant, en aquesta presentació de prioritats del departament, 
elements d’equitat social, d’equitat territorial i d’equitat de gènere. Demanarem con-
creció, evidentment, com l’hi han fet els altres grups. Però nosaltres sí, ens felicitem 
que hi hagi certes paraules i certs valors per davant del planteig que es fa des de la 
conselleria i, per tant, per a tot el departament.

Li reclamarem concreció, evidentment, en el tema d’equitat de gènere, per exem-
ple, perquè ho ha de creuar tot, l’equitat de gènere, no només els elements habituals 
en salut sexual i en atenció a les diversitats d’identitat sexual, que ja s’ha fet però 
que hi ha molt camp a córrer, sinó evidentment en protocols, en visió de gènere en 
la diagnosi, en el clar biaix de gènere que ens trobem quan analitzem la sobremedi-
cació, en el biaix que hi ha també en les mateixes llistes d’espera i en la invisibilitza-
ció d’aquest biaix, perquè no hi ha segregació per sexe en moltes d’aquestes dades, 
que ens permetrien també analitzar, doncs, si es fan o no bones polítiques públiques 
per atacar aquesta iniquitat i aquestes desigualtats. Per tant, li hem fet ja propostes, 
n’hi ha de registrades en l’activitat parlamentària en aquest sentit; li han fet ja pre-
guntes en molts d’aquests sentits, i seguirem insistint en molts d’aquests sentits. Em 
sona bé la música, consellera, en aquest sentit, en aquests valors, però ens cal passar 
de powerpoints a realitats i serem molt exigents, des del meu grup parlamentari, en 
aquest sentit.

Què vol dir passar a realitats? Doncs, li vull parlar d’alguns aspectes concrets: 
de revertir retallades, de planificació, de l’atenció primària i de la salut pública. De 
revertir retallades, perquè, si no comencem per aquí, no hi ha res a fer. I encara hi ha 
mil milions –per simplificar– d’euros en retallades pendents de ser revertides en el 
Departament de Salut. I això, com l’hi deia de bon principi, ha impactat encara més 
en una iniquitat social, territorial i de gènere que ja hi era, però que s’incrementa 
encara més a partir d’aquestes retallades. Per tant, ens cal l’anàlisi d’aquest impacte 
també amb aquestes perspectives. En part es va fer en la legislatura passada, però 
només en part, i ens cal fer-ho ràpid perquè la reversió de les retallades, que ha de 
ser sí o sí, per començar, s’ha de fer també amb aquesta perspectiva: s’ha de rever-
tir inicialment en allò que ha tingut més impacte social, més impacte en la iniquitat 
territorial i en la iniquitat de gènere. I això és el que nosaltres li reclamarem com a 
primeres mesures importants que s’han d’estar fent des del Departament de Salut. 
Evidentment també l’impacte de les retallades en els professionals del sistema. Ja 
tenim també una resolució registrada reclamant-los planificació, que és un altre dels 
temes que els deia que volia parlar, perquè ens falten professionals ja.

Ens fa falta planificació, evidentment, però ens fan falten mesures urgents també. 
I, per tant, doncs, bé, ens agrada i ens hi sumarem, no?, i estarem molt amatents a 
aquesta convenció que planteja per al setembre, però ens calen mesures urgents ja, i 
esperem que potser en la següent intervenció la consellera ens pugui dir què farem, 
què van a fer, què plantegen fer, per a aquells problemes que tenim ja ara mateix, 
que tindrem per a aquest estiu, que tenim en els CAPs on falten pediatres, que tenim 
ja amb metges de família, que tenim ja en altres especialitats.

Com bé deia, vostè, quan es talla la roda costa encara molt més tornar-la a enge-
gar. I això passa amb els professionals i això passa amb les inversions. I s’ha tallat 
la roda durant massa temps i no podem esperar gaire més que aquesta roda es torni 
a posar en marxa amb inversió. 
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No podem esperar el pressupost de l’any vinent, i, per tant, també necessitem, 
consellera, que concretin dades. Què tindrà vostè en pressupost per revertir retalla-
des, per revertir retallades en un determinat sentit, en uns determinats valors, per 
revertir retallades per als professionals, per revertir retallades en inversions ja, dins 
d’aquest mateix exercici?

Primària. Evidentment, és la prioritat. I això també vol dir quin marge té vostè i 
quin marge pensa jugar ja, amb el pressupost vigent, en capgirar les prioritats pres-
supostàries, i, per tant, quin marge tindrà per posar més pressupost en primària, ja 
per a aquest any 2017, perquè, si no hi ha pressupost, no són reals les paraules.

I, evidentment, consellera –ho he vist que ja ho havia fet per xarxes i avui l’hi 
vull dir en persona–, no estem d’acord en que la proposta que de bones a primeres 
ha sortit com a inicial, en què la consellera fa suport de novetats a la primària, sigui 
plantejar proves pilot per retallar l’horari del servei, amb un objectiu molt lloable, 
que el podem compartir, i que compartim, de compactar els horaris per als profes-
sionals, però que evidentment això no es fa a partir de retallar el servei a la ciuta-
dania, sinó que es fa posant més pressupost, posant més professionals, millorant i si 
de cas ampliant el servei, no pas retallant-lo, i millorant-los, evidentment, les condi-
cions, també de compactació horària, als professionals.

No es poden canviar els horaris d’una societat a partir de retallar-li els serveis 
a la societat, quan no estàs canviant les qüestions de base. I en això saben que hem 
estat molt contundents quan s’han plantejat els temes de la revisió horària en aquest 
Parlament, i no acceptarem i serem batalladors respecte de qualsevol planteig que 
es faci des del Govern de retallar serveis abans de canviar altres condicions de vida 
de la ciutadania.

Per tant, consellera, la insto a que expliqui si és cert o no que vostès pensen fer 
suport o que veuen bé aplicar a la primària una retallada del servei, a partir d’una 
retallada dels seus horaris.

I salut pública, urgent. Consellera, que ens plantegin, que ens portin al Parla-
ment aquesta llei per implementar de veritat de nou l’Agència de Salut Pública. És 
una barbaritat el que es va fer en el seu moment de carregar-se l’Agència de Salut 
Pública. Encara no hem aconseguit revertir aquella barbaritat, que durant dues le-
gislatures hem estat batallant, des del Parlament, algunes, perquè es revertís. I és 
urgent que tornem a tenir l’eina principal de l’agència per poder realment tornar a 
posar en el seu lloc, i encara més, les polítiques de salut pública. De nou, però, tam-
bé en aquest cas, vol dir pressupost. En aquest cas menys, perquè en realitat en salut 
pública no cal invertir moltíssim perquè hi hagi uns resultats molt importants, però 
cal invertir més del que s’estava invertint fins ara. I, per tant, pressupost, consellera; 
quin pressupost tindrà la salut pública, dins d’aquest mateix any 2017?

I, evidentment, en tots aquests casos que ja li he plantejat, tant de revertir reta-
llades, com de primària, com de salut pública, no només quin lloc tindrà pressupos-
tari per aquest any 2017, sinó quina aposta fa el Govern, si ja ens ho pot començar a 
avançar realment, per a l’any 2018.

I, evidentment, també, parlant de salut pública, ens cal tornar a garantir l’accés 
universal garantit a tothom al sistema sanitari. En això saben que hi som, i evident-
ment també lamentem que no hagi estat vostè en el Consell Interterritorial de Salut 
de l’Estat per poder defensar aquesta majoria parlamentària que té al seu costat en 
aquesta defensa en contra de l’exclusió sanitària.

Per tancar, i resumint –després suposo que podrem entrar en altres detalls– de-
manem menys grandiloqüència de la que ens vam trobar en la legislatura passada i 
més eficiència. Demanem revertir del tot les retallades, tant en les condicions labo-
rals dels professionals com en els mateixos serveis, i revertir aquestes retallades i 
enfocar els nous plantejos amb perspectiva d’equitat social, territorial i de gènere en 
tot allò que es faci, i de coordinació real i efectiva en les polítiques socials i de salut. 
És el gran repte que tenim com a país.
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En aquests temes ens hi trobarà, consellera; serem aliades, però també molt i 
molt vigilants. Evidentment, volem un sistema sanitari públic, universal, equitatiu, 
gratuït i de qualitat, i tots aquests elements –ser públic, universal, equitatiu, gratuït i 
de qualitat– en aquests últims anys han estat tocats o ferits. En tots aquests elements 
hem de revertir el mal fet durant aquests anys, però no només això, sinó seguir avan-
çant. En tots aquests elements, i en aquests plantejos i en aquestes propostes i en 
aquests enfocaments, serem aliades, molt vigilants. Compti amb nosaltres si van 
en aquesta sentit, però compti amb nosaltres per ser-li absolutament vigilants, tam-
bé, en què, després d’aquesta compareixença, hem de començar a veure com passem 
del powerpoint a les realitats.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de la CUP - Crida Constituent, té la paraula, per 
cinc minuts, l’il·lustre diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Bon dia, a tots i a totes. Consellera, presidenta, treballadors i treballadores de la 
sanitat, s’utilitzen per alguns o algunes la referència de «professionals», nosaltres 
insistim en més fer referència a «treballadores», on, evidentment, també s’inclouen 
els i les professionals.

Consellera, som plenament conscients que acaba d’aterrar. Això sí, volem d’una 
manera molt humil fer-li una petita valoració de la seva intervenció. Ens diu el què, 
però no ens diu el com, per una banda. I ens ha parlat molt del que s’ha fet, però no 
ens ha parlat gaire del que es farà. És la valoració ràpida que li fa la CUP - Crida 
Constituent a la seva intervenció.

També, des de la CUP trobem a faltar, no únicament en la consellera, sinó en 
d’altres intervencions, el que per nosaltres és el centre del debat, que és el model. 
Model que dels darrers pràcticament quaranta anys –podríem parlar segurament 
d’una manera més curosa de trenta–, de cohabitació entre el públic i el privat, que 
les empreses privades entrin a la gestió d’allò públic, que els serveis públics es ges-
tionin en espais privats, que els espais públics s’utilitzin per empreses sanitàries. 
Aquesta és la realitat de la nostra sanitat, i que s’ha transformat el sistema sanitari 
català en una realitat de confusionisme d’interessos, de model de portes giratòries, 
de facilitadors de la corrupció –no hem parlat o ningú no havia parlat fins ara, so-
bre corrupció a la sanitat, i no hem d’oblidar tot el que hem viscut durant els darrers 
anys–, i sobretot, també, de transferències, de recursos públics als interessos privats.

Per desgràcia, fins i tot ens vam trobar en les intervencions del 2013 que alguns 
dels màxims representants de la sanitat pública catalana no acabaven de diferenciar 
bé quan s’havia d’aplicar el dret privat i quan s’havia d’aplicar el dret públic. Única-
ment ens hem de remetre a les seves intervencions en el 2013.

Desgraciadament, aquesta confusió del públic i del privat ens porta al fet que la 
sanitat sigui un reflex violent de les diferències de classe. S’ha parlat aquí –no ho ha 
fet la consellera, però sí d’altres grups– de les llistes d’espera. Llistes d’espera evi-
dentment que no existeixen si tens molts recursos; llistes d’espera que són més re-
duïdes quan tens alguns recursos, i llistes d’espera llargues, extenses, que existeixen 
quan no pots repagar. Diem «repagar», perquè, evidentment, les classes populars ja 
paguen la sanitat pública amb els seus impostos i no tenen capacitat d’anar a un al-
tre pagament addicional que els pot fer reduir les llistes d’espera. Llistes d’espera o 
esperar als passadissos d’un hospital durant vint-i-quatre hores. I, sobretot, senyora 
consellera, l’hi volem recordar: la llista d’espera no és un mer instrument d’ordena-
ció, és com s’ordena el patiment. Estem parlant exactament d’això.

Més clar encara, el classisme, si li posem cara de dona, i, per tant, el biaix de gè-
nere, i si parlem de les persones migrades. Per cert, consellera, digui expressament 
que es farà efectiva la Llei d’universalització de la sanitat pública i que, per tant, no 
deixarem fora del sistema de salut català 150.000 persones.
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Aquest grup també és plenament conscient, i no ens fa vergonya reconèixer-ho, 
sinó tot el contrari, que segurament som els únics que defensem un sistema sanitari 
públic de titularitat, provisió i gestió cent per cent públiques. Però encara així, volem 
fer una mínima aportació crítica, però, alhora, constructiva, en relació amb el que és 
el seu model de sanitat, no pas el nostre, en dues qüestions. 

La primera, dotació pressupostària: estem a 1.044 milions del que era la reali-
tat de l’any 2010 –primer element determinant. Si parléssim d’altres dades, 800 in-
fermers menys, o 1.000 metges menys, de família, metgesses, a l’Institut Català de 
Salut.

I segon gran element –i ja se n’ha parlat–: planificació global. Vostès ens han fet 
referència que parlen amb tothom que forma part del sistema sanitari català. Doncs, 
mirin, a títol d’exemple, sobre la planificació hospitalària a Girona, els llits que hi 
haurà, o no hi haurà, han parlat amb tots els sindicats i amb totes les usuàries? Es 
pot parlar de planificació global quan tenim un sistema d’ambulàncies amb gestió 
indirecta que realment s’ha demostrat que no es pot controlar? Es pot parlar de pla-
nificació quan no tenim garanties d’estabilitat laboral? I expliqui’ns això de tancar 
a les 17 hores, ja sigui els CAPs, o d’acabar jornades laborals a les 17 hores, com es 
farà compatible amb un servei de salut públic per les tardes, fins i tot a la vesprada. 
Expliqui’ns com es farà. Nosaltres a priori no podem estar-hi en contra, però tam-
poc li podem dir que hi estiguem a favor, perquè encara no ens ha explicat com es 
fa això compatible amb un servei públic de salut per la tarda.

I algunes preguntes, molt ràpides. En una dècada es jubilaran un terç de les met-
gesses catalanes. Com s’està planificant això? Què farà per reduir la temporalitat i la 
falta d’estabilitat dels treballadors i les treballadores al sector sanitari, tot el sector 
sanitari, des de l’ICS fins al darrer subcontractat o subcontractada per una empresa 
privada. Quin serà el pla de xoc per a les llistes d’espera? Quines actuacions faran, 
si és que en faran alguna, o no, en relació amb l’externalització i la gestió privada? 

I una darrera qüestió, que no volien deixar-la passar també a la intervenció, i per 
acabar: això és la Comissió de Salut, no únicament de sanitat, i voldríem que ens 
fes referència si mantindrà el conveni entre l’ICAM i l’INSS, que l’anterior conseller 
–quan parlem d’ell, el senyor Comín; quan parlem de l’exiliat, el company Comín– 
va reconèixer que tenia criteris economicistes, es va prorrogar en aplicació del 155, 
amb una resolució de 8 de gener del 2018. Mantindran vostès aquest conveni o no 
mantindran vostès conveni?

Per acabar, senyora consellera, vostè ens fa també una referència a governança 
republicana de salut.

Doncs, miri, això és gairebé el 40 per cent del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya en salut, ja s’han donat les dades. Si vostè fa referència a governança re-
publicana, el que ens pot passar és que, si es manté, com ara, continuadora d’aquest 
sistema de salut, sectors importants de les classes populars vegin que les retallades 
en salut són la república, i no la vulguin, o que vostès tinguin a les seves mans cons-
truir un altre sistema sanitari, i, per tant, que aquests sectors de les classes populars 
puguin veure una realitat de que república també és salut.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Partit Popular, també per un temps de cinc 
minuts, té la paraula l’il·lustre diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Honorable consellera, secretària general i resta de persones 
del departament que l’acompanyen..., jo volia començar també la meva intervenció 
com ha començat la presidenta de la comissió, i la consellera, que és recordant a 
l’exconseller Comín. Però recordar-lo per dir-los que no està a l’exili, sinó que, en 
tot cas, va decidir fugarse de l’acció de la justícia, fruit dels seus propis actes, no? 
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Per tant, crec que ni que sigui a efectes d’acta, és oportuna aquesta matisació. Pri-
mera qüestió.

Segona qüestió; jo també vull començar tenint un record, un record per molta 
gent, que ja s’ha dit, ja s’ha esmentat –no ho ha dit la consellera–, que és el record 
per a tota aquella gent que esperen de la sanitat pública, doncs, per fer-se una inter-
venció, per fer-se una prova diagnòstica, per tenir hora amb un especialista o, fins i 
tot, per tenir hora en atenció primària. Doncs, són tots aquells catalans i catalanes 
que en aquests moments, i alguns des d’uns quants mesos, estan en llistes d’espera 
i que han semblat oblidats en la intervenció de la consellera.

I allò que hauria de ser el primer de tota intervenció és felicitar la consellera, fe-
licitar-la pel seu nomenament. Però, a més a més, aquesta felicitació té un significat 
especial, en el sentit que segurament és la primera consellera... –estrictament potser 
no, eh?, però–, segurament és la primera consellera dels darrers vuit anys que arriba 
el Departament de Salut en unes condicions econòmiques molt diferents a les que 
ho havien fet els seus antecessors.

Els seus antecessors van haver de fer front a una situació econòmica i social di-
fícil, una crisi importantíssima que va afectar a moltíssimes persones i va afectar 
també a les administracions i va reduir els recursos de què disposaven les adminis-
tracions, i això es va deixar sentir en totes les administracions, també en el Departa-
ment de Salut de la Generalitat, que va haver de fer mans i mànigues per prioritzar. 
Però això s’ha capgirat, això ha canviat. I tant és així que..., fixi’s, que pràcticament 
a totes –totes, totes– les comunitats espanyoles –totes– han superat ja la situació de 
crisi que es va produir a partir del 2008. I totes, totes, totes han recuperat els pres-
supostos que tenien en salut, en l’exercici 2009-2010. Totes, no; Catalunya, no. I se-
gurament perquè les prioritats dels darrers governs que eren els que podien haver 
capgirat aquesta situació estaven en un altre lloc, no pas en la salut.

Per tant, el primer que li demano, i el primer que crec que li hem d’exigir i que 
pot ser compartit per tots, és que faci valdre la força del seu departament i la impor-
tància del seu departament en el conjunt del Govern per tal d’obtenir recursos ne-
cessaris per fer front a les necessitats que hi han en el Departament de Salut. El seu 
antecessor no ho va aconseguir. Van créixer els pressupostos del 2017, els darrers 
aprovats, però van créixer menys en el Departament de Salut. I, per tant, és impor-
tant que faci valdre la importància –i la importància, sobretot, social del seu depar-
tament– per tal de millorar els recursos disponibles per a la salut.

I quan parlem de millorar els recursos..., doncs, miri, un... Ho acoto, eh?, perquè 
com vostè ha tingut una intervenció d’una hora en la que ha pogut parlar de moltes 
coses i jo tinc els cinc minuts i, per tant, m’he de centrar en allò que considero que 
és més important. I ho acoto: allò que jo considero que és més important són els 
serveis que es presten. I quan parlem de serveis parlem de professionals i parlem 
d’equipaments sobretot, professionals i equipaments. 

I a mi em sembla molt bé que en el Departament de Salut i que en l’àmbit de la 
salut haguem de pensar algun dia en incorporar ambientòlegs, antropòlegs o sociò-
legs, però segurament el que falta són professionals sanitaris, millorar les condi-
cions laborals dels professionals sanitaris que estan prestant servei ara i gràcies als 
quals s’ha pogut mantenir una qualitat en el servei que s’ha prestat a la ciutadania. 
I aquesta és la principal prioritat, els professionals sanitaris.

Quan tinguem resolts els principals problemes que té la sanitat pública en aquest 
moment podem pensar en incorporar altres tipus de professionals, evidentíssima-
ment que sí, però la prioritat és aquesta. I la prioritat és tenir els equipaments neces-
saris i suficients per poder oferir i garantir els serveis que es presten a la ciutadania. 

I parlant de llistes d’espera, doncs, recordar que nosaltres no som partidaris dels 
temps de referència en les intervencions, perquè no és cap compromís de res, sinó 
que som partidaris dels temps garantits, que efectivament exigeixen un compromís.
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Vostè ens ha parlat del fet que el seu principi bàsic en l’àmbit de la salut és la uni-
versalització. Podem estar-hi d’acord parcialment, perquè no és l’únic. I és un debat 
que ja hem tingut en moltes altres ocasions. Per a nosaltres els principis bàsics de la 
salut són tres: l’equitat, la universalització i la sostenibilitat, perquè per més univer-
salització que vulguem fer, si no és sostenible, acaba sent un servei inequitatiu i, per 
tant, injust. Són tres principis que van junts i que no es poden tractar separadament 
com ho ha fet vostè.

Bé. Llistes d’espera, atenció primària, urgències hospitalàries i, per tant, molt vin-
culat amb l’atenció primària. Només li he sentit una vegada parlar de l’atenció pri-
mària als serveis d’emergència, com estan? «Ens preocupa», entre cometes –vostè no 
n’ha fet tant èmfasi com el seu antecessor– la garantia de provisió pública dels serveis 
sanitaris. Nosaltres considerem que el que és important és la garantia de provisió. Si 
és pública millor, però si no és pública, amb l’objectiu de garantir allò que és fona-
mental que és la salut pública, recorrem a tots els serveis que tinguem disponibles. 

Hi insisteixo, si són serveis públics millor però mentre no tinguem la disponi-
bilitat de tots els serveis públics, si hem de recórrer a serveis privats per garantir la 
salut de la ciutadania, fem-ho, no ens quedem enrere. L’important per nosaltres no 
és si el proveïdor és públic o és privat, és proveir el servei.

I acabo, no? –abans que la presidenta em tregui la paraula, acabo. Consellera, 
estem convençuts que amb vostè com a mínim haurem guanyat puntualitat i que 
s’ajusti al temps (rialles) –puntualitat i que s’ajusti al temps. Ara, el que s’espera de 
vostè és alguna cosa més que això.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la il·lustre dipu-
tada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Primer de tot, benvinguda, consellera. I benvingut també tot el seu equip i la 
gent que avui ens acompanya, no? Penso que iniciem un nou projecte i que l’hem de 
fer amb il·lusió tal com ens ha transmès, doncs, penso que el to de la seva interven-
ció, i fins i tot el magnetisme que transmetia en tot moment. 

Primer de tot, felicitar-los per l’elecció de la frase inicial de presentació. Ente-
nem que és una bona carta de presentació que ens dona pistes de la filosofia que 
pretén dur a terme el seu departament en aquest nou trajecte. Ens deia que la salut 
és l’estat complet de benestar físic, mental i social i no sols l’essència d’afeccions i 
malalties. Així, doncs, estar sa no és senzillament no patir cap malaltia sinó gaudir 
d’un equilibri i harmonia, d’una certa integritat i plenitud que involucri les diferents 
dimensions de la nostra persona i la nostra vida.

La paraula que a l’antiga Grècia s’utilitzava per referir-se a la salut, holon, es 
relaciona etimològicament amb la idea de totalitat. Aquesta mateixa relació semàn-
tica es torna a trobar en l’escolàstica llatina amb l’ús del terme integritas, saludable 
i complet. La salut era representada per la mentalitat grega com el resultat d’una 
perfecció, on cadascuna de les parts ocupa el seu lloc dins d’un conjunt al qual no 
li fa falta res. 

Cap ciutadà atès al servei públic pot ser considerat un número, ja que estem par-
lant de persones que no poden desprendre’s de les seves circumstàncies i tenen reali-
tats concretes, emocions i sentiments. Pel que fa a la salut és importantíssim tenir-ho 
en compte perquè una diagnosi no es pot fer sense tenir en compte tots aquests fac-
tors. Així com no podem descontextualitzar els símptomes explícits físics sense em-
marcar-los en l’entorn i vivència del pacient per poder oferir suport integral a l’usuari 
en benefici de millorar la seva qualitat de vida i no puntualment un símptoma físic. 

I aquí sí que es faria esment, i m’agradaria esmentar, doncs, els que ens deia 
vostè sobre la governança republicana, que a mi sí que m’agrada que vostè utilitzi 
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aquesta paraula, per mi és molt diferent una governança republicana, que una mo-
nàrquica. Sobretot perquè republicanisme per mi vol dir escoltar la gent, ser em-
pàtics, ser constructius, més enllà de monarquia que potser em porta a paràmetres 
com ser destructius o agredir la seva ciutadania. Per tant, endavant. Endavant amb 
aquesta visió republicana i amb tot el que això comporta. 

Entenem també que..., jo entenc que el que ens ha exposat és una ambició en 
l’aplicació d’un nou paradigma que ja va començar amb el conseller Comín i penso 
que la seva voluntat és continuista per apostar cap aquesta valentia, cap aquest can-
vi de paradigma. Fer-me meves les paraules que ha dit la diputada Escarp quan es-
mentava que vostè havia sigut una molt bona diputada, i penso que també serà molt 
bona consellera, perquè estima el que fa i la ciutadania de Catalunya, i amb el co-
neixement també del sector i de tots els seus agents. Per tant, recomanaria a alguns 
que no donin lliçons de tancar o obrir la Comissió de Salut quan vostès van tancar 
amb el 155 el Parlament de Catalunya i varen congelar en gran part la conselleria 
de Salut, i podríem dir que fins i tot van validar alguna que altra gestió poc clara.

Perquè com ha dit la consellera també a l’inici de la seva intervenció, el 80 per 
cent dels determinants de salut no depenen del sistema sanitari. Però no només és 
això sinó que a vegades la malaltia no només se soluciona per vies mèdiques i far-
macològiques, que també, sinó que tenim gran quantitat de bibliografia que ens no-
dreix d’arguments per defensar que enfocaments diferents i atenció multifactorial 
poden beneficiar amb escreix el pacient. 

A tall d’exemple, la meditació es pot traduir en emocions i els canvis en les emo-
cions incideixen sobre la resta de la salut. Els experts creuen que al voltant del 25 
per cent de totes les patologies tenen una base o origen psicosomàtic. És a dir, o que 
bé estan originades per les nostres emocions, o bé almenys les nostres emocions fan 
que la malaltia empitjori o millori. Si no es resol la situació d’emergència o la ma-
nera en què l’individu l’afronta, la dolència o malaltia es cronifica.

Per tant, davant l’adversitat, entenem que l’actitud positiva davant de qualsevol 
problema cal tenir-la present. Per aquest motiu cada cop és més freqüent que els pro-
fessionals de la salut recomanin la pràctica de la meditació o d’altres estratègies a 
molts malalts, així com la prescripció social o esportiva enfortint altres paràmetres 
d’intervenció que donin força al que oferim als nostres usuaris. A què em refereixo 
amb això? És veritat que hem d’atacar la malaltia, i la malaltia important, però tam-
bé que la prevenció, com ataquem des del primer moment, ens evitarà moltes vega-
des intervencions futures o també indirectament és una manera d’atacar contra les 
llistes d’espera o les llargues llistes d’espera. 

La passada legislatura, podríem dir, que es van fer els plànols de la casa. Es va-
ren dissenyar les reformes sempre amb dinàmiques participatives amb els professio-
nals del sector. Era el què, que suposo que ens demanava el company de la CUP, i 
ara el que toca és construir. És construir-los i satisfer que en la nostra explicació ens 
deixi clar quina aposta iniciem en aquesta estructura que es va dissenyar l’última 
legislatura. Per tant, tindríem el què i el com.

A tall d’exemple, tenim també l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut 
comunitària, l’Enapisc. Ja es va fer un gir important, situant la persona al centre, 
per tant, s’avançava cap a una concepció transversal de l’atenció primària com a eix 
vertebrador del sistema de salut. Es feia així un pas important cap a la salut gènica, 
centrada en la persona, integrada i deliberativa en la presa de decisions, la protec-
ció i promoció del professionalisme com a valor principal que garanteixi la qualitat 
de l’atenció i el compromís de dotar recursos, equipaments i capacitats al sistema.

Li demanem si seguirà apostant en aquesta aposta, i si serà fins i tot més ambi-
ciosa convertint-los en autèntics centres de salut comunitari i no en centres de trac-
tament de la malaltia. Amb quins equips pluridisciplinaris, més enllà dels estricta-
ment mèdics –metges, infermeres, auxiliars–, sinó ampliant tot aquest focus amb 
«fisios», psicòlegs, dinamitzadors socials, assistents socials i llicenciats en ciències 
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de l’activitat física, de l’esport, i nutricionistes i altres aspectes que podria haver-hi, 
que garanteixin i que generin realment una xarxa o equip multidisciplinari d’afron-
tament de les diferents problemàtiques. 

Ens comentaven fa un moment que la prioritat és invertir en professionals. I tant. 
Però jo penso que també, com a visió de futur, també hem d’analitzar el perquè em-
malaltim. I tant que hem d’evitar totes aquestes circumstàncies que vostè ha esmen-
tat. Jo penso que si com a prioritat tenim que la nostra població no emmalalteixi 
probablement després tindrem menys feina a l’hora d’atendre aquesta població. Per 
tant, consellera endavant amb aquesta doble intervenció per atacar la problemàtica 
que tenim en salut.

Potenciem així l’orientació comunitària com una estratègia de generació de sa-
lut i de lluita contra les desigualtats, i garantim un model biopsicosocial d’atenció 
centrada en la persona, garantint la qualitat i la seguretat, l’equitat territorial i la 
sostenibilitat del sistema públic. «Sostenibilitat» entesa com que s’ha de pensar en 
tothom, «sostenibilitat» no entesa com que el que cal fer és deixar fora del sistema 
sanitari 150.000 persones. 

Degut a això és important pensar el sistema sanitari des d’un punt de vista trans-
versal, global, que ho tingui en compte tot. Si ens quedem només amb les afeccions 
i malalties estem veient només la part de l’iceberg que sobresurt de l’aigua. El siste-
ma sanitari ha de tenir en compte tot l’iceberg en el seu conjunt. Si som capaços de 
detectar tot el que està submergit estalviarem molts problemes, hi haurà límits, als 
quals potser no arribarem, però cal que treballem per garantir el major benestar de 
la nostra ciutadania, comportant a més un estalvi amb recursos que alhora podran 
ser reinvertits en futures polítiques per a totes les persones.

Per això és tant important el plantejament que fa el departament pel que fa a tre-
ballar via plans integrals i estratègics, focalitzant en el treball en xarxa. Aplaudim 
la iniciativa d’elaborar un pla de país amb aquesta nova mirada, el pla estratègic de 
salut pública. És la manera de caminar cap aquest objectiu. Consolidar el Pla in-
terdepartamental i intersectorial de salut pública, el Pinsap, i altres estratègies ar-
rencades els tres últims anys com a iniciatives alineades amb les recomanacions de 
l’OMS per impulsar la salut des de tots els àmbits de l’acció de govern, i la societat. 
És a dir, com vostè deia, salut a totes les polítiques.

Fer esment explícit a l’aposta decidida que es va fer en el Pla de salut mental i 
remarcar així també la importància i ampliació de tots els serveis assistencials als 
que ens ha fet referència en la seva exposició, sensibles als canvis en les patologies, 
preparats per respondre als canvis demogràfics i a l’augment de comorbiditat, i plàs-
tics i porosos en la seva adaptació a nous models d’atenció. 

De manera anàloga, i amb relació a la plasticitat que ha de tenir qualsevol servei 
terapèutic, en constant evolució, preguntar-li pel paper de les noves tecnologies i de 
les TIC en la salut, que vostè ja n’ha fet esment. La salut digital no només significa 
posar en línia el coneixement i part de l’atenció sanitària, sinó que el que permet és 
modificar el model d’atenció posant el pacient al centre. (Sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) És a dir... –encara no, no, presiden-
ta?–, és a dir que cal aprofitar les possibilitats que les TIC ofereixen per incorporar 
les preferències del pacient. No és que aquest model no sigui possible sense les TIC, 
sinó que les TIC el faciliten; internet ha permès la socialització del coneixement, i 
avui dia és possible accedir a molta informació que abans només tenien els profes-
sionals, de manera que molts pacients i familiars són capaços de conèixer detalls del 
seu procés que abans ignoraven.

Aprendre a gestionar bé aquesta informació i convertir-la en coneixement no és 
tan senzill, però a mesura que s’avança és més possible i necessari saber gestionar o 
ensenyar a gestionar aquesta informació. Bon exemple, el que esmentava, la carpeta 
«La meva salut», perquè cada ciutadà pugui accedir a la informació de la seva salut 
de forma més fàcil. I també és un repte per al sistema l’afrontament del big data. 
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Hauria d’anar acabant, no, senyora presidenta? (Pausa.) Per tant, probablement 
deixaria, doncs, per a la meva segona intervenció parlar de gènere, dels professio-
nals i de les llistes d’espera.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda dels grups parlamentaris, té la 
paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Forné, en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. 

Josep Maria Forné i Febrer 

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per la vostra exposició. Invitats que as-
sistiu a aquesta comissió, també benvinguts i gràcies per la vostra assistència. Un 
record, també, al conseller Comín, per la seva tasca i per la seva absència. El diputat 
Rodríguez deia que va fugir de la justícia. Podríem dir que ha hagut de marxar per 
un estat de dret que les costures, les seves costures, se les ha estripat i no les ha res-
pectat, i aquesta és la situació que ha provocat la seva ubicació en aquest moment, 
del conseller Comín.

Celebrem, de la vostra intervenció, consellera, la doble visió: la de poder explicar 
un canvi de paradigma, un canvi de nova manera d’entendre la salut –és un canvi 
que és necessari–, i a la vegada també agafar el repte de gestionar bé la salut, que 
no són incompatibles i que es poden fer perfectament simultàniament. Coneixent i 
sabent l’equip directiu que ho compon, tenim garantit, doncs, que la gestió d’aquesta 
etapa serà una bona gestió i que es farà correctament.

Nosaltres voldríem centrar-nos una mica més en la vostra, diguéssim, explicació 
del canvi de paradigma, sense evitar després alguna qüestió i alguna pregunta sobre 
el tema de la gestió, com l’enfocaríeu.

Sobre el tema del canvi de paradigma, celebrem aquesta visió holística de la sa-
lut, aquesta visió que implica no només considerar, diguéssim, la part més biològi-
ca de la persona, sinó també les altres dimensions i incorporar-les també a la salut, 
sobretot, per exemple, la qüestió social. Ha sortit en diverses intervencions anteriors 
que la salut no està separada ni aïllada dels indicadors socials, no? Algú ha fet re-
ferència al codi postal com un indicador també de salut, i segur que també és un 
element que cal tenir en compte. I en aquesta visió holística, doncs, es té en compte.

A més a més de la visió holística, el canvi de paradigma té a veure amb aquest 
canvi de passar d’entendre l’abordatge a la malaltia i passar-lo a l’atenció a les per-
sones, no?, podríem dir, amb aquella màxima que no hi ha malalties sinó que hi ha 
malalts, i són els malalts els que ha d’atendre el sistema, el sistema de salut, i que 
això s’ha de fer. I això ho ha de fer i això ho ha de rebre, en tercera pota d’aquesta 
visió de canvi de paradigma..., l’ha de tindre tothom, perquè aquí és una qüestió de 
drets, la salut, no és una qüestió de DNI, sinó una qüestió de drets, i, per tant, la uni-
versalització és una de les reivindicacions que hem de recuperar. I aquest compro-
mís, que ara també algun altre diputat ha fet, de fer explícita la vostra posició de la 
recuperació de la universalització de la salut, doncs, que també hi sigui.

Per fer aquest abordatge de canvi de paradigma, celebrem aquest també tracte, 
diguéssim, d’enfocament de la salut des d’una perspectiva interdepartamental, i que 
hi hagi un pla interdepartamental. Fenòmens com la cronificació o l’envelliment o el 
sobreenvelliment de la població, però sobretot la cronificació de les malalties –ma-
lalties que abans ens portaven a la mort i que gràcies a la feina de la investigació, 
de la recerca i dels bons professionals de la salut, doncs, permeten que no ens portin 
a la mort però que d’alguna manera es mantenen–, fan que l’abordatge no sigui ex-
clusivament des de l’àmbit del Departament de Salut, sinó que també sigui del De-
partament d’Afers Socials, o benestar social, com es vulgui dir. 

Per tant, fenòmens com la cronificació o altres de nous que puguin haver-hi... 
–per exemple, aquí tenim la diputada Magda Casamitjana que coneix perfectament 
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fenòmens com el trastorn dual, que impliquen l’abordatge des de molts departa-
ments–, això s’ha de fer des d’una coordinació, s’ha de fer des d’un treball, més enllà 
de la coordinació, de tenir en compte que en el centre estan les persones i no estan 
les estructures administratives a les quals s’haurien de sotmetre les persones, sinó 
que les estructures administratives s’haurien de posar coordinadament al servei de 
les persones, no?

Després us preguntaré, per acabar, que m’agradaria que aprofundíssiu una mica 
més en com voldríeu, com voleu desenvolupar aquest programa de pla interdeparta-
mental, el Pinsap, o algun altre, com el voleu abordar. 

L’altre element també importantíssim, que segurament que serà un canvi de pa-
radigma gran, és el de l’abordatge de la salut en l’entorn habitual de les persones i 
no des de la institucionalització de la salut en grans estructures, com per exemple 
els hospitals o d’altres. Aquí també és un canvi de paradigma important que altres 
països ja han començat. Penso en Canadà, per exemple, que és pioner en aquest 
tema. I aquí, doncs, seria important que nosaltres també. Aquí segurament hauríem 
de veure, com la diputada Escarp, com la implementació de la primària es farà amb 
l’atenció domiciliària, i com es vincula, i també va lligat amb el tema de la política 
interdepartamental.

Això no es pot fer, tot aquest canvi de paradigma, fora d’un abordatge de la salut 
des de tenir en compte les singularitats territorials, eh? Aquesta és una de les coses 
que insistiríem molt des del nostre grup que tinguéssiu en compte. Ho heu mencio-
nat dues vegades, però nosaltres hi voldríem insistir, que això no quedés en pures 
paraules, sinó que fos realment així, no?, doncs l’atenció, diguéssim, de la política de 
la salut pública al nostre país atenent la seva territorialització i la seva singularitat 
territorial, perquè no és igual el Pirineu que la plana de Lleida o que les Terres de 
l’Ebre, són singularitats territorials que demanen abordatges diferents i que dema-
nen consideracions pròpies.

És molt important per nosaltres el tema de la implementació de l’atenció primària 
i la salut comunitària que heu fet. I aquí també us tornarem a demanar, de la matei-
xa manera que us demanava que aprofundíssiu en el tema del desenvolupament del 
pla interdepartamental, com aquesta implementació la voleu, més enllà d’un titular, 
d’alguna manera, doncs, encara que sigui també amb un altre subtitular..., però com 
voleu desenvolupar aquesta implementació de l’atenció primària i salut comunitària.

Nosaltres també hi participem, també participem de l’agraïment del personal, 
dels professionals, siguin professionals o treballadors i treballadores de la salut pú-
blica, agrair que en temps de dificultats i de retallades..., que, per cert, jo crec que 
val la pena de dir que ningú les vol fer, perquè em sembla que seria qüestió de ma-
soquisme, i aquí no hi ha ningú que sigui masoquista. Si se n’ha hagut de fer és 
per una qüestió de circumstàncies socials i econòmiques –aquí hi feia referència el 
diputat Rodríguez–, la qual cosa val la pena també recordar-ho. Si s’han hagut de 
fer aquestes retallades, i no se n’ha vist greument afectada l’atenció a la ciutadania 
és en bona part gràcies a la professionalitat d’aquests treballadors i treballadores del 
sector de la salut.

I, d’alguna manera, aquest ha de ser un altre dels objectius que nosaltres consi-
derem que ha d’haver-hi una atenció especial, no?, de cura, de mirar les seves con-
dicions professionals i laborals millorar-les o revertir-les i fins i tot anar més enllà 
de les que hi havia.

És veritat que la salut no pot ser abordada des d’una perspectiva economicista. 
Seria un mal tractament, diguéssim, de la... Però tampoc no ser ingenus, que la salut 
és consumidora de recursos econòmics i, a més a més, la salut, a més de ser consu-
midora de recursos econòmics, és generadora de recursos econòmics. I d’això també 
celebrem que n’hàgiu fet una pinzellada i que vinculeu aquesta, diguéssim, activitat 
de la salut..., no només perquè ocupa un percentatge importantíssim del pressupost, 
sinó perquè a més a més també hem de mirar de que sigui sostenible en les gene-
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racions que vinguin, no només en el mateix gaudi dels recursos sanitaris que avui 
tenen, sinó que a més a més puguin aprofundir en la millora i encara amb més re-
cursos sanitaris. Per tant, una bona administració econòmica és imprescindible en 
l’àmbit de la salut. I això no es pot oblidar.

I, per anar acabant la nostra intervenció, dir-vos que estarem al costat de la con-
selleria, com no pot ser..., com a socis de govern, i en això ens hi trobarem, i hi se-
rem. També, d’alguna forma, voldrem posicionar el nostre accent com a grup que 
dona suport al Govern, un dels dos grups, i en aquesta intervenció que he fet ja he 
volgut insinuar algun dels accents que hi voldrem posar, en aquest suport al Go-
vern, i amb això acabar dient-vos o demanant-vos una mica d’aprofundir en com 
feu aquesta política interdepartamental, com la voleu, diguéssim, implementar..., i, 
després, aquesta implementació que nosaltres considerem que és bàsica, de la imple-
mentació de l’atenció primària i de la salut comunitària.

En tot cas, en una altra tanda, doncs, ja hi aprofundiríem.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat.
I ara sí, suspendrem la comissió per un temps de cinc minuts.

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

i tretze minuts.

La presidenta

Be. Reprenem la comissió, amb el torn de mitja hora màxima que té la conselle-
ra, en aquest cas, per respondre les intervencions dels grups parlamentaris.

Per tant, consellera, quan vulgui.

La consellera de Salut

Molt bé. Hola, de nou, i gràcies per aquesta petita aturada. Són molts temes els 
que hem tractat. De fet, estic molt satisfeta de totes les aportacions que es fan des del 
grup. Crec que sí que he posat molt en valor el Parlament, perquè m’estimo aquesta 
casa i la feina que fan diputats i diputades, que al que ens dediquem és a copsar la 
realitat del territori, dels centres, dels professionals, de tot, i poder-ho portar aquí, 
perquè això no només ajuda el Govern, sinó que jo crec que ajuda la societat a mi-
llorar constantment. Per tant, intentaré tractar tots els temes que han sortit. Si me’n 
deixo algun, segur que m’ho recordaran en el proper torn.

I, per tant, voldria començar, una mica, amb el tema de retallades, que ha sortit i 
que crec que sí que n’he fet esment quan he parlat que del 2007 al 2014 hi ha hagut 
una davallada important en les condicions que hi han hagut en aquest país perquè 
els professionals poguessin exercir la seva feina; treballadors, treballadores que han 
vist minvades molt les seves condicions per poder atendre la gent adequadament. 
I és una realitat que ens vam trobar amb uns pressupostos estroncats, i, evidentment, 
en aquest sentit, també m’agradaria contestar al senyor del Partit Popular, també, al 
diputat Santi Rodríguez, perquè des d’aquesta cambra es va lluitar molt perquè els 
recursos que genera el nostre país estiguessin a disposició d’aquestes prioritats que 
tots aquí, en aquesta comissió, reclamem.

Es va lluitar molt, i mentre mantinguem les ingerències de l’Estat amb sostre 
de dèficit, que està molt lluny, també, del que es queda l’Estat espanyol per a la 
seva despesa, per exemple, militar; que està molt lluny, també, del que són les de-
mandes de salut –lluny està de la salut, aquesta despesa–, i mentre no es reclamen 
les grans despeses, per exemple, dels 80 milions dels policies que es van «fletar» 
aquí, doncs, em sembla que ens costarà molt posar les xifres allà on toquen.

Nosaltres tenim insistència de que el nostre sector tingui els recursos necessa-
ris per atendre la gent. M’ho demanava la senyora Marta Ribas, abans. Escolti, els 
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plans també s’han de dotar. I això és el que intentem no només nosaltres, m’atrevei-
xo a dir-ho, sinó els governs anteriors també. I amb els pressupostos anteriors vam 
aconseguir, l’any 2007, revertir un 37 per cent d’aquestes retallades, i, una mica, gi-
rar la tendència que es portava fent des dels últims anys, recuperant el 45 per cent 
de la despesa per capita.

Del 2011 al 2015 es van recuperar llocs de treball, que prou feina teníem a poder 
amb els llocs de treball que estaven dallò i, sobretot, a estabilitzar-los també; és a 
dir, crear una estabilitat en el sector que s’havia vist precaritzada d’una forma brutal.

I també, referent a la satisfacció dels ciutadans vers el sistema sanitari –estem 
parlant de punts–, estem a un 90 per cent. És molt alta. I si volem ser exigents..., jo 
crec que ho som tots, i nosaltres..., i aquest equip els que més, i en aquest context 
difícil que tenim.

I..., també se’m deia: «No ha parlat prou de consens.» Jo crec que l’he demanat 
aquí, el consens. Sé segur que aquest Parlament treballarà també pel consens en la 
planificació de futur, però també m’atreviria a dir que el consens ha d’incorporar 
aquesta valentia en el saber portar els recursos allà on prioritzem. No s’hi val, a les 
comissions de salut, tancades, demanar una cosa..., cadascú a la seva comissió de-
manarà les prioritats pels temes que porten, però sí que, a nivell de grups parlamen-
taris, intentar treballar amb aquest consens.

Jo estic segura que per als pressupostos que ens puguin venir trobarem un con-
sens per tirar-los endavant i per poder portar els recursos més necessaris allà on 
toca. També, a les llistes d’espera. És una evidència, i ja vaig parlar amb tots vostès 
aquesta setmana, i vam treure el tema de les llistes d’espera, jo ho crec, amb tots 
vosaltres. I sí que és cert que s’hi va fer un esforç brutal, però no voldria contra-
posar tampoc xifres amb el que representa l’espera per als pacients, tant per a una 
intervenció quirúrgica com per a proves diagnòstiques, com per a accés a especia-
listes. Saben del cert que no hi ha ningú en el sector que tingui intenció d’incremen-
tar llistes d’espera; tot al contrari, de reduir-les. I nosaltres vam posar molt èmfasi 
en el que és el temps d’espera més que en el volum de persones que estan esperant, 
perquè l’espera es pot portar de diferents maneres, i aquest temps, com més llarg és, 
més patiment hi ha.

Per tant, vam insistir molt que s’havia de reduir el temps d’espera d’accés a les 
proves diagnòstiques, reduir el temps d’espera de la visita a l’especialista, i no no-
més en les intervencions quirúrgiques, que també, i que s’ha reduït moltíssim: en 
un 10 per cent, que és molt, si tenim en compte que la millora del temps d’espera en 
proves diagnòstiques i accés a especialista també et fa augmentar la llista d’espera 
de les intervencions quirúrgiques. 

Tot i així tenim gent que espera, és evident, i tenim gent que espera massa en 
casos concrets –és evident, és evident. I per això jo també posava èmfasi en aquesta 
transparència que tant vaig lluitar des d’aquest Parlament. Aquesta transparència és 
la clau per poder incorporar millores en la gestió de llistes d’espera. I he anunciat 
aquí aquestes auditories de qualitat dels registres de les llistes d’espera. És impor-
tant saber com tenim aquests registres. I, evidentment, si en algun cas no hi ha in-
closa la perspectiva de gènere, la hi introduirem, tot i que, pel que vaig estar mirant, 
hi és pràcticament a tot arreu. I aquest focus, amb aquestes auditories de qualitat 
que ens permetran millorar, ens permetran comparar variabilitats perquè les tenim 
a nivell de centre i a nivell de patologia, això ens ajudarà moltíssim –i jo crec que 
entre tots ens ajudarem– per millorar aquestes llistes d’espera.

I després volia insistir molt..., perquè també s’ha parlat aquí i jo potser no he es-
tat prou concreta, però sí que crec que tot el que respirava la meva intervenció va 
encarat a aquest nou model futur de salut i social.

Aquesta integració de que moltes vegades parlem no és una integració que la 
puguem fer des de dalt, és una integració que s’ha de treballar molt i molt bé. Jo ja 
m’he posat en contacte amb el conseller El Homrani per poder treballar bé i poder 
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fer la creació..., ho estem estudiant, exactament com, i s’anunciarà properament si és 
un grup de treball, si és a través d’un consell, per treballar amb igualtat. Perquè no 
s’hi val que salut proposi a social, sinó que és una cosa que s’ha de fer compartida, 
absolutament compartida amb Afers Socials i Famílies i el sector de salut, per poder 
treballar molt bé aquest model cap a on s’encara de la integració social i sanitària. 
Perquè, si no, no podrem fer front als reptes de salut que dèiem, ni a aquest canvi de 
paradigma que dèiem i que insistíem que ha vingut aquí i ja no forma part només de 
la literatura, ja no forma part només de les recomanacions de l’Organització Mun-
dial de Salut, sinó que ha de formar part de la nostra pràctica de la diagnosi, de la 
planificació que tenim per al nostre futur sistema.

I en això insistiré molt –i en això insistiré molt–, i ho saben, no només és el 
PIAISS, sinó que és tota la feina que es pugui fer també amb l’Estratègia nacional 
d’atenció primària i salut comunitària, que s’hi inclou aquest paradigma i s’hi inclou 
la vessant social. I per això tenia aquella diapositiva dels tres exemples de persones, 
que no són patologies, sinó que tenen, també, unes vides pròpies i un context social 
i d’entorn que identifiquen quina és la problemàtica d’aquella persona en concret i no 
només allò que diu la seva història clínica. En tot això hem d’avançar.

Tot això també ho hem treballat molt, per exemple, amb l’Ajuntament de Bar-
celona: ja es comparteixen dades de salut i social amb l’Ajuntament de Barcelona. 
I aquesta és la línia també d’aquells pactes de salut i benestar que tenim en els mu-
nicipis, que no només parlen de les infraestructures i del totxo, sinó que parlen, pre-
cisament també, d’aquestes necessitats en salut.

I vostès, com que em demanaven més concreció..., i per això no he vingut aquí 
amb un powerpoint amb plans nous i grans anuncis. El que jo he pogut copsar, 
aquests dies, que ens demana la gent –i amb «la gent», m’estic referint absoluta-
ment a tothom, no només als agents estrictament del sector– és que puguem aterrar 
aquests plans, aquestes estratègies nacionals, que han estat participades ja per pro-
fessionals, ciutadania i territori, com deia el senyor Forné, amb aquesta sensibilitat 
territorial que tenim en el nostre país.

Precisament és això: poder aterrar aquests plans a nivell també territorial i a ni-
vell local; per exemple..., i ara els poso un exemple del Planuc, que només l’he ano-
menat en la meva intervenció. El Planuc, el Pla nacional d’urgències de Catalunya 
–i que incorpora també atenció continuada–, és una cosa en la que jo vaig insistir 
molt com a diputada, i vaig fer intervencions aquí molt dures, amb consellers ante-
riors, de situacions que creia que per dignitat no havien de continuar de la mateixa 
manera. I jo ho proposava i ho proposava. I vaig tenir molta gent, també del sector, 
que em deia: «No t’esforcis, no te’n sortiràs en això. Això hi ha sigut tota la vida. 
Escolta, les cues d’urgències, l’atenció, els col·lapses, els no-sé-què...» I vaig dir: 
«Per què no? –per què no?» Hem de mirar què tenim i com ho tenim. Les urgències 
no són un tema dels serveis d’urgències dels hospitals. Aquí incorporem també tota 
l’atenció. Insistíeu molt en l’àmbit sociosanitari també, i la primària, i l’atenció a la 
cronicitat, i tot això. I això és el que s’ha intentat ordenar en aquest Planuc. I, a més 
a més, s’ha intentat portar als territoris. I això ens donarà no només diagnòstic, sinó 
criteris d’actuacions a partir d’ara. I aquesta feina és molt important, potser no és la 
solució a més curt termini que tindríem tenint molts recursos; però, sabent que no 
els tenim i sabent que ho volem fer molt ben fet, són molt importants aquests plans, 
i ara cal continuar-los. I aquest era un exemple.

Però jo he volgut insistir molt en l’Enapisc perquè és l’exemple clar d’una estratè-
gia nacional de cap a on hem d’anar i de com hem de treballar les coses. Per això la 
concreció ve d’aquests plans, la concreció ve d’aquest treball, la concreció ve d’aque-
lla feina que fem amb el conseller El Homrani a partir d’ara, podent posar en comú 
coses que venen d’Afers Socials, les coses que venen de Salut, aquelles que podem 
integrar, com les podem treballar. I jo tindré un consell assessor de salut que tam-
bé estarà treballant en la línia d’això, com moltes altres coses que pugui necessitar.
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Pel que fa a la universalitat, respecte a la universalitat, la meva defensa és clarís-
sima. Em sembla que m’ho demanava el diputat de la CUP: «Sigui explícita en dir 
que no es quedarà ningú fora del sistema.» Soc explícita. Nosaltres vam lluitar molt 
perquè es traguessin els noranta dies d’empadronament, els tres mesos i un any al 
nivell 1 i al nivell 2 per a l’atenció sanitària de les persones que no tenien les seves 
condicions administratives normalitzades –vam lluitar molt per treure-ho. Ara sem-
bla que l’Estat espanyol es torna a plantejar aquests noranta dies i nosaltres tornem 
a insistir: nosaltres vam fer una llei que precisament el que treia definitivament eren 
aquests noranta dies i garantia el dret a salut absolutament a tothom i que ningú es 
quedaria a les portes d’un hospital o d’un centre d’atenció primària. Aquest és el 
compromís del Govern i mai –mai– posarem en contraposició el dret universal a 
la salut amb la sostenibilitat del sistema. I això no vol dir que no es treballi per un 
sistema sostenible, perquè estem gestionant recursos públics i evidentment en som 
molt responsables, però això no s’hi val de posar-ho mai en contradicció. No és una 
contradicció, com tampoc és una contradicció amb l’equitat, que és la tercera carac-
terística que vostè parlava i en què ens insistia la diputada Marta Ribas, amb l’equi-
tat social, territorial, que necessitem en salut.

Tot això jo crec que ha de quedar molt clar, i com que la posició –no meva, sinó 
del nostre país i de la societat catalana– és molt clara, i ho vaig dir des del primer 
dia, que el que demanàvem és la retirada del recurs del Tribunal Constitucional a la 
nostra llei i així l’hi vaig fer arribar a la ministra, crec que el posicionament el te-
nien claríssim al Consejo Interterritorial, i malgrat que ara no contextualitzi en sa-
lut, la situació no està normalitzada en les relacions amb l’Estat espanyol. Per tant, 
fins que la situació no estigui, com a mínim, establerta entre presidències, nosaltres 
no assistirem al Consejo Interterritorial de Salut, malgrat la nostra defensa de la 
universalitat i el nostre posicionament, com a Catalunya, perquè el va marcar aquest 
Parlament..., el nostre posicionament no només el té claríssim la ministra Carmen 
Montón, sinó que, evidentment, el té claríssim, públicament, la societat, la socie-
tat catalana. Nosaltres hi serem en tot, en la relació bilateral que puguem establir 
a l’Estat. Els valors republicans per mi són molt importants i la fraternitat hi serà 
sempre, d’ajuda, i, per tant, celebro tot allò que puguin avançar a l’Estat espanyol en 
garantia de drets, però també tinc molt clar el país que ens demana la societat cata-
lana, que aquesta garantia de drets ens la garantirem també, hi lluitarem també des 
d’aquí abans d’esperar que ens solucionin la vida des de sis-cents quilòmetres enllà. 
Per tant, aquest és un posicionament claríssim sobre universalitat. Espero que no hi 
hagi mai dubtes en això.

I voldria concretar també algunes coses petites que se m’han demanat. Referent 
a la reforma horària, és cert que vaig anar a un acte, però el que em demanava exac-
tament la diputada de Catalunya en Comú Podem és «si s’aplicarà a la primària cap 
retallada». No –no. És a dir, precisament tenim una estratègia nacional d’atenció pri-
mària que el que fa és dir: hem de reforçar l’atenció primària, hi ha una planificació 
al darrere de necessitat, fins i tot, de més professionals, i per tant no té res a veure 
amb treure professionals, ni amb treure serveis ni amb treure primària. Ara sí, està 
obert a un plantejament de país com és la reforma horària i veure quina racionalit-
zació d’horaris en pro a la conciliació personal, laboral i familiar, de veure com ens 
organitzem, que no depèn del sector sanitari, sinó de tot el país, i de fer alguna pro-
va pilot que pugui ajudar, que no està concretada de moment ni res; jo no em tanco 
mai en banda a poder explorar, com no ens vam tancar en banda amb el Comsalut 
i explorar quina era aquesta orientació comunitària per a després poder-la posar en 
una estratègia de país. Però això no està sobre la taula, per tant, molta tranquil·litat 
en aquest tema. I, sobretot, l’ànim de res és retallar. Nosaltres hem vingut aquí a 
continuar en la línia de la legislatura anterior, que va ja posar la línia de revertir re-
tallades, i nosaltres continuarem amb la garantia d’aquests serveis públics.
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I en aquesta línia també el que s’intenta, amb els reforços d’estiu, és, precisa-
ment, això: garantir sempre el servei a totes les èpoques de l’any. I es necessiten 
reforços, evidentment, a les zones que atrauen molta població i que són majoritària-
ment costaneres, però no totes, per tant, ampliem en 481 professionals, sobretot de 
primària, aquestes zones, aquest estiu, amb una reorganització, evidentment, de llits 
que es fa sempre, però que l’ànim és garantir –i sempre, sempre serà una prioritat– 
garantir tots els serveis en els hospitals mantenint aquest 90,1 per cent de llits oberts 
que, a més a més, és més que l’any passat.

Respecte a l’ICAM, que ho tenia per aquí... Aquí... Hi ha una cosa que és molt 
clara, i és cert, i ens vam trobar que tenim un conveni que justament s’ha signat amb 
el 155. Però els professionals de l’ICAM, degut a que els últims temps també s’ha 
treballat molt conjuntament amb les plataformes, i en aquest cas hem de mantenir 
i volem mantenir les dinàmiques positives que hem establert amb les plataformes, 
que el que estaven denunciant és que potser hi havia algunes coses que es podien 
millorar, i s’han establert, i s’han fet reunions, i s’han proposat millores, i se n’han 
fet, i continuem en aquesta línia. I el que sí que els puc assegurar és que no aplica-
rem cap criteri economicista..., no aplicarem, nosaltres no. No aplicaran els profes-
sionals de l’ICAM cap criteri economicista a l’hora de fer la seva feina.

I és veritat, és un conveni complicat entre l’ICAM i l’INS, on al final l’INS té 
l’última paraula, però les persones... Per exemple, alguns avenços: que les persones 
poguessin entrar acompanyades en aquestes valoracions. Jo crec que aquesta era una 
demanda de les plataformes que s’ha escoltat amb aquesta idea de tot allò que fem 
val la pena que hi posem una mica de..., una mica o molta, escolta activa, perquè 
la gent no diu les coses perquè sí, i s’ha d’escoltar i s’ha de veure per què les diuen, 
malgrat que tu puguis pensar que no tenen raó. Per tant, en aquesta línia, treballa-
rem amb l’ICAM.

I, per últim, estic orgullosa de poder parlar de governança republicana; molt or-
gullosa de poder parlar de governança republicana, de poder parlar de participació, 
de poder parlar de transparència, perquè és veritat que parlem molt del què, no?, i 
quan vostès demanaven concreció..., i sí que s’ha de parlar del com i d’amb qui. I el 
com incorpora uns valors que per mi són essencials. I jo crec que són valors com-
partits amb la majoria de la societat. I són aquests valors que ens fan avançar en 
justícia social. I són aquests valors que ens fan no deixar ningú enrere. I són aquests 
valors que ens fan no deixar ningú a l’estacada i fer aquesta gestió de salut republi-
cana... Doncs, sí, vull fer una gestió de salut republicana, perquè m’emmarco en un 
desig que crec que reclama la majoria de la societat i que també incorpora allò que 
hem dit de l’escolta activa i d’avançar en aquesta justícia per a tothom. És la ges-
tió i aquest governar i aquesta iniciativa política que per fi tenim al nostre país en 
les polítiques de salut, que no s’ha de tecnificar. Nosaltres hem vingut aquí a posar 
estratègia i iniciativa política. Això sí que s’ha de fer acompanyat d’aquests valors. 
I aquesta gestió de la salut republicana vol dir gestionar per a tothom, vol dir go-
vernar per a tothom, vol dir que la iniciativa política és per a tothom. I aquest és el 
millor exemple, que em sembla que m’ho demanava també el diputat de la CUP..., 
és el millor exemple de república que podem donar, amb aquesta garantia de drets 
de salut. I espero, de veritat que ho espero molt, poder complir amb aquest objec-
tiu de que aquests valors republicans impregnin i cada vegada hi hagi més gent al 
nostre país que vegi que la solució ha de ser compartida, que la solució ha de ser 
amb escolta, que la solució ha de ser de tothom. Perquè en el com en aquests valors, 
en el qui, amb qui és amb tothom.

He insistit molt en el tema professionals, en què és indispensable comptar amb 
ells i fer les coses, planificar les coses amb ells. I per això he dit que faríem aquesta 
cimera de professionals, que ja veurem quin nom té, però sí que és una cimera molt 
compartida on no només hi ha el Departament de Salut, sinó que hi hauran els col·le-
gis professionals, les organitzacions sindicals, les societats científiques, les organit-
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zacions sanitàries i les entitats ciutadanes. I he dit que és per compartir diagnòstic, 
però també algunes mesures a curt que vostès em demanaven. Cal la planificació a 
llarg termini, perquè vostès m’ho deien, però vostès deien «coses que ja cremen», 
no?, algun aspecte de manca de professionals, etcètera, són mesures a curt que nos-
altres també haurem d’establir en aquesta taula i en aquesta cimera.

Crec que m’estic deixant coses; si em deixen un moment, em poso a mirar. I amb 
el tema professionals, hem de distingir dues coses. Ja hi han unes taules on es parla 
de les condicions laborals, que també inclouen, per exemple, DPO, i les negocia-
cions establertes. I aquestes taules no s’han de trencar mai. Ja hi ha un lloc on es 
parla de tot això i la planificació a futur també l’establirem en una altra taula i en 
una altra cimera. Per tant, cap voluntat d’aquí trencar cap taula ni cap lloc de con-
certació, no?, de l’àmbit més estrictament laboral i de condicions laborals, on també 
es parlarà, evidentment, de les DPO. (Pausa.)

Pel que fa a la perspectiva de gènere en el diagnòstic, sí. Jo, quan deia «incloure 
la perspectiva de gènere en les polítiques de salut», és evident que també ho dic en 
el diagnòstic, és evident que també ho dic quan estem parlant dels infarts, que no 
s’ha tingut en compte com tenen els infarts les dones i que la simptomatologia no és 
la mateixa que la dels homes. I per això és evident, i quatre coses que he anunciat de 
novetat inclouen aquesta perspectiva de gènere: les coses invisibilitzades; les coses 
que es tractaven diferents; a la recerca també el gènere neutre acaba sent el gènere 
masculí i, per tant, també hi haurà moltes coses a canviar; els indicadors també han 
d’incloure aquesta perspectiva de gènere, absolutament tot. En aquí insistiré molt, 
aquesta és la nostra iniciativa política i aquesta serà una petjada que espero deixar.

I demanar el consens sí que ho faig, sempre ho faig i ho he fet també com a 
diputada no tenint la responsabilitat en salut. Crec que és molt important entendre 
que aquest sector s’ha fet amb tothom, amb molta gent, i és veritat que hi va haver 
iniciadors de l’ordenació del sector als anys noranta, però és veritat també que el 
marc legal que teníem fins ara ha arribat fins aquí, que els reptes de futur són uns 
altres i que ens haurem d’establir, amb aquest consens, evidentment, on espero que 
hi siguem tots, el futur sistema de salut amb aquesta incorporació de la visió social 
absolutament necessària.

Les singularitats territorials sempre es tenen en compte en tots els plans que es 
fan en salut. Em semblava que s’havia d’insistir en la perspectiva de gènere perquè 
no sempre es tenia en compte. Però sí; sí, les singularitats territorials en aquest país 
divers que tenim. I vostè també em demanava aprofundir en la política interdepar-
tamental i evidentment que ho faré.

I agraeixo el to que han tingut molts de vostès a insistir en aquestes concrecions, 
a insistir que pugui aprofundir en alguns punts, perquè crec que això ens fa millorar 
molt més a tots.

I em sembla que..., no sé si em deixo alguna cosa important, segurament sí, que 
me la recordaran segurament dues o tres vegades, però crec que ho he pogut trac-
tar tot, que espero poder concretar moltes coses de les que vostès demanen també 
amb totes les iniciatives parlamentàries que hi hagin en aquesta Comissió de Salut 
i en els plens del Parlament. Hem parlat de retallades –clar que sí–, hem parlat de 
llistes d’espera, del nou model de futur –salut i social–, i hem parlat del com i amb 
qui dels pressupostos, la reforma horària, la universalitat, com a pilar bàsic, evident-
ment, que és, i d’aquesta governança republicana.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Ara obrim el nou torn dels grups parlamentaris. Els demano 
que se cenyeixin a formular preguntes o aclariments, perquè el temps és limitat per 
cinc minuts, dos minuts i mig per als dos..., per al Grup Mixt. I després la consellera 
tindrà un altre torn de resposta per un màxim de quinze minuts.
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Per tant, comencem aquesta segona volta. Té la paraula el diputat Jorge Soler, en 
nom de Ciutadans.

Jorge Soler González

Bé. Moltíssimes gràcies novament, presidenta. Doncs sí, com vostè les ha quali-
ficat, qüestions que cremen. Doncs sí, s’ha oblidat, precisament, de les qüestions que 
cremen, començant pel tancament de llits. Entenc que és que, no ho sé, és una mesu-
ra complicada, però en el poc temps que vostè està de consellera, dues notícies que 
diuen que un de cada quatre llits a l’Arnau de Vilanova de Lleida es tancarà aquest 
estiu, i una altra que entra en molta més profunditat i em diu que 2.362 llits es tanca-
ran aquest estiu, dels 12.978, és a dir, un percentatge considerable; doncs, com ha dit 
vostè, sí, és una qüestió que crema. Per això ho he ficat en primer lloc. I m’agradaria 
saber si aquesta és la seva prioritat, és a dir, tancar llits, o és el que vostè ens explica.

En segon lloc, jo hi insisteixo, és importantíssim que vostè, com a consellera, 
faci tot el possible per millorar el finançament del sistema sanitari, i això ho ha de 
fer vostè aquí, a casa seva, amb els seus companys, i també ho ha de fer no deixant 
les cadires buides. A més a més, he vist que deixava cadires buides en temes que 
tampoc, per lo que li ha dit a la companya, no estan tampoc d’acord en tot. Per tant, 
vagi-hi sempre, vagi-hi amb els seus valors republicans, amb la seva governança re-
publicana, vagi-hi si vol acompanyada d’algú que aporti valors federalistes, vagi-hi 
amb algú que sigui monàrquic... Escolti, com si vol ser agnòstic, però vagi-hi, vagi 
a demanar el que necessitem, el que és just, al que un conseller de Salut s’ha de de-
dicar. Per tant, amb tots aquests valors, però, sobretot, vagi-hi. 

Si vol també pot anar-hi amb valors lleidatans, valors lleidatans per preguntar-li 
una altra cosa, i és que li he preguntat crec que avui potser dos vegades, a la interpel-
lació ho vaig fer quatre o cinc, i la Inés Arrimadas al senyor president l’hi va dir dos 
vegades; crec que li he fet en una interpel·lació a la ràdio...: pagarà les DPOs aquest 
any al 100 per cent sí o no? No ho sé, si vol li fico més retòrica, però és que jo crec 
que és una variable tan senzilla que prefereixo que sigui, doncs, senzilla. Ja sé que 
vostè farà taules de negociació, taules de conciliació, taules republicanes... No, si em 
sembla perfecte, però, clar, és que els nostres professionals que ho estaran seguint 
diran: «Sí, sí, doncs farem república, però les DPOs, consellera, sí o no les pagarà 
aquest any al 100 per cent.» Ja no parlo de l’any anterior, de l’any anterior, de l’any 
anterior, de l’any anterior..., sempre al 50 per cent.

Bé, la veritat és que volia saludar a la diputada Camino, que encara no ha arribat, 
perquè està esperant republicanament, des de les deu del matí, una visita, i encara no 
ha arribat. Està en un hospital de Barcelona. Suposo que està fent república. Suposo 
que quan arribi ens ho explicarà, eh?

Per tant, preguntes moltíssimes, però, miri, aprofitant qui tenim a la sala..., li 
vaig dir al senyor Comín, li vaig dir en persona jo a vostè en privat també, quan 
em vaig oferir a fer política transversal, però aquí avui té alguns, no tots, però hi 
té grans professionals, representants dels col·legis professionals, representants sin-
dicals, té gent que vostè hauria d’escoltar molt especialment, sap? Imagino que a 
vostè, com a consellera, ara li arribaran veuetes per tot arreu, i urgències, i tal, no? 
Però hi ha gent..., i especialment entenent que vostè tampoc no coneix el sistema 
sanitari, perquè no hi ha treballat, doncs, s’ha d’assessorar. Per tant, assessori’s si us 
plau, deixi que aquestes veuetes que se li fiquen al darrere de l’orella siguin de mol-
ta gent que està aquí, gent que està reunint-se cada dia, gent que si vostè els truca a 
les dotze de la nit estaran molt gustosos contestant-li i responent-li els seus dubtes. 
Però no faci –ara anava a dir no faci cominades– allò que feia aquell conseller, que 
s’aixecava a Catalunya Ràdio a les vuit del matí i de sobte deia: «Avui el conseller 
comprarà el General de Catalunya.» I l’altra li deia: «Ah sí? I quant costarà.» I feia: 
«A veure..., costarà..., 50 milions d’euros.» I quan va acabar l’entrevista... Qui diu 
50, 55, no sé en quant està taxat ara mateix, eh? (Algú diu: «I continua sent privat.») 
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I continua estant igual, sí, sí, evidentment. O sigui com tot el que va prometre el se-
nyor Comín continua estant igual. Presentava aquestes diapositives, sempre deia que 
era molt republicà, però, bé, va tancar el Parlament.

Més preguntes. Jo li deia el model del Barnaclínic, consellera. Com tenim el 
model? El coneix? Sap què vol fer? Vostè sap què vol fer, per exemple, quan par-
lem de desigualtats? Perquè, clar, parlar de desigualtats territorials, si s’hi fixa, ho 
fa el diputat de Lleida, però ve l’altre de Lleida i li diu exactament el mateix. És que 
el territori ens importa molt, i les desigualtats territorials hi són, i són molt greus, 
però per no fer-ho de Lleida –perquè jo no vull tampoc que sembli tant, tant, tant 
de ponent, encara que el meu parlar crec que és indubtable–, Parc Taulí, consellera. 
Parc Taulí té llistes d’espera que doblen la mitjana de Catalunya a altres llocs. Això 
són desigualtats territorials. Però és que aquí, especialment aquí, va ser on vam tenir 
un conseller que es va decidir a arreglar tot el Vallès, que va acomiadar unes treba-
lladores que, pobretes, ja van veure com estaven. Algunes les vam tenir aquí fora 
plorant perquè es van quedar sense feina. Va fer amenaces de reconversió d’hospi-
tals de no-sé-què, i la veritat és que a dia d’avui miri com el tenim: un desastre. Això 
és el que va fer al Vallès.

Però és que avui, aquestes «camilletes», amb aquesta gent aquí que està patint... 
–republicans, eh?–; urgències del Joan XXIII, que estan al passadís durant tres dies. 
Jo no sé si de forma monàrquica, republicana, agnòstica o federal, però això és un 
tema absolutament prioritari.

I acabo. Vostè parla molt de transparència. Ojalá. El senyor Comín me deia exac-
tament el mateix. Però la realitat és quan un entra al portal de la transparència, les 
dades que jo demano no hi són. I les he demanat interpel·lant el conseller, les he de-
manat en forma de moció i aprovant-la amb una auditoria externa, les he demanat 
des del faristol, des d’aquí incomptables ocasions... La llista d’espera no és pública, 
no és creïble i les dades que hi ha...

La presidenta

Diputat...

Jorge Soler González

...–sí, acabo– no es corresponen amb la realitat. Ho defensarem novament dime-
cres o dijous al Ple. 

Per tant, moltes gràcies, molts encerts i, per cert, de les ambulàncies vostè no 
n’ha parlat res. Crec que és un tema amb què vam tenir molts problemes i també 
n’hauria de comentar alguna cosa.

Gràcies.

La presidenta

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

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Consellera, vostè parlava de les retallades, i parlava del pe-
ríode 2007-2014. Jo li he recordat, en la meva intervenció, que el pressupost més alt 
en Salut el vam tenir al pressupost de l’any 2010. I, per tant, li posava una fita, que 
era: podem arribar a una despesa per capita de 1.300? Incrementarem el percentat-
ge del pressupost de la Generalitat dedicat a salut? És veritat, hi han taules per par-
lar dels professionals, però el 20 per cent de reducció de sou o l’equiparació entre 
l’ICS i el SISCAT o les DPOs depenen del pressupost. Per tant, això, estigui en la 
discussió a la taula que estigui, ha de conformar i ha de formar part del pressupost.

Vostè sap tan bé com jo..., perquè a més el gran adalil de la retallada, com va ser 
el conseller Boi Ruiz, ho explica molt bé. Ell sempre diu: «Ens van dir que havíem 
de retallar i vam retallar, primer serveis, després els professionals i després en in-
versió i manteniment.» Bé, doncs, molt bé, sap que té aquest problema, generat pel 
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Govern al qual vostès donaven suport. Vull dir que, exactament, té la paraula sobre 
la taula del que s’ha de fer.

Atenció primària. Vostè diu: «No hi hauran retallades a primària.» Escolti’m, fa 
dos dies estàvem amb el CAP de la Sagrera, més dos CAPs més de Barcelona als 
quals els han tret els pediatres, i tothom ho està dient: el reforç d’estiu és insuficient 
i en algunes zones, trencant l’equitat, realment deficitari. Però jo li voldria pregun-
tar: escolti, passarà del 16 al 20 per cent el pressupost dedicat a la primària? Perquè 
això seria fer de veritat el pla que vostè té previst.

Urgències. Escolti, continuem amb un col·lapse. L’altre dia tornava a sortir. Hi 
han dos tuits magnífics que cada dia del món t’expliquen el nivell de col·lapse dels 
centres hospitalaris i el temps que porten d’espera. I, per tant, si tenim una amenaça 
de tancament de serveis, doncs, s’incrementen les urgències. Si aixequem inquietud, 
s’incrementen les urgències. Si primària no va, s’incrementen les urgències. 

I, posats a fer, jo li voldria demanar: l’any passat, quan es va fer el Planuc i hi 
va haver la crisi d’urgències, el conseller Comín –l’any passat o l’altre– va fer tota 
aquesta campanya al voltant del 061, que està bé, però hi han errades gravíssimes 
que posen en risc la primària. És a dir, en algun moment es va donar a entendre que 
el 061 era la porta d’entrada del sistema, i la porta d’entrada del sistema no ho és, 
és la primària. No pot ser que surti un anunci a la televisió que digui: «Si té mal 
d’esquena, truqui al 061.» Si té mal d’esquena, vagi a veure el seu metge de primà-
ria, que la porta d’entrada al sistema és claríssimament l’atenció primària. Per tant, 
li demanaria en aquest sentit que facin una repensada, en aquest sentit.

Llistes d’espera, totalment d’acord. Estem parlant del temps d’espera. Però és 
que en el temps d’espera som, en aquest moment –i ja sé que no ens agrada compa-
rar-nos, més que quan són èxits–, la tercera comunitat amb més temps d’espera de 
tot Espanya, amb una mitjana de 148 dies. Jo estic d’acord amb els temps d’espera, 
ja l’hi dic, però d’alguna manera..., una, s’han de comptar bé, s’ha de comptar des 
de la primària i, com deia el diputat Rodríguez, recuperi el temps garantit, perquè 
quan recuperem el temps garantit estem recuperant un dret. 

L’altre dia ho vaig sentir en un CAP, perquè nosaltres també caminem i també 
estem al carrer. «Esto no son las listas de espera, son las listas del desespero.» I real-
ment aquest és un país que espera. I quan espera, doncs, un es desespera, i valgui 
la redundància.

Dos coses, per acabar. El tema de la universalització. Escolti, universal vol dir 
per a tothom, vol dir que incorporem en el sistema aquells que en un moment donat 
la injustícia d’un govern els en va treure. Però també vol dir que no podem expul-
sar gent del sistema i, per tant, anar incrementant la doble cobertura, perquè no els 
atenem. En aquest moment, la doble cobertura a Catalunya està al voltant del 38 per 
cent. I s’ha incrementat en els anys de la crisi. Què vol dir? Que la gent ha decidit 
gastar més diners en salut? O que hem deixat que la sanitat no sigui tan universal i, 
per tant, no tenen manera d’accedir-hi, perquè... Bé, sí que hi accedeixen, però com 
que s’han d’esperar tant, acaben anant a la doble cobertura. Plantegem-nos per què 
Catalunya és la comunitat amb més doble cobertura. Entre altres coses, potser per-
què no som tan universals com ens volem sentir.

Jo li deia el tema del Consell Interterritorial perquè jo vaig votar la llei, vaig par-
ticipar a la ponència igual que vostè, i sé molt bé el que diu la llei i el que nosaltres 
hi vam posar. Fins i tot li he recordat la disposició addicional que vam posar. Però 
jo crec que hi ha un marc de diàleg i de discussió i, per tant, en aquest marc estaria 
bé que s’anés a representar tots els catalans i catalanes i d’alguna manera es demani 
la retirada del recurs. Per què? Doncs, perquè tenim capacitat, perquè hem fet la llei 
o el que sigui. Però, en tot cas, s’ha obert una porta d’oportunitat.

I lligo això amb el tema del consens, perquè realment no es pot demanar consens 
ni diàleg si no es demostra, si d’alguna manera, quan es parla dels grans valors... Va-
lors, escolti, tothom hi posa l’adjectiu que vol, als seus valors, però en realitat vostè 
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és la consellera de tothom. Per tant, vostè ho ha de fer, respecte als seus valors i als 
seus valors de govern, però en aquest Parlament hi han set grups parlamentaris que 
representen la diversitat de pensament i la diversitat de valors de la societat catalana. 

Per tant, quan parlem de país, el país ens demana acords, ens demana que par-
lem, no ens apropiem ni vostè ni jo ni cap dels diputats d’aquesta cambra del que 
pensen, perquè cada ciutadà i ciutadana de Catalunya és lliure de pensar i, per tant, 
nosaltres hem de gestionar els serveis que donem, vostès han de gestionar, nosal-
tres hem de fer política, però tots tenim la representació d’una part i d’un sector, i el 
que hem de buscar és aquest acord que a vegades ens demanen.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Un parell d’aspectes que abans no li he pogut comentar, 
consellera. He tractat molt per damunt per què li donava jo importància a la coor-
dinació efectiva en afers socials, la integració social i sanitària, i em vull estendre 
un pelet més. És que, si no, no serem per a res eficients. No ens serveixen de res, no 
ens serviran de res cap dels plans per atendre els malalts complexos crònics si no te-
nim molt ben travada la pota social. En molts d’aquests casos, estem parlant de ca-
sos –vostè n’ha posat alguns exemples– en què aquella persona, per molt que li vagi 
un equip interdisciplinari fantàstic a casa a atendre-la, el que li fa falta és que real-
ment el SAD l’atengui prou hores, que li garanteixi que es pot dutxar, que pot anar a 
comprar el menjar necessari i que pot tenir la cobertura d’elements bàsics en la seva 
vida, a banda d’unes condicions d’habitabilitat en el seu habitatge, doncs, correctes.

I, evidentment, tot això no ha de ser el sistema sanitari, sinó el d’afers socials. 
I això s’ha de fer amb una integració social i sanitària que, entre altres..., ens dessa-
turaria, segurament, els hospitals, en què, amb molt bona fe, els professionals aca-
ben tenint ingressos més llargs del compte, gent, malalts crònics que tenen crisis, 
perquè saben que tornar-los cap a casa comporta unes dificultats extres per a aque-
lles persones, o el que ens passa amb els sociosanitaris.

Bé. Crec que mentre no ataquem això de fons tot estarà saturat en el sistema 
sanitari. I atacar això de fons vol dir que també ens estiguem plantejant quina part 
potser del pressupost sanitari s’ha d’estar plantejant conjuntament amb Afers Soci-
als, perquè si no hi ha places residencials i no hi ha places de sociosanitaris se’ns 
aturen els hospitals.

Volia, també, treure-li un altre element, el tema de model, amb propostes concre-
tes, consellera. Codi ètic que comporti també màxima transparència per a totes les 
entitats proveïdores del sistema nacional de salut, ja, d’obligat compliment, hi estem 
disposats o no hi estem disposats?

Sistema d’informació únic, per poder garantir que realment hi ha un control 
d’aquesta continuïtat clínica i de la gestió. I complir en tots els aspectes les resolu-
cions del Parlament de Catalunya respecte dels temes de les llistes d’espera, en tots 
els aspectes, que vol dir també des de quin moment comença el punt, no?, de comp-
tar aquesta llista d’espera.

I, per no allargar-me més, consellera, li deia: «Anuncis..., deixi de fer com el se-
nyor Comín anuncis ben sonants però que desprès no es compleixen.» Preferim que 
facin compromisos concrets i que després vagin a fer-se realitats. En això, senyora 
Vergés, li dic –i tinc una certa confiança en que vostè..., perquè l’he vist treballant 
com a diputada, i perquè crec que realment es creu el tema de perspectiva de gène-
re, i això vol dir que també la posarà en la seva forma de gestió–: deixi de prioritzar 
la improvisació i les fotografies, i passi a fer passos constants, ferms, en direccions 
ben plantejades. «Ferms» vol dir ben acompanyada; per tant, amb tot aquell debat 
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previ i acompanyament perquè allò realment després sigui molt més difícil de rever-
tir, perquè això acaba canviant realitats, més que no pas les fotografies a la premsa.

I el que ens interessa a qui ens preocupem realment de la ciutadania, que s’hi 
juga la vida quan el sistema sanitari i el sociosanitari no funcionen bé, és que hi hagi 
passos ferms, que realment canviïn realitats. I això, doncs, requereix de tossudesa i 
de persistència. Aquesta diputada ho tindrà, i confiem que la consellera ho continua-
rà tenint, també com a consellera, igual que ho va fer com a diputada.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de la CUP - Crida Constituent, té la paraula, per 
dos minuts i mig, l’il·lustre diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, a tots i totes. Consellera, i per nosaltres una programadora d’un socio-
sanitari també és una treballadora del sector públic, abans que..., com és del sec-
tor sani tari, del sector públic; fins i tot, abans que ho pugui dir vostè, evidentment, 
nosaltres li donem aquesta consideració. És així com apareix al seu currículum, o ho 
diu el seu currículum, i ho fem com a reconeixement que coneix, o hauria de conèi-
xer, el sistema sanitari català.

Li volem continuar preguntant algunes coses. Sanitat universal, ens alegra, però 
com garantiran això quan el servei es presta, encara que sigui del sistema públic, 
per part d’una empresa privada? Ho garantiran també? Quin serà el mecanisme que 
utilitzaran?

En segon lloc, nosaltres tenim simplement cinc minuts per intervenir, ara dos i 
mig, molt poques preguntes; però més que contestar-nos a nosaltres, que potser no 
ho han fet del tot, el que m’agradaria més és que li contestés als catalans i a les cata-
lanes i, per tant, que resolgués algunes coses: planificació, la realitat de les metges-
ses per a la propera dècada, reducció de la temporalitat i de l’estabilitat. No n’hem 
fet referència abans, però quan es posa la recerca com a sinònim de creació d’ocu-
pació de qualitat, evidentment nosaltres no hi estem d’acord. Per desgràcia, bona 
expressió de la recerca ha estat la precarietat màxima.

Tercera pregunta que li fèiem: mantindran vostès la tendència d’externalització? 
Doncs mirin, una qüestió ben concreta: banc de sang, del Consorci Mar Parc Salut, 
s’externalitza o no s’externalitza? Que, per nosaltres, evidentment, és privatització.

I, per descomptat, una de les qüestions que he considerat fonamentals: les llistes 
d’espera. Això sí, de les llistes d’espera hi ha un tema que no ha sortit, i que seria bo 
per a la millor organització, que és la verificació del diagnòstic en les llistes d’espe-
ra, un tema que s’ha de treballar molt més.

I, parlant de llistes d’espera i parlant de model republicà, mirin, nosaltres si par-
léssim de república parlaríem de república socialista. Però no en la nostra república, 
en la república de vostès, que no té aquest adjectiu de «socialista». República és aca-
bar amb monarquia, amb oligarquia i amb aristocràcia. Barnaclínic és l’expressió de 
com arriba un monarca i se li dona un tractament prioritari, l’anterior rei d’Espanya. 
Oligarquia és com algunes empreses del sector tracten el sistema sanitari, que ma-
nen més que alguns responsables de sanitat. I aristocràcia és la realitat de les llistes 
d’espera. Llistes d’espera d’un hospital públic català, on llista d’espera de clínica del 
dolor, dermatologia, neurologia, oftalmologia, zero –zero. Li estic dient que la llis-
ta d’espera és zero, perquè es ve a través d’una assegurança privada o d’una mútua. 
Això és aristocràcia en el sistema sanitari català.

Això sí, la mateixa clínica, exactament la mateixa, que té zero per a aquests su-
pòsits: al·lergologia, 342 dies; clínica del dolor, 267 dies; dermatologia, 272 dies; of-
talmologia, 360 dies, i així sense acabar.

Això sí, jo volia acabar amb dues qüestions més, molt ràpidament. La primera, 
la transparència està molt bé, però és un mínim democràtic, necessari; però a la 
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transparència no trobem solucions, la transparència et permet fer una anàlisi, i hem 
de buscar solucions.

I, buscant solucions també pel que vostè plantejava de l’ICAM, està molt bé que 
reconeguin la gran aportació que fan les entitats, en aquest cas, la PAICAM. Però, 
mirin, una de les màximes responsables o representants de la PAICAM, la compa-
nya Nati, ha guanyat aquesta setmana, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
la ratificació de la seva invalidesa. En el judici de la seva invalidesa responsables 
de l’ICAM, a través del lletrat de la Generalitat de Catalunya, van traslladar que 
aquesta senyora no podia estar malalta perquè era representant d’una entitat que es 
mobilitzava.

Per tant, actuï també amb relació a aquests. El problema no és dels treballadors 
i de les treballadores de l’ICAM, que prou esforç fan, el problema és d’una mala or-
ganització del sistema. Estudiïn-ho, si us plau.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Partit Popular, també té la paraula, per dos 
minuts i mig, l’il·lustre diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Focalitzant..., focalitzant aquesta intervenció de dos minuts 
i mig, jo crec que allò més rellevant i allò més important, tal com està actualment el 
Departament de Salut, tal com està la prestació de serveis de salut al conjunt de la 
població, jo crec que hi ha un element, que és el fonamental, que és el nuclear, que 
són els recursos, fonamental.

És a dir, la millora del servei, la reducció de les llistes d’espera, la millora dels 
centres d’atenció primària, la millora dels serveis d’emergències mèdiques, a les 
que, per cert, tampoc no s’hi ha fet referència en la segona intervenció, al final, evi-
dentment passa per intentar optimitzar els recursos escassos de què es disposen, 
però una altra és intentar tenir els màxims recursos disponibles.

I acabo més preocupat després de la seva segona intervenció que de la primera, 
perquè, clar, en primer lloc –en primer lloc–, intentin no donar les culpes a tercers 
dels recursos que té el Departament de Salut. Miri també quines responsabilitats 
tenen vostès, potser ara encara no, però miri també quines responsabilitats tenen 
vostès. Es una qüestió de prioritats.

Miri, al pressupost del 2017 els ingressos van créixer un 7,8 per cent. Els recur-
sos destinats a salut van ser un 4,9 per cent. Els recursos de salut es van incrementar 
en un 4,9. Els d’Economia i Hisenda, un 42 per cent, i els d’exteriors, un 87 per cent. 
Per tant, això no és culpa de tercers. Això és culpa de com el Govern distribueix els 
recursos que té.

Per tant, li prego que rectifiqui aquesta expressió que vostè ha fet servir, que ha 
dit, literalment: «Ja veurem els pressupostos que ens puguin venir.» No. Vostè, com 
a membre del Govern, ha de ser part activa en el mateix Govern en la distribució 
dels recursos, i en fer valdre la importància i la necessitat de millorar els recursos 
del Departament de Salut i per a l’atenció sanitària dels catalans. Ja l’hi deia a l’an-
terior conseller: «El que no podem fer és derivar els catalans que estan en llista d’es-
pera per a una intervenció quirúrgica a una oficina de l’Agència Tributària o a una 
delegació a l’exterior.» No és aquesta, ni molt menys, la solució; per tant, la solució 
està a les mans del mateix Govern i de la priorització que faci dels recursos.

Per exemple, el problema dels horaris dels centres d’assistència primària no és un 
problema de conciliació, no ho és. És un problema de recursos: si hi haguessin els 
recursos suficients, hi hauria el personal suficient per poder atendre les necessitats 
que hi puguin haver en els centres d’atenció primària. O també els exigiran conci-
liació als pacients? «Escolti’m, a segons a quina hora no vinguin, perquè no podem 
conciliar.» Conciliïn vostès les malalties. Em dona la impressió que aquesta no és 
la qüestió.
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I, per acabar, escolti’m, sincerament, això de no voler participar en els consells 
interterritorials..., jo estic convençut que es tracta més de posar per davant el valor 
del conflicte polític que no pas la salut dels catalans. Si aquest és el seu sistema de 
gestió republicà, anem malament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la il·lustre dipu-
tada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, presidenta. Per ser sintètica amb les coses que no he pogut expressar en 
la primera intervenció, m’agradaria parlar primer de gènere. Realment, sumar-nos, 
doncs, al que han manifestat alguns grups, que agraïm aquest plantejament i aques-
ta visió de gènere, perquè molts dels plans que ens ha dit que implementarien..., i 
també perquè entenem que cal que aquesta visió també estigui en l’atenció directa, 
perquè normalment no es viu de la mateixa manera tampoc la malaltia ni s’entén de 
la mateixa manera. Per tant, agraïm que aquesta visió es pugui integrar.

I, tanmateix, també convidar-la a la reflexió de «qui cuida el cuidador?», sabe-
dors que les tasques de cures recauen principalment en les dones, i com aquestes 
poden ser ateses o acompanyades en aquestes situacions, amb aquesta bilateralitat 
que dèiem amb el Departament d’Afers Socials, que també plantejava la companya, 
senyora Ribas.

Recuperem també el fil de l’iceberg que els plantejava abans, per tal de potenciar 
la importància de figures com els CUAPs, ja que permeten al pacient anar a un cen-
tre on se li atenen les urgències no greus, per tant, bidireccionalment també descon-
gestionem els hospitals i eliminem la sensació d’incertesa que a vegades provoca el 
ritme d’atenció dels CAPs. Sabem també, però, que cal un cert afany o una necessi-
tat de fer pedagogia necessària per socialitzar una miqueta aquesta estructura i fer-la 
coneixedora també a l’usuari.

Parlar també de recerca. Ens agrada l’aposta del seu departament per a la recerca 
i la innovació, especialment amb el PERIS, per seguir sent un referent internacional 
en biomedicina; però sobretot per posar la investigació al servei de la millora dels 
cuidatges de la gent. Hi ha una doble reinversió: allò que s’inverteix en investigació 
acaba sent una retroalimentació del servei sanitari i una millor atenció. 

Som conscients de l’esforç que han fet també els investigadors, perquè això, du-
rant aquest temps de crisi..., donem molt de valor a que vostè faci aquesta aposta per 
estar al seu costat, i que aquests investigadors moltes vegades no hagin de dedicar el 
50 per cent del seu temps a buscar finançament, sinó que realment puguem garantir 
que el cent per cent del seu talent es dediqui a investigació.

A nivell d’inversions, fer-ne també un petit apunt. Ens cal parlar d’inversions 
en nous hospitals o també en reforma dels vells. Hi ha tantes necessitats urgents 
acumulades, com a Calella, Vilanova, el Trueta, Tortosa, a banda d’altres que es 
podrien fer, la Vall d’Hebron i el Clínic, que és bàsic també prioritzar de manera 
objectiva, transparent i equitativa com ho fem, per tal que la pressió del territori no 
sigui la que acabi decidint l’ordre de prioritats. 

I li demanem que recuperi o que es plantegi finalitzar una de les feines que es 
van iniciar la passada legislatura, que era l’establiment d’un quadre de criteris tèc-
nics, consensuats sempre amb el territori, que permetin fer de manera objectiva 
aquesta priorització. Així mateix, amb relació als CAPs, que no s’obri en aquesta 
comissió a vegades un mercat de Calaf, en referència a l’obertura dels CAPs, sinó 
que el baròmetre sigui a partir d’un quadre de criteris tècnics.

Per la nostra part, també és massa seriosa aquesta temàtica que no en farem 
mofa, no ridiculitzarem la gent que és atesa al servei sanitari. Intentarem ser rigoro-
sos i respectuosos amb el nostre servei de salut.
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I no voldria acabar aquest cop sense fer esment als professionals relacionats amb 
el departament. Agrair una vegada més l’esforç fet per mantenir l’atenció d’altíssi-
ma qualitat del nostre sistema sanitari. I fer-ho extensiu a tots, des del personal de 
neteja, al d’Administració, al d’atenció, a les infermeres, als tècnics, als metges, i 
no m’agradaria oblidar-me de cap àrea. Perquè tots ells són importants si aspirem a 
l’excel·lència en el tracte i atenció a l’usuari, que de ben segur agrairem tot el que ens 
han transmès, fent especial esment a la seva presentació, a la millora de la qualitat 
de l’ocupació, des de la visió més àmplia del terme. Interès a repensar el sistema de 
retribucions, a revertir la situació de crisi, per lluitar contra la precarietat laboral, i 
especial èmfasi en l’enfocament multidimensional de les seves necessitats i aporta-
cions al sistema. Garantir-la a partir, també, de la formulació de les seves intencions 
per poder millorar en formació i en respecte, i apostant per l’autonomia de gestió i 
treball multidisciplinari, que es fa seu el projecte, garanteix una major implicació i, 
com a conseqüència, un millor retorn a l’usuari.

Conscients que la formació continua dels professionals de la salut és un repte en 
aquests moments de canvi de paradigma, i en el seu desenvolupament de nous rols, 
amb el desig d’una visió humanista global, l’empatia a tots nivells sempre és una 
eina que suma.

Celebrem, doncs, que, com a primer pas, trobem la seva proposta de creació 
d’una cimera en tots els agents implicats i posant-hi el valor en el diagnòstic, com-
partint les accions a curt termini i l’estratègia a llarg termini. 

Tanmateix, també, algú ens deia: «Busquem culpes cap a tercers». Doncs, a ve-
gades tots hem de fer una mica d’autocrítica, amb el 155, els nostres funcionaris 
han hagut d’atendre més de 25.000 declaracions de responsabilitat per dir que una 
pròtesi, o un fàrmac, o una sonda no són per fer república, són per tractar millor 
l’usuari. 

També la paralització del repartiment dels 13 milions addicionals per als centres 
de primària més vulnerables, els 16,9 milions per al pla d’urgències Planuc, o els 7 
milions per al pla de salut. Tot això ha quedat aturat, de qui és la culpa? Analitzem 
cadascú la seva responsabilitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, per acabar, té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Forné, 
en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. En aquest torn, el segon torn d’intervenció, seré breu. No-
més, bàsicament, algunes idees a transmetre. La primera, agrair el compromís en 
concret a la implementació de l’atenció primària i la salut comunitària. Aquest com-
promís, que nosaltres considerem que és imprescindible per poder oferir una aten-
ció..., molt bona atenció als ciutadans, i, a més a més, poder, el sistema de salut, 
oferir sortides que ara, d’alguna manera, a vegades s’encallen i obstaculitzen un bon 
funcionament.

També el compromís, agrair el compromís amb la universalitat de la sanitat. 
És un compromís que té a veure amb una qüestió d’humanitat i, per tant, en aquest 
sentit, l’hem de posar per davant de..., com a valor principal i com a motor de tota 
acció política. 

El compromís també amb les condicions d’ocupació i de formació dels professio-
nals. Aquest és un dels compromisos que creiem que ha de ser fonamental en aques-
ta nova etapa per compensar, però també, d’alguna manera, aprofundir i millorar el 
nostre sistema de salut.

El compromís, que també ho ha fet, i que no es tracta de competir amb el de ter-
ritorialització, el compromís amb la política perspectiva de gènere. La política de 
salut des d’una perspectiva de gènere, que ja dic no ha de ser com a alternativa ni 
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compensació de la territorialització, sinó que perfectament són complementaris en 
els dos. I comprometre’s en això per a nosaltres és important.

Repeteixo el que he dit abans, veiem amb molt bons ulls aquest canvi de pa-
radigma, perquè creiem que pot aprofundir en la millora de la política sanitària a 
Catalunya, que això no pot ser, de cap manera, una alternativa al bon govern i a la 
bona gestió, que la tenim assegurada, i que la tenim assegurada amb l’equip directiu 
que hi ha en aquest moment en la conselleria. I que aquest compromís amb la bona 
gestió ha d’anar acompanyat, certament, de valors, però també crec que ha d’anar 
acompanyat d’una bona administració de recursos perquè és fonamental. Perquè, en 
el fons, la política és, en bona part, administració de recursos.

Administració de recursos, això sí, acompanyats de valors, valors de participa-
ció, de transparència, i valors..., un valor fonamental com és el valor de la fraternitat. 
S’ha fet referència a ell, el valor de la fraternitat és el que ens ha d’obligar des de les 
polítiques socials i ens ha de comprometre a tots per garantir que tota la ciutadania 
de Catalunya tingui les seves necessitats en salut tal com d’alguna forma ha de tenir 
resposta una Administració, doncs, totes les necessitats de la ciutadania en salut si-
guin ateses, de forma equitativa i de forma eficient.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat, és l’únic que no ha exhaurit el seu temps i li ho agraeixo. I ara, 
per respondre en aquest últim torn, que no obriria torn de rèplica si no és que algun 
diputat volgués fer alguna apreciació puntual, doncs, té la paraula la consellera, per 
un temps màxim de quinze minuts.

La consellera de Salut

Gràcies, presidenta. Gràcies a totes i a tots també per les vostres aportacions. En 
aquest torn de rèplica, m’agradaria començar pel que ha dit la diputada Marta Ribas: 
«tenir travada aquesta pota social», no? Aquesta integració social i sanitària que ens 
pot comportar beneficis al sector salut i també al sector social, no és només que ens 
alleugerin els hospitals sinó que també, el sector social està mantenint en unes resi-
dències, que no són sociosanitàries, persones que realment requereixen ja o estan en 
un estat de requerir atenció sociosanitària. I això ho saben moltes entitats del nostre 
país que comparteixen, en un mateix espai, atenció social i sociosanitària en una re-
sidència. Jo ho he viscut també en les meves anteriors etapes. I també defenso molt 
el model social d’assistència. 

I també defenso molt, també, allò que explicava abans, no?, de poder tractar les 
persones, poder tenir les persones en millor salut en el seu entorn habitual, que és el 
domicili, que és el barri, que és l’entorn, que és el poble, perquè tan important és es-
tar bé amb les veïnes de tota la vida i estar acompanyada i que et vinguin a veure 
si necessites alguna cosa com tenir l’atenció després altament tecnificada. Això és 
molt important. I em demanàveu atacar-ho de fons. I aquest és el compromís i aquest 
compromís també l’hem establert amb el conseller El Homrani de que ho treballa-
rem conjuntament i ho treballarem bé. 

I amb la perspectiva de gènere, tinc molt clar que no va de fotos i tinc molt clar 
que va de posar-ho a tot arreu. I coses que probablement avui encara no conec i que 
també seran necessàries. I que ja que el diputat de Ciutadans m’ha aconsellat, doncs, 
que m’assessori bé (la consellera riu) i que escolti bé la gent, doncs, sí ho faig. Ho 
he intentat fer sempre en aquesta escolta activa que deia. I, per tant, tot allò que 
m’arri bi per millorar en la perspectiva de gènere i en tot el que calgui, evidentment, 
ho introduiré.

I parlava també abans, no? Que vostè ha dit «revertir retallades, planificació, pri-
mària i salut pública». I comparteixo perfectament aquests quatre punts que m’han 
dit des de Catalunya en Comú Podem. Plus: l’equitat social, territorial i de gènere. 
Per tant, compartim tot això i plenament.
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Pel que fa a les llistes d’espera, a mi m’agrada molt, soc molt fan de les compa-
racions perquè ens aportin millores. I abans ho deia amb l’exemple de les auditories 
de qualitat dels registres de llistes d’espera, perquè ens permetrà comparar, ens per-
metrà veure allò que deia el diputat de Ciutadans, no?, del Taulí. Ens permeten veu-
re què passa i, als llocs on es fa bé, quines pràctiques han introduït o quins reforços 
han posat que facin millorar en aquest cas les llistes d’espera. 

No m’agrada comparar-me quan no sé amb què em comparo, ni amb quins cri-
teris em comparo. I portem més de set anys demanant a l’Estat espanyol, d’acord, 
aquesta comissió de criteris sobre inclusió de llistes d’espera, que també en parlava 
la diputada Marta Ribas, i no tenim ni idea de com ho fan altres comunitats autò-
nomes de l’Estat espanyol. (Remor de veus.) No convoquen aquestes reunions per 
establir els criteris i, per tant, les comparacions que puguem tenir avui no ens ser-
veixen en aquest cas. 

Malgrat tot, nosaltres sí que fem la feina aquí, incorporem la transparència aquí; 
incorporem les auditories de qualitat i farem que les dades, com a mínim en el nos-
tre país, doncs, puguem venir aquí i defensar-les com a dades reals amb aquests cri-
teris d’inclusió en llista d’espera de quan s’inclouen les persones en llista d’espera, 
quan hi ha la petició de visita a l’especialista, quan hi ha la petició de prova diag-
nòstica i quan hi ha la indicació d’intervenció quirúrgica. I això ha de quedar molt 
clar i s’ha de veure, en aquestes auditories de qualitat, que evidentment sigui així 
per poder fer la fotografia no només de centre sinó de tot el país. Per tant, les com-
paracions, benvingudes siguin, però sempre que siguin comparacions amb criteri i 
no per sortir a una notícia de som la tercera comunitat autònoma. 

Nosaltres treballem aquí en el país per poder millorar sempre i cada dia en 
aquestes llistes d’espera, i en això continuarem treballant, com en tot l’àmbit pro-
fessional que té aquestes dues potes: la qualitat de l’ocupació i la planificació, que 
també en parlàvem molt. I en la qualitat de l’ocupació, jo ho he dit i hi he insistit, 
que no només hi han els aspectes econòmics sinó també els elements de criteri amb 
tot el que fem, també amb les DPOs, que es tracten en les meses de negociació cor-
responents, i que la voluntat inequívoca sempre, i sempre serà així, és, en tot cas, de 
revertir totes aquelles injustícies i retallades que es van fer en el seu moment i que 
aquí insistirem en revertir-ho. 

I en aquesta línia també, eh?, m’agrada molt..., a vegades..., o com a mínim m’ha 
sorprès una mica que posin com a element fonamental els recursos. És evident que 
és un sector que necessita molts recursos i que també en genera molts, com deia el 
diputat Forné, però necessita molts recursos. I em sorprèn molt que justament siguin 
el Partit Popular i Ciutadans els que ens remarquin que no només hi hem de treba-
llar des d’aquí, no?, en el pressupost que tinguem aquí, i parlant. I en parlem molt in-
tensament amb el Departament d’Economia perquè el Departament de Salut sempre 
ha hagut de treballar molt intensament amb el Departament d’Economia, perquè és 
un departament que vol i que necessita recursos, i que ens n’haguem d’anar a recla-
mar les necessitats, no?, i ser presents en els taules, i tot això que ens mostren ara el 
Partit Popular i Ciutadans. 

I quan nosaltres dèiem «no podem aprovar els pressupostos que es mereix el 
nostre país, d’acord amb els recursos que generarem, ens imposeu uns sostres de 
dèficit...» Llavors no era el moment, segurament, de parlar-ne en aquelles taules o 
d’anar-ho a buscar. Doncs, em sembla que sí que és el moment, que sempre és el 
moment, que la ingerència de l’Estat la continuem tenint aquí i que hi farem front. 
I, per tant, hi lluitarem, espero amb tots vosaltres, per als millors pressupostos que 
puguem tenir. I, per tant, en la vostra representació també a on sigui suposo que ani-
rà d’acord amb les intervencions que s’han fet avui aquí en aquesta comissió.

La CUP també parlava de planificació. I és veritat, i quan hem introduït l’àmbit 
de recerca, no?, amb el treball de qualitat. És veritat que hi ha molta precarització en 
l’àmbit de recerca. I jo quan parlava de professionals posava èmfasi en l’estabilitat 
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i l’estabilitat és evidentment reduir també la precarietat i la temporalitat que també 
dèieu vosaltres.

I, pel que fa a les tendències d’externalització, tot allò que siguin serveis que van 
directament a les persones i que s’hagin de proveir... És a dir, la provisió pública 
sempre la tindrem per sobre de tot i, per tant, tot allò que puguem revisar del que 
s’està fent ara, ho farem. I s’ha fet feina amb el tema de l’atenció privada en centres 
públics. I no em voldria centrar en Barnaclínic, però sí que es van fer estudis i audi-
tories, hi han propostes que ens hem de mirar i que treballarem.

I també li voldria dir que contra l’oligarquia que vostè deia, doncs, sí que tenim 
intenció de que aquesta iniciativa política que es veu aquí i que hem pogut recupe-
rar, doncs, estigui també en el territori i que, per tant, l’ordenació, la planificació i 
sobretot el coneixement per poder planificar no estigui externalitzat en aquest sentit. 
I sí que siguem capaços, des del departament, des del CatSalut de poder fer aquesta 
gestió també i sobretot al territori. Per tant, contra aquesta oligarquia que vostè deia, 
que sempre acaba manant, nosaltres tenim intenció d’agafar les regnes, de planifi-
car bé, de portar el coneixement en el departament per poder planificar, d’impulsar 
l’àrea sanitària en aquest sentit del CatSalut per tenir molt més coneixement a dins 
la casa i no dependre tant del coneixement que té el sector i que és molt vàlid. És a 
dir, amb això no estic dient que no ho sigui. I, per tant, en aquesta línia també tre-
ballarem.

Eines com el Planuc ens han permès que aquells desastres que denunciàvem 
aquí, al Parlament, de tenir les persones a urgències moltes hores, es puguin anar 
reduint. I això s’ha fet. I això s’ha fet amb molta coordinació no només dins dels 
hospitals, com ja he dit abans, sinó també en l’àmbit territorial. És a dir, es van fer 
unitats territorials del Planuc per treballar coordinadament que al final ens porten a 
l’objectiu de reduir el temps a les urgències. 

I no volem aixecar cap inquietud, que abans ho deia la diputada Assumpta Es-
carp, cap inquietud que diu: «Si aixequem inquietuds, augmenten les urgències.» 
Cap intenció d’aixecar cap inquietud sinó de gestionar molt bé i molt conscients que 
estem gestionant els recursos públics de la nostra societat i fer tot el contrari. És a 
dir, intentar disminuir amb aquest canvi de paradigma, també, totes les atencions i 
totes aquestes situacions que ens cremen moltes vegades.

Per tant..., no ho sé, em sembla que no em deixo res. Només agrair-los molt es-
pecialment... No sé si voldran fer un altre torn, però, per si un cas... (Veus de fons.) 
No, estan cansats. (Rialles.) Els he atabalat molt... (la consellera riu) amb dades. Em 
sap greu també, però, agrair el to de les intervencions, i no només el to, sinó, sobre-
tot, el contingut.

Jo crec que intentarem participar d’aquesta escolta activa amb el sector. Ens dei-
xarem assessorar també per absolutament tothom, com crec que ho he fet sempre. 
Aquí veig representants de col·legis professionals i d’entitats i organitzacions sanità-
ries, i de plataformes, i sempre intentarem treballar en aquesta línia. I, per tant, mol-
tíssimes gràcies a totes i a tots. I ens veiem aquí, al Parlament, que és la casa de tots.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Saludar i donar les gràcies a tots els que ens heu seguit en 
aquesta comissió, que ens heu acompanyat aquí, presencialment o també via xarxes. 
I, per tant, emplaçar-nos a trobar-nos properament.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i dotze minuts.
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