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Sessió 3 de la CS

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

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

la secretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu 

i Fornós.

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

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

dans; Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font, Mònica Sales de la Cruz i Francesc Ten i 

Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Magda Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, 

Gemma Espigares Tribó i Noemí Llauradó Sans, pel G.P. Republicà; Assumpta Escarp Gi-

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

G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

del director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella i Carnicé.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

les primeres accions del departament en aquesta legislatura (tram. 355-00018/12). Conse-

llera de Salut. Sessió informativa.

La presidenta

Bé, bon dia a tots. Comencem aquesta Comissió de Salut.
Ens falta, perquè no el veig, el portaveu d’un grup parlamentari, que espero que 

arribi aviat. 

Sessió informativa amb la consellera de Salut sobre les primeres accions 
del Departament en aquesta legislatura

355-00018/12 

Però, en qualsevol cas, comencem aquesta comissió amb la compareixença de 
la consellera de Salut, l’honorable Alba Vergés, i tindrà un temps d’exposició d’una 
horeta, i la resta..., els grups parlamentaris tindreu un temps de quinze minuts com 
a màxim –per tant, demanaríem a tots plegats, per no allargar excessivament la co-
missió, respectar aquests tempos–, i els subgrups parlamentaris, cadascun d’ells, 
doncs, tindria set minuts i mig. Hi hauria una segona ronda de respostes de la conse-
llera a les inquietuds dels grups parlamentaris per tal d’aclarir, doncs, aquells dubtes 
que poguessin tenir.

I després, abans d’acabar, i per no despistar-nos al final, demanaria als portaveus, 
un cop acabem aquesta comissió, fer una petita trobada de tres minuts per acabar de 
tancar alguns temes que tenim pendents d’aquest període de sessions.

Per tant, sense més preàmbuls, dono la paraula a l’honorable consellera.

La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. Vaig demanar poder 
comparèixer ara a la Comissió de Salut per explicar... –després de la primera sessió 
informativa, o compareixença, diguem-li com vulgueu, on explicava una mica els 
reptes de la legislatura, totes aquelles prioritzacions que pensava posar sobre la tau-
la en aquesta legislatura–, doncs, explicar aquestes primeres accions que hem anat 
fent, els reptes que continuem entomant, posar-vos al dia, com a diputats i diputades 
que sou, i, evidentment, també, poder escoltar les vostres inquietuds.

Per tant, avui soc aquí. Espero fer una mica de parèntesi després d’haver tingut 
la nena, com pertoca, i tornar-vos a veure al més aviat possible.
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(L’exposició de la consellera és acompanyada d’una projecció de xarts, els 
quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Vaig venir aquí a explicar una mica els àmbits d’actuació del departament per la 
dotzena legislatura, amb quatre prioritzacions, que eren donar resposta a les necessi-
tats de salut; posar èmfasi sobretot en els professionals de la salut; parlar, també, de 
la innovació i el nou model d’economia i progrés, i també de la governança republi-
cana en la salut, com enteníem nosaltres que aquesta gestió i aquest Govern i aquest 
lideratge per part del Departament de Salut i el Govern s’havia de dur a terme.

Passats aquests dies, hem acabat resumint una mica amb tres pes allò que vaig 
poder dir aquí en el Parlament. Vosaltres em demanàveu en aquella compareixença 
concreció en certes coses, i jo vaig dir: «La millor concreció que podem fer és im-
plantar aquells plans i aquelles estratègies que el Departament de Salut ja va anar 
treballant els últims temps, que és això el que em demana el sector.» Per tant, una 
primera pe dels plans d’implantació. I la segona, i ho vaig emfatitzar molt, i hi hem 
posat molt èmfasi i hi estem treballant intensament, que és la introducció real de 
la perspectiva de gènere en les polítiques de salut, que és absolutament necessària i 
que així ens ho mostren no només les dades, sinó també la inquietud de la societat 
per acabar millorant en aquesta equitat de gènere el que són les polítiques de salut. 
I l’altra pe –gran pe– són els i les professionals del nostre sector. 

Crec que és rellevant abordar els reptes. Jo no sé si hi vaig posar molt èmfasi en 
aquell moment, però l’hi he posat al llarg d’aquests pocs mesos que porto al Govern: 
que aquí no hem vingut simplement a gestionar el que tenim, i de la manera que ho 
tenim, i a resignar-nos en aquells aspectes que són encara complicats, en aquesta 
legislatura, sinó realment a afrontar reptes, a transformar allò que fa falta i a afron-
tar-los. Perquè no estic aquí per mirar cap a una altra banda, estic aquí per posar-
nos-hi a totes. El meu equip comparteix això, i, per tant, els agraeixo, no només als 
que han vingut avui, sinó a totes les persones que m’acompanyen, que comparteixin 
aquesta actitud de dir: «Escolta, malgrat que les coses poden ser difícils i els mo-
ments són complicats, són moments propicis per engegar aquests reptes.»

Pel que fa a donar resposta a les necessitats de salut, evidentment vam dir que 
continuàvem amb l’abordatge de les desigualtats en salut que s’havia posat sobre la 
taula de forma rellevant en la passada legislatura i amb la perspectiva de gènere in-
troduïda a les polítiques de salut.

Quant a l’abordatge de les desigualtats en salut, la primera desigualtat que po-
dríem tenir en el nostre sistema de salut és que la universalitat en l’accés a l’assis-
tència sanitària no fos real i no fos efectiva. Nosaltres, des del Reial decret del 2012, 
com a país, com a societat catalana, hem lluitat molt perquè això mai fos un im-
pediment i una barrera a totes les persones que viuen a Catalunya de poder accedir 
en igualtat de condicions als nostres recursos sanitaris –que per això havíem, com a 
societat, sempre defensat un model universal de l’accés al dret a la salut–, i havíem 
anat fent tot allò que podíem a través d’ordres, d’instruccions, i fins i tot des del Par-
lament insistir a modificar aquestes ordres i instruccions quan consideràvem que no 
eren prou justes i que deixaven algú a les portes dels CAPs, a les portes dels hospi-
tals i a les portes d’una atenció adequada.

Tot i això, i ja des del primer dia, vaig continuar entomant la feina que s’havia 
fet a la passada legislatura pel mateix Govern, amb el conseller Comín, i també per 
aquest Parlament, quan va aprovar amb una àmplia majoria la Llei d’universalitza-
ció d’accés a l’assistència sanitària a Catalunya, refermant i blindant per llei el que 
considerem que és un dret fonamental i un pilar bàsic del nostre sistema de salut. 
I, des del primer dia, abans de que el Govern espanyol tingués fins i tot ministres 
nomenats, exigia al president Pedro Sánchez que era el moment de derogar aquell 
Reial decret, però era el moment, sobretot, de retirar el recurs a la nostra Llei d’uni-
versalitat, que havia aprovat aquest Parlament, que té capacitat per aprovar-ho, i que 
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evidentment en defensava la sobirania i la capacitat perquè aquí puguem decidir so-
bre com volem atendre la nostra ciutadania.

Això ho hem estat treballant molt i ho hem parlat molt fins a aconseguir que, 
realment –els ho explicàvem a l’Estat espanyol–, havien de coexistir les dues normes 
obligatòriament, perquè nosaltres sempre ens posem al costat del dret a la salut de 
totes les persones, aquí i a tot arreu del món. Però exigíem, també, el respecte per 
allò que aquesta cambra, doncs, crec que es mereix, que és el respecte a una llei que 
va ser votada aquí amb una àmplia majoria.

Per tant, aquest recurs es retira; restablim la Llei 9/2017, d’universalització de 
l’assistència sanitària amb càrrec als fons públics. I jo crec que això és una victòria 
de tota la gent que hi ha apostat des del Govern; però, sobretot, és una victòria per 
a tota la societat catalana.

Pel que fa a l’abordatge de necessitats, també, i quan parlem de desigualtats, par-
lem, malauradament, de col·lectius més vulnerables, i, en aquest cas, hem desplegat 
també models nous com el centre Acompanya’m, que vaig poder anar a visitar amb 
el conseller Chakir el Homrani. Parlem molt de com es pot fer aquesta integració 
social i sanitària. En aquest cas era amb persones amb problemes de trastorn men-
tal, per donar un centre no permanent, és a dir, no institucionalitzar les persones 
amb problemes de salut mental, però sí donar unes eines temporals perquè aques-
tes persones i, sobretot, el seu entorn i les seves famílies puguin acabar sortint-se’n 
i puguin tenir igualtat d’oportunitats en el nostre país. Això ho vaig poder visitar 
amb el conseller Chakir el Homrani, que és una mostra més de que el Govern cada 
vegada ha de treballar més conjuntament entre diferents departaments, que al final 
es lliguen molt aquestes competències de cada departament amb el que és la vida 
d’una persona, en allò que diem de «posar la persona al centre».

Després, també, hem desplegat el Pla d’accions per reforçar la prevenció i el trac-
tament dels infants afectats per la síndrome alcohòlica fetal. No són notícies agra-
dables de dir, quan dius que hi ha un percentatge molt elevat, més d’un 50 per cent 
dels nens i nenes adoptats en determinats països, en aquest cas Rússia i Ucraïna, 
que pateixen aquesta síndrome i, per tant, hem de fer els canvis necessaris a nivell 
social, evidentment, i a nivell del sistema d’adopcions. Però també, a nosaltres, ens 
comporta poder desenvolupar un model d’atenció a les persones que detectem que 
tenen aquesta síndrome alcohòlica fetal. No només són persones adoptades, també 
n’hi han del nostre país, malauradament, i és difícil, perquè és una síndrome, no és 
una malaltia, no són coses matemàtiques, i, a més a més, hi ha tot un espectre de 
gravetat, no tots són trastorns severs; però, bé, el cas és que l’important, quan es de-
tecten aquestes coses, és poder-les abordar. I això ho hem fet amb tota la transpa-
rència, malgrat que no són coses agradables d’anunciar ni de dir.

En l’abordatge de les desigualtats, també, i en l’abordatge del que és l’atenció 
més propera al ciutadà, i ho vaig dir clarament en aquella compareixença, la inten-
ció és desplegar l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària. Vam fer 
la tercera reunió del consell assessor, on s’aprova i es distribueix a totes les ABSs el 
conjunt d’indicadors per elaborar informes i per anar desplegant l’Enapisc a nivell 
territorial. 

Hi ha els territoris demostratius, que en diem, és a dir, els territoris on s’implan-
ta primer, que són ja diversos, i que, per tant, ens donaran un mapa de zones rurals, 
zones més metropolitanes, zones amb alta complexitat, de diferent abordatge que ha 
d’introduir l’Enapisc. Perquè tenim un país divers en territori i un país divers en rea-
litats socioeconòmiques. Per tant, tot això queda establert dins l’Estratègia nacional, 
amb aquesta orientació comunitària que ha de tenir l’atenció primària en un futur, 
que és una necessitat, és un repte que el tenim a sobre, i és un repte que hem sigut 
capaços d’inscriure en una estratègia nacional i hem de ser capaços d’implantar el 
millor possible en les nostres àrees bàsiques de salut.
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Continuem amb aquest programa d’abordatge de les desigualtats que ens va por-
tar que aquell indicador socioeconòmic que vam construir i que vam implantar des 
de l’Aquas i que ens determinava quines àrees bàsiques de salut eren les que neces-
sitaven més intensitat de recursos pel seu context socioeconòmic, i que això impli-
cava, evidentment, poder fer un esforç en recursos en aquelles àrees amb unes ne-
cessitats socioeconòmiques més vulnerables, doncs, això: continua aquest programa 
d’abordatge, continuem lluitant per les desigualtats des de l’atenció primària.

També ens cal un abordatge territorial en molts sentits. I aquí vull explicar un 
exemple, que hem pogut signar amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, que 
és un pacte de salut i benestar, bé a ser un pacte de ciutat, que va més enllà dels 
que havien sigut els pactes de ciutat típics, que es referien a les inversions que calia 
fer, al totxo, si m’ho permeteu, de «l’ajuntament cedeix un terreny i Salut hi cons-
trueix allò necessari», sigui un centre d’atenció primària, sigui un hospital, i passa 
de tot això i va a parlar de les taules de salut comunitària que hi han d’haver, de 
com ens integrem bé en els serveis socials de la Generalitat i dels ajuntaments en un 
municipi; va parlar de com aquells espais cívics, com aquella associació civil, com 
aquella comunitat també passa a recolzar-se i a ajudar-se mútuament amb el sistema 
sanitari i social per, al final, la persona, tenir l’entorn necessari per poder desenvo-
lupar una vida el màxim saludable possible, treballant la prevenció, evidentment.

Per tant, això és orientació comunitària, això és salut comunitària i atenció inte-
grada social i sanitària. Això també són inversions, evidentment, en infraestructures 
que calen en una ciutat. Però, per primera vegada, fugíem d’un pla que només parla-
va d’inversions i ens n’anàvem realment a parlar del fons de la qüestió.

Això significa, també, recursos, però, de recursos, se’n necessiten a molts llocs 
del territori; es van identificant les prioritats, es van calendaritzant i es va fent un 
timing de possibilitats reals, amb la prudència que correspon, però amb la determi-
nació, també, que hi posem des del departament. En aquest cas, eren 56,9 milions 
d’euros fins al 2021.

Després, un altre aspecte important, que crec que s’ha treballat amb tots els 
grups parlamentaris, és la reactivació final de l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya. La llei va quedar aturada quan es va dissoldre injustament aquest Parlament. 
I, per tant, hem tornat a engegar tot el procés perquè la llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya sigui una realitat al més aviat possible, i espero que 
aquí al Parlament es pugui debatre aviat i que puguem tenir activa l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya.

Pel que fa a la salut amb mirada de gènere, aquesta introducció efectiva de la 
perspectiva de gènere en les polítiques de salut, bastant aviat d’entrar en la legisla-
tura vaig poder presentar un nou protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya. 
Crec que és un canvi, és un nou protocol que ve a ser una actualització; un protocol 
que ja portava molts anys en vigència i que ja hi havia coses que els mateixos pro-
fessionals hi havien introduït en la seva atenció clínica, però que introdueix coses 
molt rellevants, i crec que fan un salt. Una és la prova no invasiva per detectar les 
anomalies cromosòmiques, el que diem la prova del ADN fetal. No en tots els casos, 
no sempre, sinó molt ben mirat en quins casos aquesta prova ens pot ajudar a no fer 
proves invasives com la amniocentesi. 

I l’altra és, evidentment, la incorporació a la mare..., malauradament, la incor-
poració d’un test sobre violència masclista. I dic «malauradament incorporació» 
perquè tant de bo no calgués incloure aquest test davant d’una dona embarassada. 
Malauradament, les dades ens diuen que és important fer-ne la prevenció i detec-
tar-ho, al més aviat possible. S’hi ha inclòs aquest test. Això són recomanacions que 
els mateixos professionals veien, i crec que està molt bé que estiguin adscrites en el 
protocol i que es puguin estendre arreu de tot el país.

I la incorporació del cribratge sistemàtic dels trastorns, també, de salut mental 
que pateixen les dones embarassades, i vigilant, també, molt millor en el postpart.
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En aquest sentit, em vaig comprometre a que hi hauria un grup de treball de salut 
amb perspectiva de gènere, i vaig poder copsar com dins del mateix departament hi 
havia moltes persones que feia temps que ho treballaven i que tenien ganes de que 
hi hagués un grup que liderés i que portés aquesta perspectiva de gènere endavant. 
Per tant, el grup impulsor està identificat i està treballant molt intensament. S’està 
revisant tot el qüestionari de l’Enquesta de salut de Catalunya per garantir aquesta 
incorporació de perspectiva de gènere. Jo ho dic sempre, no és només perspectiva 
de gènere, de tenir les dades desagregades entre dones i homes. La perspectiva de 
gènere és tenir indicadors que et puguin donar una resposta o una llum d’allò que 
cal fer per acabar introduint que aquestes diferències entre dones i homes no poden 
ser mai injustes i no poden generar mai iniquitats.

I els inicis dels treballs per definir tots aquests indicadors de gènere a partir 
d’aquestes diferències de dades entre dones i homes, assenyalades en l’informe de la 
Central de Resultats, que també ens dona moltíssimes dades, però que hem d’analit-
zar si estem prenent bé els indicadors, si n’hem d’introduir de nous, i què és el que 
podem millorar en aquest sentit. 

I, evidentment, també ja ho vaig dir aquí en una interpel·lació al Parlament, les 
subvencions del PERIS, que són el programa de recerca i innovació en salut que te-
nim, estaran condicionades –i no pot ser d’una altra manera a partir d’ara– a la re-
presentació paritària de dones i homes en les mostres. Fins ara el gènere neutral, no 
saps per què, era el gènere masculí. Quan la societat i els medicaments i les inno-
vacions en recerca i tot plegat al final, malauradament, ho acabem prenent homes i 
dones, i, per tant, quan la mostra neutra és el gènere masculí, després, les iniquitats 
te les trobes quan no pertoca.

Més val estudiar-les bé, més val fer la recerca pertinent, i jo crec que ens hem 
de felicitar que aquestes subvencions al PERIS exigeixin aquesta representació de 
dones i homes d’igual manera en les mostres.

Ara vull parlar d’un tema molt rellevant, i que, a més a més, hem estat treballant 
molt intensament les últimes setmanes, que és l’àmbit professional. Ahir vam tenir 
la primera reunió del Fòrum de Diàleg Professional, una reunió de la que realment 
me’n sento molt satisfeta per l’acollida de totes les entitats que hi són; perquè, per 
primera vegada, s’hi inclouen d’una forma efectiva les universitats, que havien tin-
gut un diàleg amb el Departament de Salut mol minso; és a dir, tenen molt diàleg 
amb el sector salut i amb els grans hospitals, però directament amb el Departament 
de Salut i amb el que és la planificació sanitària no ho era. Les universitats van res-
pondre magníficament a aquesta crida, perquè al cap dels anys també acaben notant 
aquesta necessitat. Hi havia col·legis professionals, hi havia acadèmia i societats 
científiques, hi havia sindicats, evidentment, hi havia organitzacions sanitàries en 
general, i hi havia, doncs, no només el Departament de Salut, sinó el Departament 
d’Ensenyament, d’Empresa i Coneixement, pel que fa a la vessant d’universitats i 
funció pública, que crec que ens implica en tot l’àmbit professional. Eren cinquan-
ta-una entitats, però es van acreditar més de cent vint persones per poder-hi ser, re-
presentants de totes aquestes entitats i organitzacions.

I vam presentar una primera diagnosi de les dades que nosaltres tenim i dispo-
sem, com a departament, que les vam estar treballant molt les últimes setmanes per 
poder donar amb total transparència quin és el panorama respecte a professionals 
que tenim, però que de cap manera aquesta diagnosi està tancada. És a dir, con-
tinuem oberts ara a les aportacions de les diferents organitzacions sanitàries. Per 
exemple, aquells col·legis professionals de les professions sanitàries que no són, més 
enllà de metges i infermeres, farmacèutics, que són les grans..., que són els col·legis 
de col·legiació obligatòria, en els que les dades les tenen molt més treballades amb el 
Departament de Salut; altres col·legis més petits, que tenen moltes ganes de partici-
par i que volen aportar totes les dades i tots el coneixement que tenen, podran fer-ho 
en aquesta posada en comú de la diagnosi que farem a partir d’ara, després d’aquest 
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primer fòrum de diàleg, després d’aquesta primera cimera, per després acabar tan-
cant la diagnosi i identificant bé els reptes.

Malgrat que, ahir, ja pots sortir de la primera reunió amb uns reptes clarament 
identificats i compartits per tothom, crec que hi ha d’haver una fase de llistar molt 
bé quins reptes són els que abordarem en el marc d’aquest fòrum, que no vol dir 
que abandonis tots els altres reptes relacionats amb professionals que tenim en el 
sistema, però crec que hem d’identificar molt bé els reptes que, en el marc d’aquest 
fòrum, treballarem.

Després hi haurà una altra reunió plenària, que serà gener-febrer del 2019, que 
serà el segon Fòrum de Diàleg Professional, que aquí ja ens posarem a treballar, ve a 
ser la cimera d’impuls, no?, dels treballs per trobar les solucions específiques a cada 
identificació de repte, i per començar a treballar en la operativització de tot això.

Per tant, no s’atura res durant aquest any, tot al contrari, s’acceleren els treballs 
respecte als reptes de professionals. Tot allò que ja es pugui anar fent durant aquest 
any es va fent, i tot allò que no formi part –i això ho vaig deixar molt clar ahir– del 
que s’emmarca en aquest fòrum no vol dir que es deixi de parlar o es deixi de treba-
llar. Tot allò que no en forma part, o bé té ja les seves meses i les seves taules on es 
parla, on es debat i on es decideix i on es negocia, o bé, si se n’identifiquen de noves, 
s’hauran de crear aquestes taules i treballar-les.

Però emmarcar el fòrum de debat, el Fòrum de Diàleg Professional en el lloc que 
volem, que és abordar les necessitats de professionals d’acord amb les necessitats 
de salut, emergents, que ja les tenim aquí sobre, que els professionals ja tenen molt 
identificades i que ens demanen que ens hi comencem...

Si anéssim només a treballar allò que ens crema, allò que és urgent, ens estaríem 
descuidant també tota aquesta altra feina. Per tant, una cosa no tapa l’altra, però no 
podem deixar que aquest curt termini, que aquestes coses més urgents, també, ens 
deixin aquí sense..., fent allò que he dit que no volia fer, que era gestionar el dia a 
dia, gestionar les coses que et surten, que són urgents, i que cada dia espeteguen, i 
no abordar els reptes del sector salut en l’àmbit professional en aquest cas.

Vam identificar quatre reptes molt clars, que eren molt compartits i que per això 
els vam poder dir ahir mateix. Un és en l’àmbit de la infermeria. La ràtio d’inferme-
res comparada amb els països de l’OCDE és baixa en el nostre país. Si ho comparem 
amb altres regions de l’Estat espanyol de més o menys la mateixa població estem 
més o menys igual. País Basc, quina barra, amb un sistema de poder gestionar els 
seus propis recursos ens passen per sobre en tot sempre. I per això té molta lògica 
que nosaltres continuem anant cap a aquest camí, i per això ho volem evidenciar 
també. I també detectem que un 92 per cent de les infermeres que tenim treballant 
al nostre sistema no tenen especialitat perquè no les tenim reconegudes com perto-
ca. I, per tant, començar a treballar en el reconeixement de les especialitats... Tot i 
que n’estem formant, d’infermeres especialistes en diferents especialitats, però que 
després no les tenim reconegudes aquí, i, per tant, també, se’n tornen al seu lloc 
d’origen a treballar en la seva especialitat, que allà en moltes ocasions la tenen reco-
neguda, no sempre, però en moltes ocasions. Per tant, ens trobem amb la paradoxa 
que sí que formem infermeres especialistes, però que després no les podem..., no 
podem aprofitar aquesta formació en el nostre propi sistema sanitari i no les reco-
neixem com pertoca.

Un altre dels reptes importants que vam detectar ahir i que és absolutament 
compartit és en l’àmbit de l’atenció primària. És a dir, des del 1996 que, de tots els 
professionals, de tots els metges que acabaven la llicenciatura i volien fer especiali-
tat, un 46 per cent volia fer l’especialitat de medicina familiar i comunitària, ara en 
són només un 21 per cent. Això fa que..., es constata que l’especialitat de medicina 
familiar i comunitària ha perdut atractiu per a aquests estudiants, i això fa que ho 
haguem d’abordar des de tots els nivells, eh?, des de la formació per ajudar a fer-la 
atractiu, perquè es conegui més, perquè es vegi què és treballar molt proper al ciuta-
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dà, què és treballar molt proper al territori, des de l’àmbit rural, des d’àrees bàsiques 
complexes, i si no hi ha aquest coneixement i aquest atractiu, doncs, ens costarà molt 
donar resposta a les necessitats, que les tenim, de metges d’atenció primària en el 
territori. I, per tant, hem de començar a treballar en aquest sentit.

L’altra banda és el territori en general, no només en medicina familiar i comuni-
tària, sinó també en especialistes en els territoris més allunyats de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. El que hem detectat és que hi ha, quan parles de professionals, 
molta diferència en formació i en capacitat d’atracció del que és Barcelona i la seva 
àrea metropolitana de la resta de territori.

Per tant, quan nosaltres diem que volem un sistema equitatiu, també parlem no 
només de l’equitat de gènere, que n’he parlat, sinó també de l’equitat territorial. 
I això vol dir que hem de poder garantir com a sistema que aquesta equitat territo-
rial i aquest poder atendre les persones visquin on visquin, doncs, és amb igual qua-
litat i, per tant, enviant, també, aquells especialistes a totes les zones del territori de 
Catalunya fent atractiu aquest territori. 

Aquestes mesures s’hauran d’establir, aquestes solucions s’hauran de trobar, se-
ran múltiples, seran amb moltes variables; però jo ahir ho remarcava allà en el fò-
rum, les solucions hi són, les solucions les trobarem en aquesta taula, les solucions 
no les té només el Govern, ni les ha d’imposar ningú, sinó que, malgrat l’impuls que 
hi puguem donar des del Govern, jo crec que l’èxit l’obtindrem si ho treballem amb 
tothom. Perquè són les mateixes corporacions, els mateixos territoris els que ja ens 
estan proposant coses al detectar aquestes mancances. Per tant, aquest és un altre 
repte.

I l’altre repte és la planificació universitària, lligar-la molt més amb la planifica-
ció assistencial del Departament de Salut. Ja ho he dit abans, la universitat i salut 
treballen molt bé en un determinat àmbit, que és l’àmbit hospitalari i l’àmbit de les 
especialitats hospitalàries. També veiem un desequilibri molt gran entre la gent que 
es vol formar en les especialitats hospitalàries i de medicina familiar i comunitària. 
Doncs la universitat també ens haurà d’ajudar a reequilibrar tot això, i, a més a més, 
vaig constatar que té ganes de fer-ho.

Per tant, aquest Fòrum de Diàleg Professional al final és arromangar-nos, que és 
el que ens demanen els professionals. El que ens demana també la ciutadania, per-
què el que vol és tenir la millor atenció. I això és el que hem començat a fer: arro-
mangar-nos per no només estar gestionant el dia a dia, sinó també fer les propostes 
que li calen en el nostre sistema de salut perquè continuï sent un bon sistema de cara 
a resoldre les necessitats de la nostra ciutadania.

Quant a professionals també es va treballar molt en la millora de la qualitat de 
l’ocupació ja des de la passada legislatura perquè la precarietat era una realitat i 
no l’hem d’amagar enlloc. El que hi hem de fer és posar solucions. I es va aprovar 
aquest Pla de garantia de l’estabilitat laboral, amb l’ICS representa que ja hem con-
vocat el 20 per cent de les 10.092 places que ja aprovava el Pla de garantia d’esta-
bilitat laboral. Això vol dir: les persones deixen d’estar en una situació de tempora-
litat i passen a estar en una situació com pertoca, perquè durant molts anys la crisi 
havia aturat des d’ofertes d’ocupació fins a trasllats, i, per tant, havíem d’identificar 
tot això i posar-hi remei.

A les entitats públiques que no són de l’ICS s’han convocat el 26 per cent de les 
3.550 places que es van aprovar, son 635. Per tant, en un total hi ha 851 persones 
que abans estaven amb contractes temporals/precaris perquè al final si vols tenir un 
projecte de vida no pots estar constantment encadenant contractes temporals. I han 
accedit, amb contracte fix, en aquest últim any, en aquest primer any d’implantació 
d’aquest Pla de garantia d’estabilitat laboral.

Què més tenim o volem introduir en aquest pla de govern? L’Observatori de la 
qualitat de la contractació laboral en el sistema públic de salut per anar observant 
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–mai més ben dit–; és a dir, com anem millorant amb això. És a dir, no és només 
observar, sinó que és observar per millorar.

I desplegar el Pla de desenvolupament professional que crec que és un pla relle-
vant i que els professionals també demanen de com es va adaptant la pràctica profes-
sional a les necessitats de salut, i com som capaços de, als professionals, poder-los 
formar en aquestes noves necessitats i que tinguin una formació actualitzada dins 
del nostre sistema. 

Jo crec que això és un dels punts que també fa que un professional estigui satisfet 
en el sistema en què treballa, no només són les condicions de sou i salari, sinó són 
l’entorn en què treballa, com se sent de realitzat professionalment, com se sent que 
dona resposta davant dels seus pacients que té davant a la consulta, o que es troba a 
les plantes dels hospitals. I això forma part de la satisfacció del professional de voler 
estar, de voler treballar i de voler contribuir, també, a millorar el sistema.

Quant a infraestructures i equipaments, vosaltres sabeu que la crisi a part de fer 
estralls en les poblacions més vulnerables, a part de fer estralls en les condicions 
laborals dels nostres professionals també trenca la roda de les inversions. I això és 
molt perillós i això ho havíem dit moltes vegades en aquest Parlament, però era 
de molt difícil solució en moments on els pressupostos públics queien en picat.

Per tant, el fet d’haver trencat aquesta roda d’inversions, no només de les grans 
obres, sinó també de l’equipament i de la reposició d’aquests equipaments que es 
fan vells i que són les eines amb les que els professionals també estan treballant dia 
a dia a les seves consultes, ens fa que l’esforç que s’hi ha posat ja els últims anys i 
que hi continuarem posant, doncs, no és que sigui gran és que és absolutament ne-
cessari i urgent. 

En aquest cas, vaig poder inaugurar un nou CAP a Figueres, que realment esta-
ven, feia anys, en mòduls prefabricats, en una població que havia crescut molt els 
últims anys i, per tant, s’havia fet un CAP provisional. I, per tant, tenien ara un nou 
CAP que ampliava cartera de serveis, cosa que és molt positiva. 

S’inicien les obres del nou Hospital de Viladecans, que era molt demandat en el 
territori, amb les pors que hi havia sempre. I aquí les havíem tingut, aquí en el Par-
lament, les pors de que desaparegués l’hospital, que es transformés en un hospital 
lleuger en molts debats que hi havia hagut. Jo crec que hem donat la seguretat a la 
zona de Viladecans, amb els cinc municipis que comparteixen aquest hospital, de 
dir: «Escolta, tindreu un nou hospital». Hem començat les obres, que triguen el que 
triguen però són 60 milions d’euros triplicant la superfície del centre, en un centre 
que recordo que era molt vell i que inclús era l’últim de Catalunya que fins i tot tenia 
habitacions de quatre persones, cosa que era bastant estrany amb les línies assisten-
cials que estem portant ara. Per tant, la millora serà important al municipi de Vila-
decans i a tota la seva àrea. I crec que és important ressaltar aquest esforç que es fa.

Després la nova smart UCI, o la nova UCI, la unitat de cures intensives de la Vall 
d’Hebron que serà de les més grans d’Europa, és de les més grans d’Europa, i que 
realment tecnològicament està molt ben dotada. La Vall d’Hebron és un hospital, a 
part de ser el bàsic de molts barris, a més a més, amb situació de vulnerabilitat de 
la ciutat de Barcelona, és hospital de referència de tot Catalunya en moltes especia-
litats. Per tant, és important que tingués una UCI adequada. 

Quan hi vaig anar vaig poder veure que la UCI antiga era de l’any 75, que s’havia 
estat fent durant tots aquests anys tot allò necessari per atendre bé les persones que 
malauradament havien d’estar uns dies a la unitat de cures intensives però que ja no 
donava per més de poder fer en uns espais tan vells tot el que requereix, i totes les 
millores que els últims anys hi han hagut. Quan m’ho explicava la metgessa i la in-
fermera que van inaugurar aquella UCI, que hi van estar treballant des de l’any 75, 
les condicions amb les que treballaven, els materials i tot el que han hagut de fer els 
últims anys d’aprendre noves tècniques, perquè realment en aquell moment simple-
ment no existien –no existien– i ara està tot informatitzat. 
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És a dir, en comptes de treballar amb uns llençols, on es van apuntant les cons-
tants i les dades, i amb el que pot generar això d’error humà, ja està absolutament 
integrat amb tots els aparells que hi ha a la UCI. Per tant, la capacitat d’error és 
molt inferior, el seguiment que pots tenir és molt millor de cada pacient, amb les 
alertes, alarmes, fins i tot hi ha un sistema d’imitar la llum que nosaltres tenim du-
rant el dia. És a dir, es fa de dia, la llum es va intensificant al migdia i torna a bai-
xar, dins, dels pacients..., això fa que els pacients puguin estar vivint un dia com si 
estiguessin no tan tancats en búnquers a la UCI.

I també el control del soroll. És molt diferent treballar en llocs on tot són pitos, 
alarmes i xerrameca, a treballar en un lloc tranquil, on els pacients que a més a més 
estan greus, doncs, poden estar amb unes condicions de dignitat molt més bones. 
Això se’n diu humanització també de l’atenció i crec que és pertinent poder-ho ex-
plicar. 

També vaig estar a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. És un hospital que li 
calia que es refermés el compromís de que tindran aquest nou hospital. De fet, la se-
gona fase del concurs d’idees i, per tant, ara aviat tindrem ja la idea guanyadora de 
com serà aquest nou hospital, que, evidentment, és impossible reformar algunes ales 
de l’hospital vell perquè són hospitals molt antics, per tant, requerirà la construc-
ció d’un edifici nou, el posterior trasllat d’aquells dos blocs B1 i B2, i anar ampliant 
amb un projecte que evidentment durarà anys però el compromís ja està aprovat en 
el Pla econòmic financer de la Generalitat, d’acord de Govern, d’aquest 19 d’agost, 
amb 48 milions i mig d’euros per aquesta primera fase, que és la fase més gran de 
construcció del nou edifici i trasllat en el nou edifici de tots els serveis o de la major 
part dels serveis assistencials. 

Hi ha el pla de millora de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Per tant, molt 
territori i molt important que el territori, malgrat aquí ja es va decidir que no havia 
de fer-se un nou hospital sinó que aquest hospital tenia capacitat per una reforma, 
sí que cal un nou edifici oncològic que ho agrupi tot. Sí que cal l’ampliació de les 
urgències perquè tenen un problema d’espai, per sort aquest problema «només», 
entre cometes, és d’espai. Millorar el projecte del nou aparcament perquè tenen un 
problema a la ciutat de connexió entre l’hospital i la mateixa ciutat. I l’adequació de 
l’heliport, que en les zones més allunyades evidentment és important, no només a la 
seguretat actual, sinó també perquè pugui tenir vols nocturns.

Després, previsió d’ampliació i millora del bloc quirúrgic de l’Arnau de Vilano-
va de Lleida. A part de que aquest és... Allò que s’ha de fer i allò que està encara en 
cartera i que ja hi han els 15 milions d’euros també compromesos en el PEF. També 
vaig poder visitar la nova UCI, en la línia de la de la Vall d’Hebron també integrant 
els aparells amb les solucions informàtiques i amb un ambient i una humanització 
de cara als pacients i aquí amb possibilitat també que els acompanyants puguin es-
tar-hi vint-i-quatre hores, que crec que és molt important.

I també donar l’impuls al Pla director d’espais de l’hospital que és aquella pla-
nificació que han de fer els hospitals de dir: «Escolta, què anirem necessitant en els 
propers anys, posar-ho al calendari, posar el que és més urgent i que és més priori-
tari, i ja tenir al cap cap a on anem i cap a on va l’hospital.»

Després el bloc tecno-quirúrgic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que 
és una obra que ha estat molt endarrerida en el temps i que, clar, evidentment te-
nien una part com feta, com construïda, però que encara hi faltava l’equipament i 
que no acabaven de veure la llum de poder-la posar en marxa. Estarà completament 
equipat d’aquí a dos anys, si això... Vull dir, ja hi han àrees que estan funcionant 
però «completament» vol dir del tot, amb un mòdul de nou quiròfans per cirurgi-
es de molta alta complexitat –Bellvitge també és un hospital gran de referència per 
molt territori– i s’estan adequant nous gabinets d’endoscòpia digestiva i respiratòria.

I també un altre projecte, que a mi m’ha fet especial il·lusió, ha sigut el CAP 
de La Mina. Vaig poder veure durant tot un matí sencer quina és aquesta realitat 
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d’orientació comunitària de l’atenció primària. Tots els pòsters que tenien allà els 
professionals del CAP de La Mina, que és un equip no només molt estable, sinó molt 
engrescat i molt lligat a la seva comunitat, com estaven absolutament explicant que 
aquesta Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària és el que ells es-
tan treballant i és el que ells demanaven treballar en el CAP de La Mina.

És un CAP gran, perquè integra molts serveis, molt necessaris en el barri, que és 
una població amb una realitat molt complexa, no només socioeconòmica sinó també 
d’altres aspectes en el qual integra també el cas de l’atenció a les drogodependèn-
cies. I també té adjacent, amb una entrada per una altra porta però en el mateix edi-
fici, una sala de venopunció, que aquí també es va treballar molt en la salut pública, 
amb el mateix ajuntament, per poder tenir en el mateix espai aquesta sala de veno-
punció i poder explicar a la ciutadania els avantatges de tenir-ho en el mateix espai 
i de que tota la part, no només sanitària, sinó social, de salut mental infantojuvenil, 
doncs, estigués integrada en un mateix edifici i comencéssim a treballar realment 
de forma integrada.

Manca un punt més que és integrar bé els serveis socials municipals en aquell 
barri, i això són coses que es poden treballar en un futur pacte de salut i benestar, 
com el que es va fer a l’Hospitalet i que crec que serà important. 

Aquest CAP de La Mina, també, el fet de tenir-lo en un espai nou i digne dones 
un missatge molt clar a una ciutadania que sempre se sent maltractada per l’Admi-
nistració, que és que se’ls té en compte tant o més que ningú altre, respecten molt 
l’espai quan l’espai que els dones és digne, és net, està espaiós, és lluminós. I això 
ho respecten molt. I crec que, a més a més, és una població absolutament agraïda 
perquè és molt demandant, està molt lligada, cosa que això és molt positiu, amb 
aquest equip d’atenció primària. Seria molt negatiu que en un barri complex veies-
sin l’equip d’atenció primària com algú llunyà o, fins i tot, com l’enemic, i no s’hi 
volguessin acostar, és el contrari –és el contrari–, i això és molt positiu i ens dona 
moltes eines per poder lluitar també contra les vulnerabilitats socials que hi ha. És 
un projecte maquíssim, un equip de professionals immensos, de veritat que dona 
gust de conèixer-los i veure’ls amb la implicació que treballen i com la gent respon 
a això.

Molt bé. Continuem? (Veus de fons.) Hem vist també, analitzant resultats, com 
augmentem en la part de progrés, no?, de nou model i innovació. Com hem aug-
mentat, per exemple, amb les e-consultes a l’atenció primària. Han augmentat d’una 
forma..., no sé si dir-ne «exponencial» però, bé, d’una forma molt significativa les 
e-consultes. I això què ens mostra? Ens mostra que la ciutadania o part de la ciuta-
dania ja comença a tenir una relació diferent amb el sistema sanitari. I els profes-
sionals també comencen a treballar de cara al ciutadà donant un servei diferent al 
presencial, quan no fa falta evidentment, o potser amb consultes prèvies abans d’una 
atenció presencial o potser simplement amb consultes que no portaran ni a una con-
sulta presencial. 

Això és molt positiu, explorar totes aquestes eines perquè la societat canvia i can-
via de forma ràpida, a més a més; que ens podem anar avançant a tot això, que ens 
podem anar adequant com a sistema a tots aquests canvis, és important. I la gent 
que ho fa servir veu que té resposta, els professionals cada vegada són més els que 
també fan ús de l’e-consulta i l’estan implantant. I per això ho volia remarcar aquí 
en aquesta presentació.

Després, ja he parlat abans del PERIS però hi haurà la tercera convocatòria del 
PERIS, que és 2019-2021 –aquí tenim el director general de Recerca i Innovació en 
Salut, el senyor Albert Barberà–, amb una convocatòria prevista per aquest darrer 
trimestre amb una aportació de 10 milions d’euros durant tres anys. Dins del PERIS 
és important la intensificació que fem amb certs col·lectius, per exemple, la infer-
meria perquè puguin entrar en recerca i innovació, que sempre acostuma a costar 
molt més perquè no se’ls allibera el suficient a les infermeres per poder dedicar-se 
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a la recerca i a la innovació. I jo crec que aquí fem una aposta molt clara per això, 
que és important.

I, a més a més, si bé la recerca en infermeria pot resultar, fins i tot, més barata, 
dona uns resultats de cara a la ciutadania molt més propers en el temps i molt im-
portants també. Per tant, és una cosa que volia destacar d’aquesta convocatòria del 
PERIS, a part del que he destacat abans també de la perspectiva de gènere homes i 
dones en les mostres.

Pel que fa a la participació, que cada vegada també és més important en salut 
perquè tenim nou reptes sanitaris però tenim unes noves demandes ciutadanes, amb 
una ciutadania molt més informada, amb una ciutadania que vol codecidir en el seu 
propi estat de salut i en tot el que l’implica, no és només una ciutadania que escolti 
i que faci cas, sinó que vol qüestionar-se, no?, davant del metge, davant dels tracta-
ments i es qüestiona també el que vol i com vol decidir. Doncs aquesta participació 
és molt important. 

Hi ha dos àmbits. Un és el marc de participació ciutadana en salut, que hem 
d’aconseguir més diversitat ciutadana motivada i compromesa, que hem d’avançar 
cap a una participació amb un impacte que sigui realment transformador en aques-
ta presa de decisions. Per exemple, el nou protocol d’embaràs ja fa un canvi brutal 
en aquest sentit de que la mateixa dona pugui decidir com vol viure aquest procés 
d’embaràs, el part i el postpart, cosa que fa anys enrere era impensable, vull dir. 
I ara s’ha avançat molt en això. I també el marc de participació dels professionals 
en salut. Això és una cosa que ens demanen constantment els professionals: que si-
guin escoltats, que puguin dir i que puguin tenir retorn i en el fons sentir que allò 
que diuen es transforma en decisions de cara al sistema perquè són els que ho viuen 
dia a dia i perquè les decisions ara no es poden prendre en despatxos i lluny del dia 
a dia de la ciutadania. 

I, quant a transparència, a part de la presentació dels informes de la Central de 
Resultats, que alguns de vosaltres vau poder ser-hi, que, per primera vegada, vam 
treure de Barcelona, que la vam portar a Tarragona, en el qual vam donar un mis-
satge de territori important, també. S’han presentat aquest any vuit informes de la 
Central de Resultats. 

La Central de Resultats va començar amb molt pocs informes i àmbit hospita-
lari, va anar afegint informes diferents, van anar enriquint indicadors. I ara es veu 
una central de resultats amb vuit informes, que hem de fer i que hem de ser capaços 
com a sistema d’utilitzar-la, perquè tenir una central de resultats que ens dona mol-
tes eines i moltes dades, però després no ser capaços de transformar aquestes dades 
i informació en coneixement i en poder transformar el sistema, segons aquests indi-
cadors, doncs, tampoc ens serviria del que serveix aquesta Central de Resultats. Per 
tant, en aquesta línia estem des de l’Aquas, des del departament, des del CatSalut 
treballant intensament perquè això sigui una eina útil de país, que ja ho és, però que 
ho sigui encara molt més.

I, després, dir-vos també que continuem amb el procés d’auditar la qualitat de les 
llistes d’espera a Catalunya. Jo vaig explicar aquí a la compareixença quan vosaltres 
m’ho vau preguntar i em dèieu: «Oh, i de llistes d’espera no en dius prou, no és una 
prioritat?» Continua sent sempre una prioritat no només la reducció, sinó la millor 
gestió de les llistes d’espera al nostre país. I us vaig explicar que teníem un procés 
d’auditoria, de tots els centres, engegat. Aquest procés continua. Ja hem rebut els 
informes externs de cada un dels centres. I, per tant, ara tenim molta feina dins la 
fase d’auditoria interna. I, sobretot, dins del CatSalut que és treballar centre a centre 
i elaborar els plans de millora de cada un dels centres en la gestió d’aquestes llistes. 

Jo vaig dir: «Les auditories no han de servir només per fiscalitzar i dir “això bé 
o malament”.» No. Ens han de servir per fer aquestes millores. Ens han de servir 
per fer aquestes propostes. Ens han de servir per treballar centre a centre i dir això 
perquè no estem fent prou bé aquí i quin és el problema i detectar-lo perquè moltes 
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vegades no són problemes de no voluntat, sinó dels equips i els serveis que hi ha, si 
són..., de la disponibilitat de quiròfans, de mil coses, de mil variables que ens han 
de portar ara, en aquesta fase d’auditoria interna, a elaborar tots aquests plans de 
millora.

I, per últim, i per acabar, també volia posar en valor donat que sempre, i està 
constantment qüestionat, per al 2018 la inversió estimada en el sector salut..., jo, re-
cordeu que parlo sempre d’inversió, no parlo de despesa en salut, intento explicar 
perquè Salut no és un departament que gasta, sinó que és un departament que in-
verteix, que inverteix en la societat, que inverteix en la cohesió social també per-
què estem garantint un dret universal, estem intentant reduir desigualtats en salut, 
estem fent cohesió de país, en aquest sentit; doncs la inversió estimada serà de més 
de 10.400 milions d’euros, que serà la xifra de despesa sanitària més elevada de la 
història de Catalunya.

Això vol dir que ho tinguem tot arreglat i que sigui magnífic? No, de cap de les 
maneres, perquè si respecte al 2010 que, a més a més, teníem la sort de tenir aquest 
gap entre pressupost i la despesa, que acabava sent real, era molt més reduït que en 
aquest 2018, del 2010 al 2018 han canviat, doncs, moltíssimes coses –moltíssimes 
coses–, i fa que aquesta major despesa sanitària malauradament no pugui anar o 
no hagi pogut anar encara tota a retorn de tot allò que s’ha anat perdent en aquests 
anys de crisi brutal –per exemple, en condicions laborals–, sinó que tinguem a sobre 
nous tractaments personalitzats, que evidentment són molt més cars no només en 
processos oncològics, de citostàtics, sinó també d’immunodepressors o d’immuno-
supressors, etcètera. 

La part de medicament és una part que costa molt de reduir, que és creixent quan 
estem parlant de nous tractaments, que són evidentment més cars. I altres aspectes 
que fa que encara no haguem pogut recuperar tot allò que aquesta crisi va fer estralls 
no només en el pressupost, sinó en la despesa que es va poder disposar en aquests 
anys, que ha sigut de crisi profunda.

I refermar el país, Catalunya, com a economia. Estem anant molt bé, amb bons 
indicadors. I refermar que, a diferència del País Basc i Navarra, que ho comparava 
abans, aquesta millora de la nostra economia no es tradueix automàticament en una 
millora de les nostres finances públiques per poder posar a disposició dels serveis 
públics, que són els que acaben patint més aquestes situacions: els serveis públics i 
la gent que en depèn més.

Per tant, aquesta denúncia que ha sigut permanent al llarg de la història quan hi 
ha hagut una crisi brutal fa realment estralls. Aquesta denúncia que ha sigut per-
manent de l’infrafinançament crònic i que crec que ningú, i menys aquí en aquesta 
comissió, podrà negar de la nostra sanitat, malgrat la priorització que podem fer en 
els governs de la Generalitat de Catalunya amb un percentatge que s’acosta al 40 
per cent del pressupost quan les altres dotze conselleries s’han de repartir la resta. 
Per tant, l’esforç és aquí però la problemàtica de l’infrafinançament és de país, és 
denunciada. 

I denunciar, també, que quan es denuncia i quan ja n’hi ha prou, recordar que el 
meu conseller antecessor, que és el senyor Toni Comín, va haver de marxar a l’exili 
igual que altres membres del Govern i n’hi han uns altres que segueixen a la presó.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera, per la seva compareixença aquí. Li han sobrat cinc minuts 
del temps que tenia previst. Per tant, si necessita fer un recés de cinc minuts? (Veus 
de fons.)

Doncs suspenem la comissió cinc minuts i la reprenem a continuació amb el torn 
dels grups parlamentaris.
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La sessió se suspèn a les onze del matí i dos minuts i es reprèn a un quart de dotze del 

migdia.

La presidenta

Bé. Si els sembla, reprenem aquesta comissió amb les intervencions dels grups 
parlamentaris, com dèiem, per un temps màxim, que espero i desitjo que no esgotin, 
de quinze minuts per grup parlamentari.

Per tant, per començar, té la paraula l’il·lustre senyor Jorge Soler, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Jorge Soler González

Doncs, moltíssimes gràcies, senyora presidenta, molt bon dia. Gràcies, conselle-
ra; gràcies, encara que ara mateix s’ha absentat, al doctor Comella, i, evidentment, 
gràcies, membres de la Mesa, companys i gent que ens acompanya avui en aquesta 
compareixença. Consellera, li direm moltíssimes coses.

Volia començar per la diapositiva que ens va enviar ahir a la nit, però que avui 
no ha presentat, en la qual parlava de la salut republicana, bàsicament, perquè, bé, 
ha semblat una carta, però, en lloc d’una carta a la república, ha semblat una carta 
als reis, als Reis Mags; en tot cas, una carta de ficció, eh?

Consellera, jo voldria començar donant les gràcies als professionals i als pa-
cients. Als professionals, que han hagut de patir un estiu de vergonya; un estiu de 
vergonya del qual vostè estava avisada, perquè jo, personalment, des del Ple, en les 
poques sessions de control que ha tingut a bé aquest Parlament tenir aquesta legis-
latura, i és que vostès el van tancar, doncs, us vaig dir: «Això és el que pot passar 
aquest estiu,; faci tot el possible per evitar tenir un estiu de vergonya.» Doncs bé, 
lamentablement, hem de donar les gràcies als professionals per aguantar aquest es-
tiu de vergonya.

I, de la mateixa forma, donar les gràcies als pacients que amb paciència han 
d’aguantar, doncs, el que en la nostra opinió és inadmissible, i és una llista d’espera 
extraordinària, que des que està vostè com a consellera, els darrers tres mesos, ha 
augmentat ja en més de quinze mil pacients esperant, cosa que tampoc no és estra-
nya si la gran primera acció... –que aquí, bé, ens ha explicat moltes coses–, però la 
primera acció que ha tingut vostè com a governant, com a consellera ha estat tornar 
a tancar els llits hospitalaris a l’estiu, si no m’equivoco, també, més de 2.500 llits 
tancats. Igual que va fer, com a Govern continuista que és aquest, doncs, l’anterior 
conseller, i, en tema de retallades, igual de continuista que va ser l’anterior conseller 
amb el seu predecessor. Per tant, estiu de vergonya

Per sort, crec que la majoria ara deuen estar treballant i no hauran estat seguint, 
escoltant, bé, la seva carta als reis, o, en tot cas, si la volia fer..., enfocar la carta a la 
república, doncs, a qui consideri; però, en tot cas, una carta de ficció.

Consellera, hem vist, també, doncs, molt soroll en aquesta presentació, però molt 
poques nous. Bàsicament, no ha parlat, ni en profunditat, de la precarietat laboral, 
de l’obsolescència de totes aquestes àrees tècniques que vostès saben –i ahir l’hi van 
dir els assessors– que requereixen canvis estructurals urgents. Com li dic, la llista 
d’espera, que en tres mesos ha augmentat moltíssim, i ja no teníem un punt de par-
tida, doncs, gaire amable, i el tancament dels llits.

I el que sorprèn, arribat en aquest punt, és: i l’autocrítica, en algun moment, creu 
que podria sortir? I ja no solament l’autocrítica a la seva gestió. Dels darrers seus 
tres mesos, doncs, alguna..., bé, alguna responsabilitat imagino que hi deu tenir. 
Però entenem que això és un procés, paraula màgica que el president Puigdemont 
ja diu que és un procés a vint, trenta anys, per tant, ja ens..., bé, contemporitza una 
mica més que del que teníem abans; abans eren divuit mesos, ara són trenta anys, 
però continuista en les polítiques de salut. De fet, els powerpoints els està fent la 
mateixa persona, qui considero que, com sempre faig, cal felicitar-la, perquè fa molt, 
molt bona feina. Per tant, alguna autocrítica imagino que hi haurà. 
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I, com a part positiva, no hi ha dubte, eh?, moltes de les coses que vostè ha pre-
sentat aquí jo crec que cal felicitar-les. Si alguna cosa teniu, i en teniu, i molts, hi 
ha molt bons tècnics; hi ha gent a la conselleria, hi ha gent al seu voltant que treba-
lla molt bé. I, per tant, doncs, des del pla de l’endometriosi, que em sembla excel·lent 
–de fet, és una cosa també heretada, que li dèiem al senyor Comín que d’una vega-
da, doncs, ho implementés–, bàsicament perquè el que ho ha fet ho portava escrit, 
ho hem tingut tots a les nostres mans, no?, i ha estat per una cosa que solament calia 
apostar-hi, no calia treballar gaire més. 

I felicitar també..., bé, que, al final, després de tants anys, alguns, jo, en la meva 
primera persona, dient-li al senyor Comín, crec que a vostè també, des del faristol, 
aixecadeta a la sessió de control, doncs, «no deixin la cadira buida dels catalans, 
perquè el tema del pressupost és important». Doncs, jo..., felicitar que, a l’igual que 
ara el senyor Puigdemont, doncs, considera que el procés ara serà a trenta anys vis-
ta..., bé, canviïn la seva actitud i decideixin anar i participar al debat del finança-
ment. Estic, en aquest sentit, molt content i us felicito. Ara caldrà que, evidentment, 
doncs, tragueu, doncs, temes importants allà, eh? Aquesta serà la vostra tasca i tin-
dreu, també, el nostre recolzament en aquest sentit.

Vostè parlava, consellera, de desigualtats territorials. Sorprenent, també, com ho 
enfoca. És un tema apassionant, que ens interessa, a més, especialment. Però vostè 
ens ho haurà d’explicar –li vaig dir a la compareixença anterior, i avui li ho torno 
a dir–, amb les seves dades. Vostè creu que podria ser un tema de desigualtat terri-
torial parlar que tenim un pacient a Sabadell que, segons les dades, per fer-se una 
colonoscòpia, tardarà 192 dies, i que un pacient a Mataró en tardarà 24? Això li en-
tra a vostè en el concepte de desigualtat territorial? I no molt llunyana, precisament.

A vostè li sembla, el mateix, un pacient de Figueres trigarà per fer-se una colo-
noscòpia 100 dies, però si la seva àrea d’influència és el Trueta, no gaire llunyana, 
56, la meitat?

Consellera, tenim TACs al Vendrell amb 133 dies, i a Sabadell, 29; tenim mamo-
grafies que si les fas al Clínic, 131 dies, però si les fas a Sant Pau, 21. I jo, arribat en 
aquest punt, em pregunto, no acabo d’entendre si vostè sap que la llei que va presen-
tar Ciutadans, jo la vaig defensar i vostè crec que va ser la que va portar la sustenta-
ció d’aquella llei quan jo la vaig presentar, amb aquella esmena a la totalitat, i hem 
tornat a presentar aquest any, justament el que feia era generar vasos comunicants, 
perquè casos com aquests no s’haguessin d’esperar i generar tanta desigualtat. És 
que és tan senzill com això: és autoritzar la mobilitat d’aquests pacients. 

Per què, consellera, vostè, en un Parlament, en un hemicicle tancat, on no po-
dem anar allà a dir-li aquestes coses a vostè, des del faristol, perquè vostè ha ajudat 
a tancar-lo, per què ens fica una esmena a la totalitat i no permet un debat d’aquest 
tema? Sincerament, això no ho entenem. No entenem com hi ha, doncs, seixanta o 
setanta propostes de resolució, ja, en aquesta comissió, que segurament s’allargaran, 
en funció de si vostè, doncs, decideix que també –i vostè, entengui’m, «vostè» com a 
Govern, eh?, no «vostè» com a persona–, doncs, decideix que cal tancar-lo de forma 
ja efectiva i total, el Parlament, quan considerin.

A més a més, estiu sanitari de vergonya, però no perquè ho digui jo, que, de fet, 
en això tinc molt poc a dir, sinó perquè escolto la Coordinadora d’Entitats de Tarra-
gona, la Marea Blanca, el Focap, la Rebelión Atención Primaria, la Metropolitana 
Nord, els Metges al Límit, imagino que vostè ha anat seguint totes les seves reivin-
dicacions. I totes i cadascuna d’elles –alguns em consta que s’han reunit amb vos-
tès, l’última crec que ha estat la Coordinadora d’Entitats de Tarragona, li han passat 
aquest decàleg, que ara el podrem mig revisar– l’hi estan dient: «Això va molt ma-
lament.» I, si va molt malament, em sorprèn, no?, sona bastant dissonant tenir una 
consellera que ens presenta aquestes cartes magnífiques als reis, o a la república, 
però que els professionals estan dient que això és lamentable, que això és inaguanta-
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ble, que la càrrega assistencial dels treballadors és inassumible. Per tant, consellera, 
alguna cosa haurem de fer.

Deia el tema de Tarragona, podria començar per altres territoris, però, bé, bàsi-
cament perquè sé que avui la Plataforma per una sanitat pública de qualitat a Tar-
ragona estava reunida amb aquest decàleg –que vaig veure com es feien també la 
foto quan li entregaven–, i que deia coses molt interessants. Li fan també investigar: 
què ha passat amb els PETs derivats a Barcelona, consellera? Hi ha algun problema 
aquí, econòmic, al darrere?

Li van parlar, amb el tema de la radioteràpia, de l’Hospital Sant Joan antic; li 
van parlar de que cal un compromís clar per al Joan XXIII, compromís que ja va fer 
l’anterior conseller, eh?, que també anava d’hospital en hospital i prometia, eh? Ara 
bé, després ens vam assabentar que anaven de farol.

D’aconseguir una dotació pressupostària extraordinària per reduir les llistes d’es-
pera a Tarragona; ens ha parlat de reduir el CUAP de Tarragona. Per cert, CUAP 
que aquí es va votar, ja a la legislatura passada, de reobrir, i que vostè també va ai-
xecar la mà aquell dia quan era presidenta de la comissió, i, per tant, amb majoria. 
I això continua tancat.

Bé. Hem parlat de l’hemodinàmica saturada. Bé, la pressió assistencial als doc-
tors. Això cal donar-li moltes voltes, no una volta, moltes voltes. Són queixes de re-
presentants que cal tenir molt presents.

ICS Lleida. Bé. Vostè sap què ha mogut per arreglar Reus –i avui de Reus no 
en vull parlar, perquè crec que tindríem un monogràfic–, però mou una persona, un 
gerent de Lleida a Reus, i ens assabentem per la premsa que col·loca al seu lloc una 
persona, bé... Vostè està segura que és la persona amb més capacitat per gestionar un 
hospital? Ho dic amb tot l’intent de prudència i sense aixecar gaire el to, eh? Però, 
de veritat Lleida es mereix fer això? Si no ho resolem avui, jo em comprometo –i a 
més especialment per Lleida sap que estic ben sensibilitzat– a donar-li més voltes, 
però crec que vostès s’ho haurien d’haver replantejat, i molt.

Què vol fer expressament a Girona? Hem sentit de tot: Trueta, Salt. Què vol fer a 
Girona, a part de prometre milions, com va fer l’anterior conseller?

Fuga de talent. Segons l’OMC, el 2018, 1.814 certificats d’idoneïtat per sortir 
a l’estranger, i 410 eren de facultatius catalans. De tot Espanya, 410 eren catalans. 
Alguna cosa haurem de fer. Vostè parlava, bé, de retenir el talent, i, evidentment, 
cal fer alguna cosa. Però, més enllà de fer un diagnòstic... –que això està bé, eh?, i 
en medicina ens agrada fer bons diagnòstics–, però és que encara és més impres-
cindible després fer bons tractaments. Quins són els tractaments que vostè, com a 
consellera, ens aplicarà per retenir aquest talent? Està marxant el talent –vostè ho 
deia molt bé, i hi estic d’acord– del territori –contra més dispersió, més difícil rete-
nir-lo–, però també de la perifèria. Crec recordar que la meva interpel·lació, la meva 
primera interpel·lació d’aquesta legislatura, va anar sobre això; l’hi vaig dir, inclús 
d’hospitals molt propers, com el de Santa Coloma.

Consellera, estiu de vergonya –estiu de vergonya–, que comença, o podria co-
mençar, en tot cas, per fer una mica de cronologia, el juliol: intensos torrents, inten-
ses pluges neguen l’Hospital de la Vall d’Hebron, i inclús paralitzen els quiròfans, 
consellera. Al cap de dos dies, veiem com el president del Col·legi d’Odontòlegs li 
diu, a vostè, que li han contestat que no té temps per reunir-se amb ell pel cas iDen-
tal, un escàndol a Catalunya. 

Consellera, jo no sé si vostè pren llet crua o no, però, com a consellera, quines 
recomanacions sanitàries faria? Perquè jo dubto, o jo almenys no ho faria, com a 
consellera, recomanar menjar un pollastre que estigui guardadet a la nevera quatre 
setmanes. Això és un problema sanitari greu, que vostè hauria de tancar i donar-hi 
resposta.

Consellera, tanca un dels quatre acceleradors per tractar el càncer de Tarragona. 
I això va generar molt malestar a partir del 24 de juliol. I si no el va tancar, conse-
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llera, comunicativament va ser un desastre, perquè la gent va creure que sí l’havia 
tancat.

Consellera, al juliol em ratifiquen la tancada de 2.362 llits als hospitals, i tenim 
un president del Govern que diu que això és un altre tema menor, concretament, 
24 de juliol. És un tema menor tancar llits hospitalaris a Catalunya? A mi no m’ho 
sembla.

Consellera, 4 d’agost. Un ginecòleg de Barcelona amenaça una senadora de Ciu-
tadans, concretament li diu –moltes coses–, concretament li diu..., una part d’elles 
era: «A part de dos hòsties, us ruixarem amb purí, truja.» Vostè considera que cal 
condemnar la violència contra una dona, que diu això? Vostè va fer alguna cosa? 
Perquè, si la va fer, jo no la vaig llegir, consellera, i ens hagués agradat que la nostra 
consellera –quan un ginecòleg, per cert, de prestigi, i d’una entitat de prestigi...– ha-
gués aixecat la veu.

Consellera, col·lapse de cirurgia reparadora de mama. Consellera, Metges de Ca-
talunya li diu que hi ha situacions poc saludables als ambulatoris de Catalunya, ni 
aire condicionat.

Consellera, Lleida –tornem a Lleida–, no sé si al final ratificarà vostè el nom que 
ha sortit avui a la premsa, però tenim programacions de pacients a la mateixa hora 
a l’Hospital Arnau de Vilanova. Això és qualitat?

Miri, els metges alerten contínuament del declivi de la sanitat. Rebelión de Aten-
ción Primaria ens diu, us diu, concretament, i us etiqueten i m’etiqueten a mi: «No-
més us interessen els números, no la salut de la ciutadania.» Quinze mil pacients més 
a la llista d’espera en quatre mesos; entremig, envieu un nou director a Reus.

I, per acabar, presidenta, consell assessor. Cregui’m, intentaré dir-ho de la ma-
nera més suau que aconsegueixi la meva capacitat, consellera, una persona que no 
és del gremi, una persona que..., bé, que no té experiència al sistema sanitari ni en 
formació al sistema sanitari, nomena un consell assessor i s’oblida de l’atenció pri-
mària, de la infermeria, dels usuaris, dels treballadors socials, després de la crisi 
que hem patit? No ho sé... Jo crec que un consell assessor hauria de tenir gent que 
almenys tinguessin una mica les mans acostumades a ficar-se guants i a tractar pa-
cients.

Per acabar, ja veu que l’estiu sanitari ha estat, en la meva opinió, horrorós. Con-
sellera, cal fer moltes coses, cal ficar-se a treballar. Sabem que hi ha hagut molta 
festa a Catalunya aquest estiu; però, bé, el que caldria fer és no deixar la cadira bui-
da al debat del finançament. Sabem que cal pressupost per ajudar a totes aquestes 
coses, però, indubtablement, el que cal és implicació.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar té la paraula l’il·lustre diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agrair a la consellera 
la seva compareixença. Desitjar-li que tot vagi el millor..., el millor, que jo crec que 
sempre és important, tampoc no ens n’oblidem, i, bé, i abordar una mica algunes de 
les coses que ha dit, i, sobretot, totes aquelles que no s’han dit. Perquè moltes vegades 
quan es fa una compareixença d’aquestes, evidentment, la consellera explica el que 
ella creu que és important i rellevant, però sempre passen moltes altres coses –el 
company que m’ha precedit també anava en aquesta línia– que val la pena remarcar.

Deixi’m fer-li una prèvia: la universalitat. Vostè sap que aquí vam treballar tots 
de manera conjunta per fer realitat aquesta llei a Catalunya per la universalitat, ens 
la creiem i la vam defensar. Llàstima que vostè no anés al Comitè Interterritorial a 
defensar la posició de Catalunya, també a defensar la retirada del recurs al Tribunal 
Constitucional.
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Ha parlat de victòria. Deixi’m dir, i reconeguem entre tots, que també és una 
victòria, i sobretot d’un govern de progrés a l’Estat, que ha fet possible recuperar la 
universalitat.

I recuperant la llei a Catalunya, doncs, potser aconseguim arreglar aquesta in-
justícia històrica que tenim amb les infermeres jubilades de l’ICS, que vam colar 
aquest article a la llei, amb el consens de tots els partits polítics, que sembla que 
ens n’haguem oblidat, però elles no se n’obliden, i hi tenien molta confiança. I, per 
tant, també dubtaven que el fet que Catalunya no hi anés com seria, o no, la retirada 
de la llei. La retirada del recurs permet també recuperar i donar entre tots solució a 
aquesta injustícia.

Vostè parlava de les desigualtats, i va estar aquí parlant de les desigualtats en salut 
i d’entrar els determinants socials en les retribucions en les àrees bàsiques de salut. 
Però avui tothom, i jo també ho vull fer, fem molt més èmfasi en els determinants 
territorials, no? És a dir: què pensa fer per evitar les grans diferències –i crec que 
també s’ha dit– en temps d’espera i intervencions en proves diagnòstiques que pro-
voca el codi postal.

Miri, l’altre dia estava al Vallès Oriental, i, mirant-me les dades, les seves dades, 
veig que, per exemple, els llits d’aguts per mil habitants a Catalunya, la mitjana és 
de 2,5; al Vallès Oriental és de 0,1. I si parlem dels llits en total per 1.000 habitants, 
la mitjana a Catalunya és 4,7 i al Vallès Oriental, 2,5. Només és un exemple del que 
és en realitat el determinant territorial. I això no n’acabem de parlar mai, no ho aca-
bem d’abordar.

Perquè, llavors, quan fem una cimera parlem de que costa trobar metges que vul-
guin sortir de l’entorn metropolità. Però, bé, és que, és clar, aquí hi ha un tema tam-
bé de reconeixement. O val la pena comentar que Lleida té l’honor de ser la zona de 
tot l’Estat que té més fuga de metges? Amb un total de l’11,5, els i les metges dels 
pobles rurals no reben cap compensació, i són conscients de que a Aragó cobren, els 
metges de primària, fins a 1.000 euros més al mes, amb la qual cosa, traspassar la 
Franja, fins i tot jo ho faria amb aquestes condicions. Per tant, creem, o s’han creat, 
per moltes raons –les retallades, la crisi–, però s’han creat aquestes determinants de 
desigualtat en termes territorials.

L’hi deia, em sembla, en la seva primera intervenció: en salut, el que no podem 
fer bo és que sigui més important el codi postal que el codi genètic, i amb aquestes 
desigualtats territorials això es produeix.

Voldria parlar-li, també, i després entraré més en el tema dels professionals i la 
primària, però sobretot d’un tema que ha tret al final el diputat Soler, i és el tema 
del consell assessor.

Miri, jo, amb el màxim respecte i reconeixement a tots els professionals del que 
en formen part, però oblidar-se d’un sector professional com la infermeria i després 
venir aquí i dir que la infermeria ha d’agafar més perquè les estem formant perquè 
fes una carrera de quatre anys ara ja, que del..., eh?, que els estem formant amb es-
pecialitats, i ni tan sols tenir un calendari per saber quan reconeixerem les espe-
cialitats, perquè no el tenim, diem que s’han de fer. Però això era una competència 
de la Generalitat de Catalunya perquè les altres comunitats autònomes les tenen re-
conegudes, i nosaltres, no. Oblidar-se de la infermeria, que formi part del consell 
assessor; l’hi han dit, escolti, totes les entitats: l’AIFiCC, l’ACADI, el consell d’in-
fermeres... Hi havia un «bulli-bulli» en les xarxes que era important. S’ha perdut 
una oportunitat, com molt bé deia un tuït, d’escoltar la veu de la infermeria, sobre-
tot, però també perquè l’ajudaria a definir el model sanitari català. Estan en el fò-
rum, però no és el mateix que el consell assessor.

I, sobretot, es troba a faltar també la presència de professionals de primària. Par-
len de primària, infermeria, però de professionals de primària, on..., es mira el cur-
rículum de tots els membres del seu consell assessor i no hi ha ni un sol professional 
de primària. I amb això vol prestigiar la primària? Ha parlat vostè de prestigiar la 
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primària, de fer-ne el centre, ens n’hem omplert... Però si creu que cap d’ells o elles 
tenen capacitat per assessorar-la a vostè en la seva tasca, doncs, no sé com els vol 
prestigiar. Perquè, quan parlem dels metges i dels professionals de primària, vos-
tè parlava de la formació, de que hem de treballar amb les universitats –jo hi estic 
d’acord– per prestigiar la primària. No pot ser que els que vagin a primària siguin 
un percentatge molt menys dels que volen anar a les altres especialitats, i que acabin 
sent els que tenen menor puntuació en el MIR. Ja es veu, eh?, no hi ha ni un sol MIR 
amb la puntuació elevada que vulgui triar primària, eh?

Però «per prestigiar» vol dir que són moltes coses: vol dir reconeixement, vol dir 
evitar la sobrecàrrega, vol dir moltes d’aquestes coses que vostès han estat parlant o 
diagnosticant en el fòrum i en aquest diàleg, però en el qual tampoc hi posem solu-
ció. Però també vol dir reconeixement, i el reconeixement passa, entre altres coses, 
perquè vostè els tingui en compte quan crea el seu consell assessor.

I, després, avui també li deia..., ha parlat de primària, però continuem igual. És 
a dir, primària, en aquest moment, és el 13,5 del pressupost –perquè treballem amb 
pressupost, no amb despesa meritada, amb el pressupost–, i, per tant, no hi ha ma-
nera ni d’arribar al 17 per cent, que hi havia arribat en el seu moment, ni d’arribar al 
20 per cent, que seria, jo diria, el mínim, perquè els experts parlen del 32 per cent.

Miri, aquest estiu –que vostè tampoc n’ha fet cap comentari, tampoc ha explicat 
allò del consell assessor– s’ha presentat la campanya «Donem vida a l’atenció pri-
mària». És un moviment que surt de base, que surt de la gent, que surt dels pacients, 
que surt de la ciutadania, que li reclama que realment en faci un eix, del sistema. 
I volen continuar la seva lluita perquè, entre altres coses, creuen que l’Enapisc no és 
una meravella, que es creen serveis complementaris que trenquen el que és la lon-
gitudinalitat del sistema i, per tant, es fragmenten els serveis. Que pensen que cal 
cobrir les places estructurals de metges de família, que no ens ha dit com ho pensen 
fer, les que estan vacants. Com es pensen unificar els horaris del CAP? I aquí tor-
nem a tot Catalunya, tornem a les desigualtats territorials. Resulta que els CAPs de 
la Catalunya central treballen fins a les nou, i els de la metropolitana o Barcelona 
treballen fins a les vuit o fins a les set, que és quan tanquen.

Realment, consellera, hi han dos aspectes que no estan..., que estem fent molt 
diagnòstic, però que no abordem, que són, entre altres coses, la primària i els pro-
fessionals. I, a més, va estrictament relacionat, perquè si alguns professionals en 
aquest moment estan realment «cremats» com a definició, són els metges i tots els 
professionals de la primària.

A mi m’agradaria saber en aquest fòrum que vostè ha creat..., que d’alguna ma-
nera està molt bé, perquè hi són les cinquanta-dues entitats, però que tampoc hi són 
els grups parlamentaris, i hi podrien ser; de fet, gràcies a La Vanguardia, no a la in-
formació que vostè avui ens ha donat, hem tingut una informació exhaustiva del que 
es va tractar i del que es va parlar. Però, mentrestant, s’han plantejat quants metges 
i quantes infermeres necessitem avui, a mitjà termini i a llarg termini al sistema? 
D’alguna manera, quan pensem treballar..., o sigui, hi ha algun tipus de concreció, 
més enllà d’aquests quatre grups de treball, o dels grups de treball i els quatre eixos, 
que fan un calendari que va al setembre del 2019, que vol dir que la seva mínima 
aplicabilitat al principi seria al 2020? 

Jo no voldria plagiar el senyor Soler, però, certament, hem passat del «tenim 
pressa» als vint anys, vol dir que ja tot ens sembla normal. Vull dir que podem arri-
bar i fer exactament, doncs..., al 2020; però, mentrestant, unes mesures conjuntu-
rals. Una esperava que la consellera, en la seva intervenció, anunciés com a mínim 
un cert pla de xoc respecte als professionals i respecte, sobretot, als professionals 
de primària. Veig que no. Veig que continuaran amb les DPOs congelades des de fa 
cinc anys; que els metges del Siscat no es podran aplicar l’1 per cent d’increment, 
perquè la tarifa que ha negociat el CatSalut amb el Siscat no dona per millorar res 
als professionals; que continuaran havent-hi grans diferències entre els professio-
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nals de l’ICS i els del Siscat, entre altres coses... I, miri, és un detall ben petit, però 
resulta que als professionals de l’ICS se’ls reconeix la grip com a malaltia profes-
sional; als professionals del Siscat, no; la qual cosa vol dir que quan estan de baixa 
no cobren el cent per cent. La qual cosa dona exemple del que ens està passant en el 
territori respecte a la diferència entre els professionals.

Miri, els metges de la metropolitana nord, quasi a punt de convocar una vaga, 
ells directament –els de la Vall de Tenes tenen menys set metges, és a dir, aquesta 
és la seva plantilla; menys set metges estructurals, eh?– van arribar a un acord amb 
la gerència, amb el director gerent de l’ICS de l’anterior conseller, amb el gerent ter-
ritorial, un acord que es va firmar el febrer del 2018 on els prometien moltes coses 
per parar. Entre altres coses, que tindrien una agenda ordinària de vint-i-tres visites. 
Doncs bé, el setembre del 2018, canvi de conseller i consellera incorporat, estan a 
seixanta-tres visites. Per tant, ni el que vostès firmen..., és a dir, genera unes expec-
tatives i firmen, que després no es compleixen de cap de les maneres.

Hi ha hagut altres coses que han passat aquest estiu, i que vostè tampoc no n’ha 
parlat. Per exemple, que s’han incrementat les llistes d’espera entre abril i juliol amb 
3.000 persones més a quirúrgica, 5.000 més esperant una prova mèdica, i 7.000 ad-
dicionals a l’espera de visita a especialista. Vostè parla de temps d’espera i no de 
persones, però que, clar, mentre no s’estabilitzin anem incorporant gent. Fa audito-
ries però no posa solucions.

S’han acabat els diners del pla de xoc, i quan surt aquesta notícia al diari, vostès 
reconeixen –perquè les declaracions són de la conselleria– que si no hi ha més do-
tació pressupostària extraordinària, no se’n surten, i que ja preveien que s’incremen-
tarien les llistes d’espera si no hi havien més aportacions. Doncs si ja ho preveien, 
home, potser haurien pogut fer alguna cosa més endavant.

Han aparegut dos notícies demolidores, que jo crec que posen en qüestió moltes 
de les coses que s’han dit. Una d’elles és que Catalunya dedica a la sanitat un 27,5 
per cent menys que abans de la crisi econòmica. La Generalitat, a la cua de capgirar 
les retallades en despesa sanitària. És un informe de l’Associació estatal de Direc-
tors i Gerents de Serveis Socials. I l’endemà, perquè això era el 9 de setembre, una 
notícia que recull l’informe de la Federació d’Associacions per a la Defensa de la 
Sanitat Pública, que explica que a Catalunya estem a la cua en assistència sanitària 
pública, son els tercers per la cua.

Vostè parla de la crisi, però s’oblida sempre de parlar de les retallades; deu ser 
perquè el seu... (Veus de fons.) Sí, vostè parla molt de la crisi, i és veritat, la crisi 
comporta les retallades; però s’oblida de comentar que vostès van donar suport a uns 
governs que van ser líders en retallades; van ser uns alumnes aplicats a l’extrem. I el 
seu partit polític donava suport a aquests governs. O em negarà que vostès donaven 
suport, al senyor Mas i al senyor Boi Ruiz, quan retallàvem de manera extraordi-
nària.

Perquè –tots ho sabem, eh?, i ho hem dit diverses vegades– les retallades han 
afectat els serveis: pèrdua d’horaris de serveis d’urgències, de primària, tancament 
de CUAPs. Aquí, ho deia abans el diputat, hem aprovat milers de resolucions, o cen-
tenars, sobre recuperació de serveis, recuperació d’horaris, construcció de CUAPs. 
Han afectat directament els professionals. Per això vostè ha fet una cimera. Però 
que..., algú els dirà quan començaran a recuperar, aquesta pèrdua fins al 25 per cent 
de sou que han tingut? O quan començarem a recuperar la gent que s’ha perdut pel 
camí o començarem a tenir contractes que no siguin precaris?

I l’altre és el tema de les infraestructures, que jo continuo insistint-hi. No hi ha 
manera de que ens portin un pla de renovació d’equipaments tecnològics. Aquí no-
més s’han renovat els «zaratrons», ja l’hi vaig dir l’altra vegada. I sort del senyor 
Zara, perquè el que són aportacions en renovació tecnològica, ens ha parlat d’unes 
inversions que no queden clares.
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Jo l’hi deia, eh? Escolti, són tres sectors o tres aspectes del sistema molt afectats 
per les retallades, però tot això només té una víctima, que és la ciutadania de Cata-
lunya, evidentment. Perquè acaba repercutint-hi, tot i que el bon fer dels professio-
nals fa que això no sigui cert del tot. Vull dir que intenten fer-ho.

I un comentari sobre el pressupost o aquesta cosa que vostè fa entre inversió i 
depesa. Escolti’m, és despesa, no la liem amb inversió –és despesa.

Tres preguntes. Com es desfinança la despesa meritada si no consta al pressu-
post? Són més de 2.000 milions. On són els 1.000 milions que el conseller Comín 
va explicar, i va explicar a la premsa, que va dir que li havia donat Economia en 
l’exercici passat per superar el gap que hi havia en despesa farmacèutica? Perquè 
en aquesta gràfica que vostè ha explicat no hi és. I, segona, en què s’ha gastat aques-
ta despesa meritada? Perquè ni en la negociació de les tarifes del Siscat, ni en els 
professionals, ni en els serveis, ni les inversions han pogut veure on està aquest gap 
de 2.000 milions. A mi m’agradaria saber-ho. Només és farmàcia? És a dir, són el 
1.000 milions de farmàcia que portem arrossegant des de temps immemorials més 
els nous tractaments? (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.)

Perquè, aleshores, potser que posem el comptador a zero, regularitzem i fem els 
pressupostos com Déu mana. I dotem el marc pressupostari, que això és competèn-
cia seva, saber quin percentatge de despesa de la Generalitat es dedica a salut. Això 
només depèn de la voluntat del Govern de la Generalitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Veig que no m’han fet gaire cas amb escurçar els temps. Però, 
en qualsevol cas, estan en el seu dret. Per tant, gràcies, diputada.

I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyora Mar-
ta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Consellera, com que ja venim de deus intervencions, espe-
cialment la primera, no?, dels altres grups parlamentaris, que crec que ha estat una 
metralladora de múltiples temes, intentaré centrar-me en tres eixos principals: en 
l’eix pressupostari i de retallades, en dos elements de model i en tres temes concrets 
que vull preguntar-li, que no han aparegut en la seva compareixença.

En el tema pressupostari i de retallades, més enllà de les discrepàncies, de les 
dades que s’agafen per fer uns estudis o uns altres, crec que són especialment preo-
cupants algunes de les conclusions que sí són certes, i no es poden rebatre, d’alguns 
dels estudis apareguts darrerament, per part d’un tipus d’organismes, o d’altres, d’as-
sociacions estatals. Per exemple, el de l’informe de l’Associació estatal de Directors 
i Gerents de Serveis Socials, en què ens mostra estar a la cua –m’és igual el lloc 
concret de la cua, però estem a la cua– de les autonomies espanyoles en reversió de 
les retallades fetes els darrers anys. I això és innegable, es comparin unes xifres o 
unes altres.

O, respecte a l’informe de la Federació d’Associacions per la Defensa de la Sani-
tat Pública, un informe que avalua llistes d’espera, tant quirúrgiques com d’especia-
listes, inversió o desinversió en el sistema, i el grau de privatització del mateix siste-
ma, un informe que diu que som els tercers per la cua en qualitat d’atenció sanitària. 
Atenent aquests factors concrets que..., aquests indicadors concrets que ells avaluen.

O les dades sobre la situació dels professionals en el sistema sanitari públic a Ca-
talunya, en què, doncs, estem parlant que la meitat dels... –i això era crec que infor-
mació d’ahir de TV3, per posar una dada, no?, de mitjans públics oficials–, la meitat 
dels metges de menys de quaranta-cinc anys tenen un contracte temporal. O les mol-
tíssimes –és igual– dades del mateix sistema amb què tenim clar –i, evidentment, 
dels sindicats– que el que tenim és una situació de precarietat.
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Anem a la qüestió de fons, anem a l’arrel: quina proposta de pressupost es farà, 
o s’ha fet, perquè ja la deuen haver fet, des del Departament de Salut per al proper 
any? Es revertiran, realment del tot, les retallades econòmiques fetes en el pressu-
post dels darrers anys? Aquelles retallades que encara es mantenen? Creiem que és 
un punt de partida mínim necessari per començar a parlar de pressupostos, almenys 
per al nostre grup parlamentari, i hi ha voluntat de parlar-ne, però el punt de partida 
mínim necessari és que ja es reverteixin del tot en el pressupost les retallades fetes 
aquests darrers anys.

Quina és la proposta feta des de la conselleria, des del departament, consellera, 
en aquest sentit? Van en aquesta línia o directament el punt de partida de la proposta 
feta pel departament ja no reverteixen del tot les retallades? Seria important parlar 
amb sinceritat per davant i saber si hi haurà possibilitat de negociació de pressupos-
tos o no.

Per al nostre grup parlamentari, ho hem dit clar en discurs genèric: la reversió 
de les retallades en aquells departaments i serveis clau per la qualitat de vida de 
la gent és essencial. I, per tant, evidentment, la reversió de les retallades en el De-
partament de Salut és un punt necessari i imprescindible per començar a parlar de 
pressupostos.

En la seva compareixença, després de ser nomenada, també li vaig demanar que 
comencessin, després amb l’aplicació d’aquesta reversió de les retallades, especial-
ment en allò que més impacte té en la iniquitat social, en la iniquitat de gènere i en 
la iniquitat territorial.

Em felicito, la felicito i felicito al departament que s’estiguin posant en marxa 
amb ganes amb el tema de l’impacte de gènere. No he sabut veure en la seva expli-
cació, ni en el powerpoint, què de nou estan fent en aquesta necessitat d’avaluació i 
de planificació al respecte de les iniquitats socials, per saber on s’ha de començar a 
posar el focus en aquesta reversió de retallades, en aquest increment de la inversió 
per revertir la iniquitat social existent abans i incrementada aquests darrers anys per 
la crisi i especialment per les retallades neoliberals.

I en l’element de la iniquitat territorial, doncs, miri, sí, nosaltres també ens hi su-
mem... –sense ser contradictori amb l’explicació que ha fet la consellera respecte a 
iniquitats territorials existents–, però, també ens sumem a l’altre aspecte que li han 
posat de manifest els dos grups parlamentaris que han parlat abans que jo, la iniqui-
tat territorial és per barris, fins i tot dins les mateixes ciutats. 

Permetin-me l’anècdota de l’exemple de casa meva, però jo que no m’he canviat 
de CAP, per molt que hagi canviat de domicili, respecte al meu veí d’escala, com 
que jo depenc... –visc a Rubí– i depenc del Consorci Sanitari de Terrassa i el meu 
veí depèn de Mútua de Terrassa, si jo necessito una ressonància magnètica, la mitja-
na és que me la donin, que la tingui en trenta-dos dies, el meu veí trigarà cent divuit 
dies i vivim a la mateixa escala. O, si jo necessito una visita al neuròleg, jo trigaré 
uns vint-i-sis dies de mitjana en tenir-la, el meu veí dos-cents dies, perquè ell depèn 
de Mútua de Terrassa.

Per tant, i no és en tots els casos però ho és en molts, afecta molt el tipus de ges-
tió del centre sanitari. I no podem anar fent com si no ho veiéssim. A Catalunya te-
nim una diferència respecte d’altres comunitats autònomes, que és el grau tan gran 
de privat i de mercantilitzat que tenim en el nostre sistema sanitari. Un sistema que 
no és per res en realitat un sistema ni integral, ni integrat de salut, de sanitat públi-
ca. I, per tant, això també genera iniquitats, fins i tot en una mateixa escala de veïns 
depèn del centre sanitari del que depenguis.

I, ja que parlem del model, li deia, dos qüestions: una aquesta, la territorial. L’al-
tre, crec que també, i és d’urgència, i li hem reclamat tots i totes, crec que vostè tam-
bé n’és conscient però i els darrers dies, a més, ho té en una campanya al carrer a les 
portes dels CAPs impulsada per Focap o per Marea Blanca, entre d’altres, respecte 
a una de les deficiències importants del nostre model i urgent –urgent– de capgirar, 



DSPC-C 59
20 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CS  24

que és el gran pes de l’hospitalària i la reducció tan gran que hi ha hagut, i que mai 
s’ha acabat de revertir i que a més s’ha incrementat, de la primària i la comunitària. 

És la part del sistema que atén el 80 per cent de les patologies i mai hem arribat 
al 25 per cent ni tan sols del pressupost. I cada vegada anem més enrere. No pot 
ser que a Catalunya només un 3 per cent de la població tingui una visita amb el seu 
metge, o infermer, infermera, de capçalera en vint-i-quatre hores –només un 3 per 
cent de la població–, mentre que al país Basc és un 41 per cent. Això, més enllà de 
la desinversió global del sistema, també és una qüestió d’on es posa el pes de la in-
versió dins el mateix sistema. I aquí els ho estan dient els professionals del sistema 
de primària, que hi ha pressa, que és urgent i que les conseqüències ja hi són però 
poden arribar a ser molt més greus si no es reverteixen d’immediat. I, evidentment, 
no tenim pistes positives en aquest sentit quan vostè es crea un consell assessor i 
precisament no posa pes en aquest consell assessor de primària, ni de comunitària, 
ni d’infermeria. Bé, almenys aquest grup parlamentari li fa avinent que això és ur-
gent i necessari.

Li deia: «Pressupost, dos elements de model i tres temes concrets». I acabo. 
Respecte d’inversions, consellera, què pensa fer amb l’hospital de Girona? S’ha de 
desencallar, algú ho haurà desencallar algun dia, l’instaria que sigui vostè. Hi ha 
voluntat, o no, de desbloquejar l’acord de construcció del nou hospital? I a on? I evi-
dentment, mentrestant, es complirà amb les inversions necessàries iniciades però 
que s’han de finalitzar en el mateix hospital de mantenir la funcionalitat de l’hos-
pital? Parlem de la unitat neonatal, de la UCI pediàtrica o de la finalització de les 
noves urgències.

Sabadell. En els darrers dies ha aparegut la informació que Acciona reclama més 
diners per a «imprevistos», ho poso entre cometes, en les obres d’ampliació del Parc 
Taulí. Bé, ja sabem de què van aquestes coses. L’empresa que fa una oferta a la baixa 
per aconseguir la licitació d’unes obres i, tot just començades, diu: «Ai, hi ha impre-
vistos, demano més diners.» Què faran des del departament, consellera? Què faran? 
Seguirem empassant-nos aquests tipus de xantatges? I, a la pràctica, quin retard pre-
veuen que pot acabar comportant tota aquesta situació, tota aquesta eventualitat en 
les obres d’ampliació del Taulí?

I la tercera qüestió concreta: iDental. Pel volum de casos de gent afectada, per 
l’afectació sanitària global en bona part d’aquests casos i de la situació en què es 
troben en salut bucodental, dels que se’ls han tret les peces de dents a la boca i no 
se’ls ha posat els implants... Vull dir, per l’impacte que això té en la salut d’aques-
tes persones i que després impacta en el sistema sanitari. Per tot plegat, sincerament 
creiem que no es pot no respondre des del sistema sanitari públic, per molt que sigui 
un frau d’una empresa privada. Estan disposats a fer-se càrrec dels tractaments, al-
menys d’aquelles persones que tenen un impacte clar i evident en la seva salut i en la 
seva salut bucodental perquè se’ls ha deixat els tractaments a mitges o perquè se’ls 
ha fet els tractaments malament?

Nosaltres els instem... –i, de fet, els instarem també formalment amb resolució al 
Parlament, però–, els instem a que es facin càrrec d’aquestes conseqüències perquè 
com més temps passi, doncs, més greu serà.

Acabo. Ja els ho dèiem a la compareixença del 29 de juny, consellera, el que 
volem és menys grandiloqüència del que havíem tingut en la legislatura passada i 
més eficiència; que es reverteixin del tot les retallades, tant en condicions laborals 
en els professional com en els serveis; que es vagi a més amb prioritats clares en 
aquelles desigualtats específiques que per a nosaltres són més importants, que són 
tenir, doncs, perspectiva d’equitat social, territorial i de gènere; però, també, que es 
comencin a revertir els principals i més urgents i greus defectes del nostre sistema. 
I avui n’hi he evidenciat dos, aquesta desigualtat territorial que ve causada per mo-
dels de gestió en molts casos dels centres i el pes, l’infrapès de l’atenció primària i 
comunitària en els pressupostos i en les prioritats del departament.
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I, li ho reitero, per si no ha quedat clar i perquè quedi claríssim, aquest grup par-
lamentari que represento estem disposats a negociar pressupostos, però per comen-
çar-ne a parlar necessitem partir de la voluntat de que es vulgui revertir tot allò de 
retallades en aquells temes clau d’impacte en la vida de la gent i salut. És clarament 
un d’aquests serveis clau d’impacte en la vida de la gent. Portem massa temps anant 
enrere amb els governs Mas, amb pressupostos Mas, aprovats per Convergència i 
Unió i Esquerra Republicana en aquesta cambra. Massa temps perdut els darrers 
anys mirant cap a altres coses, fent altres projectes que no ens han fet avançar na-
cionalment però especialment tampoc socialment. I no hi ha més temps per perdre. 
No hi ha més temps per demanar a la gent que s’esperi, ni hi ha més temps per de-
manar-li a la gent resignació, ni als usuaris ni als professionals.

Vostè sabrà si vol ser la consellera que continua perdent temps, o si vol ser la 
consellera que posa fil a l’agulla a que això canviï.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara té la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, l’il·lustre senyor Vidal Aragonés, 
per un temps de set minuts i mig. 

Vidal Aragonés Chicharro

Bé. Senyora presidenta, aquest subgrup, en compliment del Reglament i allò que 
facilita el Reglament, fa proposta a l’altre subgrup que forma part del Grup Mixt, 
que és el Partit Popular, i la proposta que fa aquest grup és que tot el temps del Grup 
Mixt sigui utilitzat per la Candidatura d’Unitat Popular, per al nostre subgrup, ate-
nent a la seva incompareixença, entenem que hi ha un assentiment tàcit. (Rialles.)

I, per tant, farem una intervenció propera als quinze minuts, que esperem que 
sigui menys perquè ja es pot imaginar que no teníem preparada una intervenció de 
quinze minuts, però que ens permetrà, com a mínim, sí parlar amb una certa tran-
quil·litat, cosa que de vegades per als subgrups és força difícil però és la utilitza-
ció que farem del Reglament. 

La presidenta

Senyor Aragonés, abans que segueixi, aquesta presidència i aquesta Mesa no 
crec que tingui cap problema en deixar-li més temps de paraula, però sí que també 
li repeteixo que no abusin dels quinze minuts o, si poden, doncs, ser un punt més 
breus per al bon funcionament d’aquesta comissió.

Doncs té la paraula.

Vidal Aragonés Chicharro

Ho farem i intentarem que sigui molt menys. Volíem començar, en primer lloc, 
on ha acabat la senyora consellera, que és recordant que tenim presos polítics, re-
cordant que tenim un conseller de sanitat, o més ben dit de Salut, a l’exili i recordar 
que per a alguns i per a algunes avui, 20 de setembre, és com molt difícil estar aquí 
sense poder recordar el que estava passant en el país fa exactament avui un any: in-
tervenint sobre les nostres institucions, catorze detencions, quaranta-una dependèn-
cies, la seu d’un partit polític legal absolutament assetjada. I, per tant, que no ens 
oblidem mai què va passar un 20 de setembre en la història d’aquest país.

Dit això, i per instar, o entrar estrictament al que és salut i sanitat, primer de tot, 
volíem recordar que semblaria que hi ha un fil conductor de..., no consellers i con-
selleres sinó de les conselleries de Salut, que en totes es vol trobar una cimera, un 
pacte nacional de salut. I diem, amb tot tipus de respecte, em sembla que aquesta 
conselleria, doncs, el que ha volgut trobar és el fòrum del diàleg professional.

Per a nosaltres, des del Grup de la CUP - Crida Constituent no és un problema 
mai parlar amb tothom –amb tothom–, insistim en aquesta idea, amb tots i totes. No 
és un problema. De fet, és un exercici de mínims, una necessitat de mínims, no úni-
cament el fet de parlar, sinó el diàleg i incorporar aportacions de tothom que parti-
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cipa en el sector. Però crec, o creiem, que s’han de resoldre algunes de les qüestions 
sobre la finalitat d’aquests tipus de fòrums. Si evidentment s’estigués parlant, que em 
sembla que no és el cas, d’allò que guarda relació amb les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores, doncs, ja tenim els sindicats que juguen aquest paper, 
que a més tenen atribuïda la legitimitat i que sabem perfectament evidentment que 
la conselleria així ho farà.

Per tant, em semblaria que allò que volen tractar, a través del fòrum del diàleg 
professional, no és un tema, únicament i exclusivament, de les condicions dels treba-
lladors i les treballadores, sinó un abordatge, en general, sobre el sector o un abor-
datge, en general, sobre la salut i la sanitat. I em sembla, del poquet que hem pogut 
veure fins ara, d’aquest fòrum del diàleg professional, també, per la coincidència 
amb dates que hem tingut, que allò que és determinant, que és el model, doncs, serà 
una de les coses que no es canviarà. Mantindrem un model, el de la sociovergència 
en sanitat. Mantindrem un model que és el d’aprofundir el model de nova gestió pú-
blica del sistema del CatSalut. I, per tant, li volem provocar la primera reflexió per 
pura diferència de projecte polític. 

Nosaltres pensem que pràcticament els grans problemes de la sanitat pública ca-
talana no es resolen si es manté el mateix model. Es poden fer intervencions, clar 
que es poden. Clar que vostès poden. Clar que intervenen sobre les condicions de la 
nostra salut, però resoldre els grans problemes no és possible. I els ho diem una i una 
altra vegada, si no fem una aposta clara en uns concerts transversals entre adminis-
tració, treballadors, treballadores i usuaris i usuàries, no entre Administració i em-
preses, no aconseguirem allò que per a nosaltres és un mínim, que és avançar en un 
model de sanitat pública, o cent per cent pública, quant a titularitat, gestió i provisió.

També els ho diem que aquesta és l’única manera de remoure les desigualtats de 
classe i de gènere que s’expressen a la salut. Desigualtats, i no vull deixar de veure el 
que significa el desequilibri territorial, que essencialment són de gènere i de classe. 
Una altra cosa és com després s’expressen en el territori, però quan fem la compara-
tiva entre territoris crec que hem de ser molt curosos i molt curoses perquè al final 
si anem a veure realment que expressa allò és una desigualtat de classe.

Reprenem el que va ser alguna de les qüestions que li vam plantejar a la con-
sellera, en la nostra anterior intervenció, en la seva primera compareixença com a 
consellera. Li vam preguntar directament: com farà efectiva la Llei d’universalitza-
ció de la sanitat pública? O, més ben dit, com no deixar fora del nostre sistema de 
salut a 150.000 persones? Avui –i també ho volem dir amb tot el respecte– ens hem 
trobat una resposta que ens ha sorprès, perquè es parla de restabliment i es parla de 
negociació amb l’Estat. Ens ha sorprès i li explicarem a la conselleria el perquè i a 
la consellera el perquè.

El 5 de juliol de 2018 s’aprova en aquest Parlament una proposta de resolució on 
es diu expressament: «Instar el Govern a fer efectiu el contingut dels articles sus-
pesos pel Tribunal Constitucional de..., tot un seguit de normes, entre les quals te-
nim la Llei 9/2017.» Per tant, la conselleria i la consellera tenen l’obligació derivada 
d’allò que va aprovar aquest Parlament i d’allà se’n deriva més enllà que en origen 
evidentment és una norma que també es va aprovar, com no pot ser d’una altra ma-
nera, en aquesta casa. 

Per tant, ens crida molt l’atenció aquest referencial als acords o a la negociació 
amb l’Estat espanyol quan hi ha un mandat polític clar d’aquest Parlament i que, per 
a nosaltres, aquest grup parlamentari, ha de ser l’origen per restablir, però, allò que 
és més important, no amb qui sinó el què.

Com s’ha fet efectiva o com es voldrà fer efectiva aquesta llei? Ens pot dir, la 
consellera, si ha fet alguna actuació concreta per restablir-la després del 5 de juliol 
del 2018? Ens pot simplement dir si s’ha enviat alguna instrucció als centres propis i 
de proveïdors perquè activin aquesta llei? I, si no s’ha fet, quan ho faran? Per a nos-
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altres no hi ha justificació per no haver-ho fet després d’haver passat el 5 de juliol 
per una proposta de resolució on s’establia d’una manera molt clara.

Segona qüestió fonamental i determinant: pressupost. Hi ha hagut un moment, 
anit, que, mirant les dades que ens avançava –i li agraïm, a més, la generositat a la 
consellera del que es posa a l’endemà–, veiem el 2018 i pensàvem que era el 2019. 
Pensàvem que estàvem en una projecció ja del pressupost del 2019. Després la rea-
litat et fa seure i et fa veure que no, que estem amb unes dades que són les d’aquest 
any, les d’aquest any 2018. I, per tant, el que hauríem esperat avui és que la conse-
llera ens pogués traslladar quin és el pressupost o quin és el projecte, millor dit, de 
pressupost que ja tenen? I no únicament per tenir la tranquil·litat que hi haurà més 
inversió a salut, o al seu departament, sinó per poder conèixer on es destinarà.

No ens serveix únicament, i és condició necessària, augmentar el finançament, 
sinó que hem de conèixer on es dedicarà el que es pugui augmentar en aquest de-
partament. No ho coneixem. I ens hagués agradat com una qüestió molt de mínims, 
perquè la resta de qüestions de les que parlem difícilment tenen solució si no passen 
per una qüestió tan central com és la de dotació pressupostària.

També, en l’anterior compareixença, eren tres les qüestions que aquest subgrup li 
va voler traslladar a la consellera. Per una banda, qüestions de planificació; per una 
altra banda, les llistes d’espera i, en darrer lloc, condicions laborals.

Sobre planificació: tenim o tindrem algun pla per obrir o recuperar els mitjans 
que han desaparegut o han tancat en els darrers deu anys? Pensem que és essen-
cial saber què ha passat en els darrers deu anys i si hi ha alguna proposta concreta. 
Podem tenir, per exemple, la confirmació que algunes de les concretes retallades... 
–parlem: mes d’agost, llits, Lleida, 25 per cent–, això passa a incorporar-se com una 
qüestió crònica i de model, o hi ha una proposta per revertir aquesta concreta reta-
llada?

De planificació, també. Mirin, en quinze o setze setmanes tindrem titulars que 
diran literalment: «La grip provoca el col·lapse del sistema sanitari.» I la grip no 
provoca el col·lapse del sistema sanitari. La grip és un procés cíclic, que s’expres-
sa d’una manera més virulenta en unes determinades dates i que passa cada any. 
Per tant, si us plau, que ningú assumeixi aquests titulars, perquè no serà la grip la 
que provoqui el col·lapse del sistema sanitari sinó la manca de planificació. Estem a 
quinze o setze setmanes d’aquesta realitat. Han planificat? Planificaran? O ens tro-
barem la imatge de cada any que no és de fatalitat, que no és tampoc una qüestió 
inevitable, que és una qüestió simplement d’anar a planificar. 

Mantindran, vostès, també els plans funcionals en la forma que s’expressen d’uns 
determinats serveis a la gestió pública i uns determinats serveis a la gestió privada? 
Ens poden dir, d’allò que ens traslladen directament els veïns i les veïnes, CAP Va-
llès Oriental, ningú els dona resposta de si allà s’està tancant pediatria o no s’està 
tancant pediatria. És un problema estructural? És un problema conjuntural? Hi ha 
una perspectiva clara per poder-los-hi explicar? En un tema tan sensible com el de 
pediatria. 

No els hi preguntem sobre la planificació a Girona, perquè ho van fer en l’ante-
rior compareixença, i ja ho ha fet algun altre grup, però algunes qüestions també 
concretes de planificació: tenen, vostès, el projecte de compra de Gecosa, que ges-
tiona l’Hospital de Móra d’Ebre, però, quin és el projecte que desenvoluparan amb 
aquesta compra? Quina continuïtat hi haurà? Quin serà el model de gestió? Conti-
nuem: CQM, o més ben dit, perdonin, CMQ, empresa cent per cent, perquè ningú 
s’equivoqui, de l’Ajuntament de Reus; mantindran el contracte o no mantindran el 
contracte? I, si no el mantenen, tenen clar els efectes que això pot provocar? 

I així podríem continuar, una darrera de l’altra, en qüestions de planificació. La 
darrera simplement, i fa anys, però, ara hi han trobat una resposta: al 2016 en una 
compareixença aquest grup va preguntar sobre l’auditoria pública de l’Hospital Ge-
neral de Catalunya, en tot aquell procés, que semblava que se n’han adonat, que 
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després hem vist que potser no es dona. Fa unes setmanes o uns dies, vostès, donen 
una resposta amb relació a que això no s’ha pogut fer pel 155. Nosaltres ja entenem 
perfectament tot el que va passar derivat del 155 però allò que és més important, 
nosaltres ja ho vam demanar el 2016, i pensem en un futur també, hi haurà aquesta 
auditoria o no la tindrem? I, si hi haurà aquesta auditoria, quan la tindrem?

Segon element determinant per a nosaltres: llistes d’espera. Llistes d’espera que 
l’únic que li demanaríem a la consellera és que ens confirmés dades. El juliol del 
2018 hi havia 123.000 persones més en llistes d’espera? Aquestes dades, si vostès 
auditen, són correctes o no són correctes? Podem parlar que ens els darrers quatre 
mesos hi ha un augment de les llistes d’espera? I, si ha estat així, ho demanem amb 
tota humilitat, quina és la causa? Si pensem que hi ha una explicació de quina és la 
causa de perquè s’ha augmentat la llista d’espera.

I tercer bloc de qüestions que sempre els hi plantegem: estabilitat laboral. Nosal-
tres volem un pla d’estabilitat laboral per als treballadors i treballadores del sector. 
Amb el que han projectat aquí no tenim cap pla d’estabilitat. El que ens donen són 
dues dades parcials de dues qüestions molt concretes. Però, mirin, fins i tot, amb les 
dades parcials de dos qüestions molt concretes a la conclusió que hauríem d’arribar 
és que no s’han convocat el 80 per cent de les places aprovades al CatSalut ni el 74 
a l’ICS. És pàgina 10 del que avui ens han traslladat. L’única dada que ens donen, 
l’altra lectura, del que vostès no llegeixen, és aquesta concreta. I això és molt greu. 
No únicament la dada parcial, que és correcta, per descomptat, sinó que no tinguin 
una proposta clara de pla d’estabilitat laboral per als treballadors i les treballadores.

A l’anterior compareixença, senyora consellera, ens va alegrar molt quan vèiem 
que vostè deia que el Banc de Sang del Consorci Mar Parc de Salut no és privatit-
zava. De veritat que ens va alegrar molt. És una molt bona notícia, però que no es 
privatitzi, des d’un punt de vista tècnic, no significa que possiblement hi hagi un 
canvi de titular. Els ho poden explicar, als treballadors i a les treballadores del Banc 
de Sang, del Consorci Mar Parc de Salut, el perquè d’aquest canvi de titular, enca-
ra que sigui de públic a públic, i quina és la causa?, l’origen? Per a què servirà? I el 
que segurament preocuparà molt més als treballadors i a les treballadores, hi ha una 
garantia de que noves contractacions, en un futur si hi ha un canvi de titular, per fer 
aquestes activitats d’altres treballadors i treballadores tindran les mateixes condi-
cions laborals que els treballadors i les treballadores que ho estaven fent ara? Qües-
tió evidentment determinant.

I l’última de les qüestions que li volem plantejar, que és un problema de catàleg, 
de catàleg de serveis, que pensàvem que mai vindríem a aquesta comissió a traslla-
dar o preguntar qüestions de catàleg de servei. I no ho fem ni com una pregunta, ni, 
per descomptat, com un retret; simplement perquè pensem que la consellera solucio-
narà això. Un tema molt concret, com és l’implant coclear que inclou la implanta-
ció bilateral. Per aquells i aquelles que potser no estem gaire habituats al que he fet 
referència, i per dir-ho d’una manera molt planera i amb tot el «carinyo» i respecte, 
sords i sordes que necessiten una doble implantació. 

Semblaria que, des del departament, s’ha volgut generar una discussió sobre si 
el segon implant s’ha d’assumir el cost per part d’aquells o aquelles, en la majoria 
suposo són els seus pares, que ho fan efectiu. I amb el que això suposa: tenir o no 
tenir el doble implant; i amb el que això suposa per a moltes famílies del nostre país 
que és no poder assumir 22.000 euros. 

Senyora consellera, creiem que vostè això ho arreglarà, de veritat, que mirarà 
què estan fent amb la mateixa norma territoris de l’Estat espanyol i que farà una 
interpretació literal de la norma, no una interpretació, que ho diem amb tots els res-
pectes, que ens sembla que no és l’ajustada de dret. I que farà un exercici tan sa de 
veure’s amb les famílies, analitzar el que diu la normativa i donar-los-hi una res-
posta. Que ens pot passar a tots i a totes, potser ens hem equivocat, i, per tant, això 
s’ha de solucionar. Entre altres qüestions, també, perquè si sempre parlem d’aquells 
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sectors més sensibles del país, aquestes persones necessiten el suport de l’Adminis-
tració de la manera més contundent. 

I, per tant, esperem que en la propera compareixença de la consellera tindrà una 
resposta o ens donarà la resposta de que allò ho vam solucionar.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I atès que, com apuntava abans, no hi ha el Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, ara tindria la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari Republicà, la il·lustre senyora Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, consellera. Primer de tot, agrair-li que si-
gui de nou aquí i que sigui per iniciativa seva aquesta compareixença. No en tenia 
cap obligació. Però sí que ha sigut vostè qui ha plantejat venir a comparèixer perquè 
afronta, doncs, una situació nova, i també, doncs, esperançadora aquests propers 
quatre o cinc mesos. Per tant, agrair-li que sigui aquí donant la cara i donant expli-
cacions. 

D’aquests primers mesos, no?, que vostè ha plantejat, vostè porta poquets me-
sos davant d’aquesta conselleria posant punt i final a una cosa que molts grups par-
lamentaris han obviat, que són els mesos del 155 i les implicacions negatives que 
això va tenir per al sistema sanitari. Diguem-ne que, a hores d’ara, hi ha hagut més 
mesos de 155 que de la consellera Vergés. Per tant, alguns han tingut algun lapsus 
o potser no fan esment que realment aquest període va fer molt de mal i el que això 
implica, no? 

I avui, com comentava el company de la CUP, és un dia de recordatori; un dia 
que ens va fer descobrir a tots que, probablement –ahir ho sentia i avui n’he fet un 
tuit–, vivíem potser ingènuament. Jo penso que, a partir d’aquell moment, vam en-
tendre que no vivíem en un estat ni lliure, ni democràtic, i que no respecta els drets 
dels seus ciutadans. Per tant, penso que això també cal posar-ho sobre la taula, per-
què parlem de presos polítics, parlem d’exiliats polítics com és el conseller. Jo dema-
naria també als companys que facin una reflexió en aquest sentit, no? 

I ahir vaig poder visitar la consellera Bassa, que és qui teníem aquí al davant, i 
ara està tancada entre quatre parets amb la duresa que això vol dir, no? Amb com-
panys que farà un any que estan en presó preventiva. Per tant, aquesta reflexió, pen-
so que quan analitzem tot això, també l’hem de tenir present.

Vostè venia aquí a comparèixer el 29 de juny, no fa re, i ens posava sobre la taula, 
doncs, penso que dos o tres eixos molt importants. Un era abordar la situació dels 
professionals, l’altre era la Llei d’universalització i l’altre era aquest de garantir la 
salut per a tothom. I, sobretot, el que jo penso que és diferent, no?, del que vostè ens 
proposa, que és una mirada molt diferent a la salut comunitària, a la perspectiva de 
com tractem i, sobretot, amb el fet d’algunes paraules que ha fet servir vostè durant 
la presentació, com la humanització. 

Semblava que algú en feia certa ironia del que volia dir sistema sanitari republi-
cà. Jo penso que n’hem de fer bandera, perquè fem bandera d’una valors, que són els 
valors de l’equitat, els valors de la humanització, els valors de la proximitat. Per tant, 
entenem el republicanisme en aquest sentit, no?, de participació, de transferència. 
Per tant, no hem de fugir mai, facin bandera perquè penso que hi ha molta ciutada-
nia que aquests valors els comparteix.

Avui torna aquí, no?, tres mesos després d’aquests cent onze dies del nomena-
ment, amb tres temes que, a part de plantejar-nos, els ha abordat i tot just comença a 
plantejar resultats. Per tant, sí que hi ha moltes coses a millorar, i jo penso que això 
vostè no ho defuig en cap moment, però també li hem de..., en certa part felicitar-la 
perquè ve aquí amb passos ferms en la direcció que ens marcava.
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En primer lloc, el restabliment de la Llei 9/2017, de la universalització de l’assis-
tència sanitària. Penso que això ho va fer, s’ho va posar com una reivindicació prò-
pia però també la implicació personal que havia tingut per sol·licitar, demanar, sigui 
en l’espai que sigui, penso que no hi ha un únic espai per reivindicar això, com ens 
feia esment alguna diputada, i jo penso que aquests espais són múltiples, són plurals, 
que vostè els ha utilitzat, i, a hores d’ara, sabem que aquest recurs ha estat retirat.

En segon lloc, també aquesta cimera de professionals que va anunciar i de la que 
ja tenim el primer diagnòstic. I, sobretot, una altra vegada, no?, parlar de no només 
el que ha fet, sinó com ens transmet que ho vol fer, que és amb aquesta transversali-
tat. Cosa que en moltes de les queixes o demandes que hem sentit fins ara, jo també, 
per part seva, hi he vist solucions. Solucions a nivell d’implicar-hi el sistema univer-
sitari, implicar-hi un enfocament diferent de com s’estructura aquest sistema uni-
versitari, perquè no només doti de continguts sinó també de formació específica i 
també orientada cap a les necessitats que tindrem. Per tant, n’ha fet esment, n’ha fet 
referència i amplia aquest treball a poder-ho enfocar transversalment i a trobar, ja, 
les solucions per fer evolucionar un tema que a tots ens neguiteja o que estava sobre 
la taula des de fa molt temps. I vostè ja l’ha dut a terme en aquest primer fòrum de 
professionals.

Entenem que estem vivint també una transició, no?, cap a un model més actual 
i que ha de ser forçosament un nou model d’atenció cap a un paradigma de nous 
avenços tecnològics, de pluripatologia coexistent. Per tant, en aquest sentit, hi ha 
una reflexió al darrere, no?, d’anàlisi d’aquesta formació de grau d’especialitat de 
medicina familiar i comunitària, o el que feia vostè, no?, molt de pes i esmena amb 
les infermeres. Amb això ja, vostè, no només en parla, sinó que actua, que analitza i 
en tres mesos ja ho tenim aquí. Per tant, entenc que en un futur molt proper tindrem 
també les solucions que ens facin millorar el nostre sistema sanitari.

En segon lloc, també, posar esment a la perspectiva de gènere. Ara podem dir 
que no només ens en parla, sinó que en fa bandera i ho compartim. Transmet que 
s’ho creu, que creu la importància que té l’anàlisi, la recerca, l’atenció, com dèiem 
l’altre dia, que la malaltia molt probablement moltes vegades no és viscuda de la 
mateixa manera homes i dones. Per tant, sentir-ne a parlar, començar a entreveure 
que tot això s’afegeix als protocols, jo penso que sí que pot ser la seva empremta 
aquesta legislatura. 

I ho hem vist ja en aquests primers cent dies amb el protocol nou de l’embaràs, 
que ja fa esment a aspectes, probablement amb mirada femenina, d’aquell qui ho ha 
viscut a qui ho ha patit i sap de què en parla. I el pla que l’altre dia ens presentava de 
l’endometriosi, no? Jo em quedava amb una pinzellada quan veia el Telenotícies l’al-
tre dia, esmentava al final el Telenotícies, el locutor, les notícies més vistes a la web 
del 324, la segona era aquest pla. Per tant, ens dona potser mirall del que interessa 
a la gent, d’aquelles coses que ens sembla que probablement passaran desapercebu-
des i es veu que no, que és un tema que sobre la taula inquieta a molta gent i que 
veure que s’aposta per solucions, o com a mínim per emergir una miqueta, doncs, 
problemàtiques que no eren tant a sobre la taula, doncs, li agraïm que la direcció 
sigui aquesta.

També li agraïm que la intervenció sigui a tots nivells. Durant el mandat del con-
seller Comín i el seu equip es van establir la diagnosi i els plans d’acció necessaris 
en molts àmbits del sistema català. Dels exemples més importants va ser l’Enapisc, 
que pretén enfortir l’atenció primària i la salut comunitària i consolidar-les com un 
eix vertebrador del sistema sanitari basat en un model de proximitat. Jo penso que 
aquí està el gran secret de com hem d’articular el nostre sistema sanitari. Hem de 
filtrar, hem d’apostar per la prevenció, políticament ser valents i que la prevenció si-
gui un nucli important d’intervenció, que l’atenció primària sigui un nucli important 
d’atenció per evitar normalment possibles intervencions que alenteixen després el 
nostre sistema sanitari. Així mateix, altres plans més específics com el Planuc per 
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assegurar aquesta atenció continuada i urgent, i equitativa i de qualitat, i, alhora, 
amb tot aquest Pla de desenvolupament professional i el Pla de garantia de l’estabi-
litat laboral. 

Què ens agrada de tot això, dèiem? En l’última legislatura potser la visió era la 
global, no?, l’analítica, la de desenvolupar tots aquests plans. Jo penso que vostè, 
fins i tot ho diria, és valenta d’afrontar allò que no a tothom li agrada, que és la lle-
tra petita dels contractes. Jo penso que vostè ha anat a analitzar tot això. És aquella 
lletra petita de buscar què cal corregir, com ho corregim, defugint una miqueta de 
les grans passes que ja s’han fet i ja les tenim consolidades. Per tant, per part nostra, 
doncs, l’enhorabona d’atacar aquestes petites coses que es poden construir i que, a 
part d’analitzar, doncs, s’hi ha d’intervenir. 

I, quan li dèiem de no descuidar cap nivell, també la importància que donem, so-
bretot des del nostre grup parlamentari, a la continuïtat de programes com el PERIS 
i altres que posin el punt en la innovació i en la recerca. Invertir en recerca en salut 
és clau per millorar la qualitat dels serveis sanitaris i la salut de la població. Proba-
blement, a vegades no dona rendiment immediat però sí a llarg termini, com a motor 
econòmic, com a reintroducció d’aquests nous avenços als tractaments que hi pugui 
haver i, alhora, aportar aquests recursos tan a curt com a llarg termini. S’ha estimat 
que cada euro que s’inverteix en recerca, en ciències de la salut, es multiplica a curt 
termini en tres euros. I el que li deia: que també cal tenir molt present la transla-
ció de la recerca a l’aplicabilitat clínica que suposi una millora directa i tangible als 
usuaris. Per tant, de tot això, d’anar ja una miqueta a aquest petit detall és el que li 
demanem i és el que veiem en la seva presentació. 

També parlem de l’apartat d’inversió, no?, que ha sigut molt discutit des d’altres 
grups parlamentaris. I penso que cadascú, a vegades, fa l’anàlisi des de diferents 
dades o a vegades potser aquelles que argumenten o donen força als seus posicio-
naments, però també en podem trobar de noves que ens parlen d’una sanitat dife-
rent. Catalunya és la comunitat amb més despesa per capita si valorem les quatre 
comunitats amb més volum d’habitants. I ho diu... –no ho diu la Generalitat–, ho 
diu el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el seu estudi culminat 
el 2016. Ens parla que Catalunya té la renda per capita més alta: 1.337,90 euros per 
persona. Tot i el dèficit fiscal, que el Govern català té, aposta per seguir invertint en 
salut i ho fa no només en parla.

I tornem a posar pes en aquest dèficit fiscal. Ens parlava la companya del PSC 
que havíem d’agrair, doncs, aquest pas, també, del nou Govern en el fet de la Llei de 
la universalització. Per tant, amb el dèficit fiscal tots hem demanat molts més recur-
sos, tots hem demanat una aposta per tenir més pressupost, doncs, posem-los-hi so-
bre la taula en aquesta segona rèplica, doncs, que també hi hagi el seu compromís de 
demanar que tot això es reverteixi. Que Catalunya és una nació rica, que produeix 
i que és lícit que pugui reinvertir en tots els seus ciutadans el mateix esforç que fa 
moltes vegades a nivell d’aportar en aquesta bossa comuna.

Des del 2014 que el pressupost en Salut s’incrementa i especialment en els últims 
tres anys. La consellera anunciava una previsió de més de 10,4 milions per al 2018, 
el que suposa gairebé un 18 per cent més que el 2013 i que serà un increment histò-
ric. Dèiem el mateix, eh?, mai serà suficient, perquè realment quan parlem de salut 
parlem de les coses més prioritàries, però sí que és una dada positiva que jo penso 
que hem de consolidar i que n’hem de parlar. 

I en destacaríem també els 13 milions per als centres de primària amb majors 
necessitats socioeconòmiques, perquè hem d’ajudar a revertir la desigualtat social. 
També, els més de 250 milions en infraestructures i equipaments arreu del territori; 
però, sobretot, en la línia de la importància que els professionals també comencin a 
veure aquestes reversions en les retallades que van patir, que són objectives, com és 
el retorn de la paga extra del 2012 i millorar els sous i les condicions laborals amb 
un increment que sigui possible.
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Per tant, demanar aquest compromís de tothom, de ser exigents; però, alhora, 
també respectar. Jo enyoro aquells temps d’alguns diputats quan van aterrar a aques-
ta comissió que amb les seves intervencions parlaven de les coses que es feien bé, 
també analitzaven i eren crítics amb les que no es feien ben fetes. Jo les enyoro, em 
semblaven més versemblants que algun grup parlamentari que ara el sentim quinze 
minuts que només treu pinzellades, de vegades casos com molt puntuals, que en fa 
norma. I que després també tenim la gran sort, aquest Departament de Salut, que 
molts projectes que el departament posa sobre la taula, que els treballa durant molt 
temps tenint grup, però que un grup una setmana abans de que el departament el 
dugui a terme en fa publicitat i gràcies a aquestes propostes sembla que són les úni-
ques propostes que funcionen bé al Govern. 

Per tant, siguem una mica més rigorosos analitzant el que es fa. Siguem crítics, 
no deixem mai de ser-ho, però alhora també estimem, però, de veritat, el sistema 
sanitari.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda d’intervencions dels grups 
parlamentaris, té la paraula l’il·lustríssim senyor Lluís Guinó, en nom del Grup Par-
lamentari Junts per Catalunya.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per la seva intervenció i per la segona 
compareixença al Parlament. De fet, és el lloc més adequat per exposar el que vostè 
pretén fer en aquest departament. I gràcies també a totes les persones que l’acom-
panyen del mateix departament. I vull agrair, a més a més, abans de començar la 
meva intervenció, les intervencions dels meus companys diputats de tots els grups 
parlamentaris pel to constructiu i per les coincidències en gran part dels discursos i 
el respecte a les divergències que s’han posat sobre la taula. 

Deixin-me dir, en tot cas, en primer lloc, que l’enquadrament de la seva inter-
venció s’ha de referir necessàriament al Pla de salut 2016-2020, que al seu moment 
fou presentat i fou aprovat. I, en aquest aspecte, sí que hi ha..., pel que fa al Grup de 
Junts per Catalunya que dona suport al Govern i que dona suport en la seva gestió 
en el Departament de Salut, hi ha les directrius bàsiques del que ha de ser el futur 
de la salut del nostre país, que és un sistema molt important, centrat en la persona. 
S’ha fet referència en diferents intervencions el que té això de grau d’humanització 
precisament de la salut i de la medicina. Ha de ser, a més a més, públic. Ha de ser un 
sistema de salut universal. Amb el que s’ha aconseguit, pel que fa fins i tot el Govern 
de l’Estat que hagi, d’alguna manera, tret el recurs contra la llei de la universalitza-
ció de la salut és evidentment un detall, que fa que el Govern progressista de l’Estat 
espanyol, en aquest moment, hagi regularitzat una qüestió, que a Catalunya, en tot 
cas, sempre hem tingut clara i és aquest principi d’universalitat de la salut.

Hi ha una altra qüestió que és més genèrica però que també és molt important 
perquè té molta repercussió en el que és pròpiament la gestió de la salut que és que 
sigui un sistema just, i que sigui equitatiu i que mantingui l’equitat en l’accés de les 
prestacions al màxim possible.

Hem parlat, també, de l’atenció humanitzada. Parlem de la continuïtat assisten-
cial. Volem una implicació de la ciutadania en la gestió de la salut. Volem que expe-
riències com el pacient expert es continuïn implementant. Volem que les decisions 
siguin certament compartides, que hi hagi la possibilitat de que tots els agents que 
participen en la gestió i en l’exercici de la salut participin en el que és el debat de 
les decisions a prendre. S’ha parlat de codecisió i estem absolutament d’acord en 
aquesta qüestió. 

I, en definitiva, també demanem una planificació molt més territorialitzada –s’hi 
ha fet referència abans–, segurament més descentralitzada –també s’hi ha fet refe-
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rència– i continuar insistint en que la medicina i la salut, especialment respecte a 
altres àmbits de l’Administració, fan necessària la recerca i la incentivació d’aquesta 
recerca. És difícil, és pràcticament impossible evolucionar de la manera que evolu-
ciona la medicina sense potenciar, des de l’Administració, tots aquests àmbits de la 
recerca. 

I quan parlem, certament, de participació i d’implicació de la ciutadania en l’àm-
bit de la salut fem referència al que s’anomena «fem-ho entre tots», que vol dir que 
tots aquells agents, i ja hi fet referència abans, que participen en l’exercici i en la 
gestió de la salut tinguin també la possibilitat de formar part d’aquests fòrums, com 
el que ha fet referència la senyora consellera abans, de diàleg per tal que cada un 
d’aquests agents faci les aportacions d’acord amb l’àmbit de coneixement que tenen 
específic i parcial de la salut. Però que la suma de tots aquests enfocaments parcials 
puguin portar o puguin, d’alguna manera, definir un model, que certament, tot i te-
nir algunes mancances i alguns problemes en el seu desenvolupament, és un model 
que té, o que se’n pot fer una valoració prou positiva, no tant des d’una perspectiva 
estrictament política, sinó, fins i tot, de les mostres i les enquestes de satisfacció en 
general que es porten a terme des del mateix Departament de Salut. 

Volia insistir en això i volia aprofitar l’avinentesa en el sentit de que es complei-
xen deu anys de la Facultat de Medicina de Girona. I, per a nosaltres, és especial-
ment exemplar aquest fet, no només per l’efemèride, sinó pel fet de que en aquest 
projecte hi ha una clara voluntat descentralitzadora, hi ha una clara voluntat d’apro-
par la universitat, també, al territori i, fins i tot, en aquell moment es va posar sobre 
la taula un nou model docent que ha tingut uns resultats certament satisfactoris. Per 
tant, aquests deu anys, aquesta és una bona notícia, aquesta és una notícia positiva, 
il·lusionant, que evidentment fa una mica de contrapès a totes aquelles qüestions que 
certament els grups parlamentaris han posat sobre la taula i que cal que des del Go-
vern de la Generalitat s’hi posin solucions.

Aquestes qüestions que tenen a veure amb la descentralització, amb una impli-
cació territorial major, no només fa referència a la facultat de Medicina de Girona, 
sinó que fa referència, evidentment, a la necessitat que, des d’un punt de vista terri-
torial, el sistema de salut sigui suficientment flexible com perquè les necessitats de 
cada territori siguin convenientment ateses. 

Hi ha una qüestió, que voldria fer-hi especial incidència, i és que aquest és un 
departament especialment complex de gestionar, no només per la despesa o inversió 
que s’ha, d’alguna manera, de gestionar a cada anualitat, sinó que, a més a més, té 
una dificultat intrínseca i és que té unes dificultats de finançament certament indis-
cutibles. I que quan els altres grups parlamentaris fan, d’alguna manera, una llista 
de diverses qüestions que s’han de plantejar no es pot, d’alguna manera, entrar a 
fons i fer una valoració aprofundida d’aquesta qüestió si no es té en compte que no 
tenim un sistema de finançament que permeti arribar absolutament a totes aquelles 
mancances que el sistema de salut posa en evidència de forma diària. És a dir, ja vol-
dríem... –i s’hi ha fet referència anteriorment–, ja voldríem tenir un pressupost prou 
expansiu com per poder resoldre totes les dificultats. Ja voldríem tenir un pressu-
post que realment es complís de forma concreta i que totes les consignacions pres-
supostàries es poguessin satisfer, es poguessin complir, i si fos necessari fins i tot es 
poguessin fer ampliacions de partides pressupostàries per a totes aquelles qüestions 
que sorgeixen en la gestió diària de la salut, però això és difícil. És..., jo entenc que 
els grups parlamentaris la majoria dels quals han passat en el seu moment per àrees 
de govern, és difícil la gestió, és complexa. I, certament, hi ha d’haver, des d’un 
punt de vista polític, una necessitat en la priorització. I la priorització certament és 
la base del fer política i en això precisament hi podríem coincidir tots.

Que hi han millores a fer és indiscutible; que la problemàtica endèmica de les 
llistes d’espera necessita un pla de racionalització d’aquestes llistes, un pla certa-
ment de priorització; que el paper de les infermeres també és una qüestió a millorar. 
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De fet, una de les qüestions que ahir la consellera posava sobre la taula i que aquest 
fòrum de diàleg també va destacar, va ser precisament que el paper de les inferme-
res ha d’evolucionar, ha de millorar, han de tenir un major protagonisme i, fins i tot, 
han de tenir la possibilitat, també, de tenir una capacitat en la recerca talment com 
la tenen avui en l’àmbit mèdic. 

Certament, i pel que fa al territori –s’hi ha fet referència pràcticament en totes 
les intervencions–, hi ha una qüestió estratègica, bàsica i que es fa necessari certa-
ment un replantejament o potser una millora en la seva planificació i funcionament 
que són les qüestions que tenen a veure en l’àmbit de la primària. Es necessita una 
motivació encara més ferma i una promoció i un reconeixement a la tasca que fan 
els metges i les infermeres de primària. Es necessita, certament, que hi hagi la pos-
sibilitat de promoció interna com tenen altres àmbits de l’Administració i se’ls ha 
de posar a la seva disposició tots els recursos per tal que, precisament, el sistema de 
salut sigui el que ha de ser en el grau d’equitat necessària, que tots hi coincidim, que 
és que no hi ha d’haver diferència en el tracte en l’àmbit de la salut entre un poble del 
Pirineu o l’àmbit de l’àrea metropolitana. De fet, es produeixen iniquitats en amb-
dós àmbits i és probable que des del departament es puguin anar resolent de forma 
gradual aquestes problemàtiques.

És important que també a nivell polític fem un esforç tots els grups parlamenta-
ris, en el sentit que totes les mancances que té el sistema i totes les dificultats de la 
gestió, segurament no es poden resoldre de forma contundent en una anualitat pres-
supostària però el que sí segurament és impossible és que es puguin resoldre les del 
2019 si no tenim pressupostos el pròxim any. I aquesta sí que és una responsabilitat 
parlamentària, que ja des d’aquest moment els demano implicació, els demano bona 
voluntat de negociació del pressupost de l’any 2019, perquè, segurament, si hi ha al-
guna possibilitat de resoldre algunes de les mancances que vostès han posat sobre 
la taula és a través i mitjançant, i tal com ha fet l’oferiment la diputada de Catalunya 
en Comú, una bona predisposició per a la negociació pressupostària; més enllà, cer-
tament, de plantejaments, de caire de model, que bàsicament qui ha posat en dubte 
certament el model, i és conegut, de salut de Catalunya és el representant i diputat 
de la CUP.

Però, més enllà d’aquestes disfuncions o diferències en el model, sí que els de-
mano que la millor manera, hi insisteixo, de resoldre políticament les mancances 
que pot tenir un departament, sigui el que sigui del Govern de la Generalitat, és que 
facin un esforç també polític de tenir ganes d’aprovar un pressupost per a l’any 2019 
en l’àmbit no només de la salut, però, en l’àmbit del que és el Govern de la Gene-
ralitat. 

Amb pressupost prorrogat es fa difícil millorar les coses i només, hi insisteixo, 
hi ha una manera. De fet, a Madrid s’està veient clarament, que també hi ha moltes 
ganes i rapidesa i interès en tenir pressupostos. No cal que fem cap mena d’argúcia 
parlamentària, sinó que ens posem tots d’acord a partir d’ara que comenci la nego-
ciació pressupostària per tenir pressupost consolidat l’any 2019. És bàsic en salut. 
De fet, la diferència que hi havia, aquest gap entre el que es projecta a nivell pres-
supostari i la despesa efectivament realitzada és precisament, bàsicament i exclusi-
vament, una qüestió que té a veure amb que no es disposen de suficients recursos 
per fer ampliacions de partides pressupostàries que resoldrien anualment aquestes 
qüestions.

En darrer terme, i respecte a les intervencions d’altres grups parlamentaris, cer-
tament en les llistes d’espera hi coincidim: s’ha de fer un replantejament; s’ha de 
treballar; s’ha de ser segurament més transparent; s’han de definir quins són els ter-
minis màxims de referència per l’accés als procediments, i hi estem d’acord. S’ha 
de millorar, això sí, des d’un punt de vista laboral, també, la precarietat laboral en 
què viuen –tot i que s’ha fet un esforç en els darrers temps– les infermeres i els met-
ges. Hem d’intentar que en les àrees de primària i en el territori més distanciat del 
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que és l’àrea metropolitana hi hagi la possibilitat, i tinguin interès els metges i les 
infermeres, de desenvolupar la seva vida i el seu treball en aquests espais, que no hi 
hagi d’alguna manera una mena de desplaçament dels metges i infermeres cap a les 
ciutats en detriment de les àrees rurals. 

I el que m’agradaria defensar, també, és el paper en el consell assessor, tal com 
ha dit la diputada del PSC, de la infermera, de la infermeria, perquè tinguin cer-
tament, o hi hagi en aquest consell assessor el punt de vista de les infermeres que 
tenen, certament, un paper indiscutible en la gestió i el desenvolupament del nostre 
sistema de salut.

I, en darrer terme, som molt partidaris de mantenir aquesta proposta que fa la 
consellera i que hi posa aquest interès pel que fa a tot el tema de la participació, a 
interactuar amb els sectors, a donar informació, a atendre les peticions. I no només 
del sector pròpiament que hi treballa, sinó una cosa molt important –i que també 
s’està fent i em sembla que de forma satisfactòria– que és donar veu als usuaris del 
nostre sistema de salut. Que són, finalment, les persones que tenen interès que el sis-
tema funcioni i que són, d’alguna manera, les persones a qui va dirigida tota la seva 
activitat en el Departament de Salut.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara tornaríem a donar la paraula a la consellera Vergés per tal 
de respondre a aquelles preguntes, a aquelles qüestions o comentaris que li han fet 
arribar. I, si els sembla, després obriríem un segon torn per si hi hagués alguna pre-
gunta concreta a respondre que hagués quedat, doncs, pendent. Però, si els sembla, 
faríem aquest torn de la consellera per respondre i després, només puntualment, si 
els grups parlamentaris necessitessin puntualitzar alguna cosa.

Per tant, consellera, doncs, per un temps màxim de mitja hora, té la paraula.

La consellera de Salut

Molt bé. Em serà una mica complicat en mitja hora si ho vull respondre tot, 
perquè la veritat és que han gastat tot el temps de quinze minuts cada grup. Hi ha 
moltes qüestions. Hi ha coses concretes que segurament també les podrem resoldre 
d’alguna altra forma, amb preguntes a l’equip i que les puguem resoldre després, 
però intento anar per ordre i incloure-ho tot.

Evidentment, començo per ordre, eh?, i al diputat de Ciutadans li diria que 
evident ment si m’hagués d’encomanar a algú no seria a la monarquia tradicional 
i evidentment seria als Reis d’Orient, que igual ara, per cert, són molt i molt impor-
tants. I jo crec que no he fet cap carta als reis, per dir-ho molt clar. És a dir, he vol-
gut exposar i transparentar, i explicar-vos, i compartir amb vosaltres tot allò que he 
pogut fer en aquests tres mesos, que han sigut curts, i, a més a més, amb un període 
entremig que és el mes d’agost que et deixa una mica més inactiu a tots els nivells, 
però, compartir tot allò que s’ha fet, ensenyar que anem avançant en les línies que ja 
vam explicar i, evidentment, recollir allò que ens pugueu aportar vosaltres.

Hi torno a insistir: quan es parla i es fan notícies fatalistes «d’estiu de vergonya», 
el que sigui, jo crec que ni fem cap favor al sector, ni fem cap favor, sobretot, als 
professionals. Vam explicar aquí, en resposta parlamentària, que hi havien els refor-
ços d’estiu, més que altres anys, amb 481 persones i que el 90 per cent de l’activitat 
hospitalària estaria engegada. I, a més a més, sobretot, el més important, és que vam 
dir, i ho vam recalcar, que si en algun moment es necessitava posar a disposició llits 
–que per planificació i tota lògica, perquè s’ha fet sempre i vostè ho sap més que 
ningú– estarien a disposició, si es necessitaven estarien a disposició. I així s’ha fet 
en alguns centres quan és absolutament necessari

Perquè en els professionals que ahir estàvem convocant a la cimera, que estàvem 
convocant en aquest primer fòrum de diàleg professional, jo crec que els vam inten-
tar compartir absolutament tot això. I aquest no és un problema dels professionals, 
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ni de territori, que estiguin avui posant sobre la taula, sinó que n’hi ha molts d’altres. 
I em dona la sensació que no m’ha escoltat gens el que jo estava explicant.

Quan vostè diu: «els últims tres mesos, alguna responsabilitat tindrà», miri, quan 
s’assumeix una responsabilitat com és posar-se al capdavant d’una conselleria des-
prés d’un context polític, que han assenyalat em sembla aquí molt pertinentment 
tres grups parlamentaris, li ben asseguro que l’aspecte de responsabilitat el tinc tot. 
I, fins i tot, puc assumir responsabilitats de com ha anat el sistema des de fa trenta 
anys cap aquí. Les puc assumir perquè les vull entomar. I, ho he dit clarament abans: 
no penso venir a gestionar amb resignació el que tenim, sinó que penso afrontar tots 
els temes que hi hagin. Per tant, la responsabilitat assumida absolutament tota.

Vostè deia: «Vol una consellera que digui que tot va malament?» Jo no vull una 
consellera, jo no voldria una consellera que digui que tot va malament. Jo voldria 
una consellera que digui: «Escolti, si..., en comptes de posar l’accent en “falta això, 
falta allò, falta allò altre”, el repte és anar cap aquí, el repte és anar cap allà i donar 
un horitzó als professionals i a la ciutadania de cap a on anem en el sistema públic 
de salut.» Jo crec que és el millor favor que li puc fer en aquesta ciutadania, és el 
millor favor que puc fer en els professionals i per això vam encarar aquest fòrum de 
diàleg professional. 

Crec que el moment és de tot menys còmode –el moment és de tot menys cò-
mode– en molts nivells, també, en l’àmbit professional, perquè hi ha aquestes coses 
urgents que cremen perquè hi ha la reversió de les retallades que han patit, que sí 
que he parlat de retallades, sí que n’he parlat. Però el moment, també, és propici per 
començar a abordar-ho. Perquè, si no, d’aquí a un temps em dirien vostès: «No està 
abordant els reptes de país, no està abordant aquesta necessitat de professionals, no 
està abordant aquest desequilibri en el territori.» I el mateix li dic amb tot allò que 
he volgut explicar avui aquí, que a més a més m’ho he deixat en un punt, com en el 
cas de l’endometriosi.

En el cas de l’endometriosi, va començar quan una entitat va venir aquí al Par-
lament, es va reunir amb una servidora, que en aquell moment era diputada, vaig 
poder escoltar, no tenia ni idea de què era l’endometriosi, com la major part de la 
societat catalana. Després em vaig poder reunir amb aquesta persona que diu vostè 
que ens ha fet tota la feina, i que nosaltres no hem fet re des del Govern, i que aquest 
Parlament no ha fet re, i és mentida. Vam consensuar amb tots els grups parlamen-
taris –d’això ja en fa dues legislatures– que poguessin comparèixer al Parlament tant 
l’entitat com el doctor Carmona, en aquest, cas del Clínic, que no és l’única persona 
en el país ni que opera endometriosi ni que cataracta, però sí que en aquest cas és 
un líder assistencial. 

No els hem deixat tota la feina a ells, sinó que van comparèixer aquí; ens hem 
mobilitzat al costat d’aquestes dones que estaven absolutament invisibilitzades, i 
això ha sigut tasca d’aquest Parlament, i per això jo sempre poso molt en valor el 
que feu com a diputats i diputades en una casa que representa la sobirania de la ciu-
tadania de Catalunya. I, arran d’això, es comença, s’insisteix al Govern i al Govern 
es treballa durant mesos per fer un nou model d’atenció a l’endometriosi –que, per 
cert, no té cap altra ni regió ni país– i que és pionera i que ens detecta mancances, 
però que, en lloc de posar èmfasi en el retard que avui tenim en la diagnosi, el que 
vull posar èmfasi és que fins ara teníem aquests vuit anys de retard però és que ara 
ja hi hem posat solució i tenim un nou model.

I jo crec que això són coses, sincerament, per enorgullir-nos, com a Parlament i 
com a societat, en lloc de dir: «Estava fet, ho duia tot escrit.» Doncs no, senyor Jor-
ge Soler, en aquest cas, sincerament, no sap el que diu. (Veus de fons.) No ho sap, 
perquè aquí ho vam lluitar moltíssim. I ara aconseguim que aquestes malalties –que 
són típicament femenines i també de persones trans, però, absolutament, típicament 
femenines i de gènere– siguin visibilitzades, perquè és que ni jo sabia què era l’en-
dometriosi, i no normalitzar un mal de regla, per dir-ho molt quotidianament. Per-
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què normalment les dones, quan patim mal de regla, quan pateixen, és que la seva 
mare també, la tieta, la germana, no sé què, i està absolutament normalitzat. Doncs 
això és avançar, això és concretar moltes coses que afecten a moltes dones. I ho ha 
dit la diputada Caula, al final era una de les noticies més vistes, i a mi em va sor-
prendre molt positivament. Senyal que s’estan fent coses, també, que preocupen molt 
la gent.

També m’agradaria saber si m’ha escoltat quan parlem de les auditories de qua-
litat. És a dir que continuem amb les auditories de qualitat de la gestió de les llistes 
d’espera. Precisament és això, és veure per què en uns centres està passant alguna 
cosa a l’hora de donar hores a les colonoscòpies, com deia vostès concretament, i en 
altres, no. És a dir, quin problema tenen en aquells serveis del centre. Per això ara 
té la feina el CatSalut, treballar centre a centre i millorar. Perquè, evidentment, tal 
com deia la diputada Ribas, no volem aquestes diferències entre centres. Si pensem 
en un sistema integral i integrat, si pensem en un sistema que no depengui tant d’on 
vius i de quin centre et toca, hem de treballar, també, centre a centre i veure per què 
passen aquestes coses. Si la seva solució són els vasos comunicants, que vol dir de-
rivacions..., home, doncs, pot ser solució; és a dir, se’n van fent, però se’n van fent 
d’acord amb què diu la regió sanitària, no d’acord amb el que els centres decideixin 
i perquè ho decideixin. Nosaltres enfortim el paper de què és el departament en cada 
regió sanitària. Només faltaria que fos la decisió només dels proveïdors! Per tant, es 
fan ordenades i limitades, perquè aquest no és l’objectiu. L’objectiu és que..., a tots 
els centres sempre hi ha períodes complicats, d’alguna manca en algun servei deter-
minat, que et portarà a desviar els ciutadans, però no és l’objectiu, les derivacions ni 
aquests vasos comunicants, o no ho ha de ser.

Després, remarcar-li que jo el Parlament me l’he trobat obert aquest mati; me’l 
vaig trobar obert quan vaig presentar a Registre del Parlament la sol·licitud per com-
parèixer i per poder compartir amb diputades i diputats el que havíem estat fent, els 
reptes que encara ens queden, i per poder tornar a venir quan sigui possible, i que 
jo crec que també li fa un mal favor a la ciutadania, en aquest generar conflicte i 
crispació, que continuïn amb la cantarella del Parlament tancat. No ho hauria tret jo 
aquí, però com que ho ha tret vostè, doncs, l’hi refermo: me l’he trobat obert aquest 
dematí, he pogut venir a comparèixer aquí i estic molt contenta de poder-vos fer el 
retorn a les vostres preguntes.

M’han dit moltes coses concretes, eh? Dir-li que Tarragona..., sí, ara estem a la 
segona sala d’hemodinàmica que s’està fent. Vull dir que anem avançant en totes les 
inversions igual que allò del CUAP. 

Dir-li que som molt conscients que unes pluges a la Vall d’Hebron generen molts 
problemes, i ho vam constatar quan vam anar a la Vall d’Hebron. Ara tenim una 
UCI meravellosa i de les millors, etcètera, però queden moltes altres inversions a la 
cua, que, malauradament, porten retard, porten urgència de fa temps, i que les in-
tentarem anar abordant a mesura que puguem, per tant, no... Però jo no m’ho prenc 
com una crítica, m’ho prenc com un «d’acord, ja ho sé, ho tenim a la llista, ho estem 
treballant intensament».

Igual que també l’hi dic que em vaig reunir amb el Col·legi d’Odontòlegs, per 
tractar el tema d’iDental. Una de les coses que ens tocava més directament al De-
partament de Salut era la custòdia de tots els expedients, no només els d’aquí a Bar-
celona, sinó que teníem problemes a Tarragona i a Girona. Havíem d’esperar que 
judicialment ens permetessin entrar per agafar aquests expedients i tenir-los en cus-
tòdia. I continuarem treballant amb els afectats, perquè realment és un frau, és una 
estafa. No sé quina és la paraula jurídica que es pot dir, però et trenca el cor quan 
realment la gent la deixen pagant uns crèdits i possiblement està sense dents; és que 
és literalment així.

Aleshores, nosaltres farem tot allò que puguem des del Departament de Salut. 
També reclamem que no es centrifugui a les comunitats autònomes –en aquest cas, 
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la responsabilitat de peritatges i tot això– quan és un problema d’àmbit espanyol. Si 
hem d’avançar, també demano la responsabilitat de l’Estat espanyol en tot això, per-
què la tendència a centrifugar i que la solució als problemes sempre l’hem de donar 
des d’aquí, però..., i ells són garants de totes les solucions, doncs, no em sembla en 
absolut justa.

La implicació la hi posem tota, no només jo sinó tot el meu equip. I, per tant, 
d’això en pot estar convençut el diputat Jorge Soler i la resta de diputades i diputats. 

Sobre el debat de finançament, jo crec que agruparé..., parlar de finançament i 
parlar de consell assessor ho agrupo, perquè ho han tret diversos grups. I, per tant, 
ho deixo aquí.

I sobre l’accelerador del càncer de Reus, és que els vaig donar tota la informació 
en el moment que la vaig saber; vaig fer que us l’enviessin a tots els grups parla-
mentaris; vaig fer-ne la piulada, i ho vam dir; és a dir, les sis o set persones – que 
ara no me’n recordo de memòria– que estaven programades en aquell accelerador 
podien desviar-se perfectament als altres dos acceleradors que hi ha a la mateixa 
ciutat, en l’hospital nou de Reus, per tant, ningú es va quedar sense tractament. I jo 
reclamo que no es facin discursos que deixem la gent sense tractament de radiote-
ràpia. Home, això no és així! I això també és un insult als professionals que porten 
aquests pacients. Això no és així.

I quan hi va tornar a haver la necessitat, abans de la planificació de tornar-lo a 
obrir, perquè hi havia més pacients, es va obrir. I això també forma part de la bona 
gestió que jo reclamo que es faci en els centres i en les regions. Home, perquè quan 
parlem de dispositius oberts parlem de moltes coses, també, i estem parlant de que 
no desviaves ningú, ni tan sols de Reus a Tarragona, eh? –que ja sabem que Reus i 
Tarragona té allò seu–, es quedava dins de la mateixa ciutat de Reus. Llavors, po-
sem-ho tot en el marc que pertoca. Això forma part de bona gestió d’allà i, quan ha 
calgut, es va obrir.

Respecte al Grup Socialista, l’èxit de la retirada del recurs a la Llei d’universalit-
zació jo l’he abocat a la societat catalana. És a dir, això és un èxit nostre, que, com 
a societat, hem lluitat molt per dir: «El dret a la salut ha de ser universal, no volem 
canviar aquest pilar del nostre sistema.» També confio que la retirada del recurs pu-
gui solucionar allò de les infermeres jubilades, que per això ho vam posar. Però és 
evident que la solució de la retirada del recurs no és anar al Comitè Interterritorial 
amb totes les comunitats autònomes a explicar el posicionament –que, per cert, el te-
níem claríssim des de Catalunya–, sinó que és demanar una mica el respecte al que 
vota aquest Parlament, que és el que jo demanava. És demanar no supeditar el dret a 
la salut ni el que decideix aquest Parlament a uns reials decrets que, llavors... –i em 
sembla molt positiu que s’hagi pogut fer a l’Estat espanyol–, a uns reials decrets que 
s’aproven després al Congrés dels Diputats. No supeditar la sobirania d’aquest Par-
lament sempre allà: «com que ja tenim el Reial decret de l’Estat espanyol, ja no us 
cal la vostra llei.»

És que la nostra llei la vam decidir nosaltres i la vam votar en aquest Parlament. 
I això és el que jo vaig reclamar des del primer dia, que és aquest respecte i aquesta 
obertura de dir: «Escolta, poden coexistir, i si hi ha alguna cosa, la parlem.» Però, 
evidentment, defensar aquest respecte. I crec que ho vaig defensar allà on ho havia 
de defensar, malgrat que no anés a aquest consell interterritorial. I per això la retira-
da del recurs, com demano la retirada de tots els recursos de lleis que han interposat 
contra lleis decidides en aquest Parlament.

Quan parlem de..., i han sortit notícies sobre Lleida i Tarragona, sobretot de la 
fuga de metges, ahir, en el Fòrum de Diàleg Professional vam poder analitzar molt 
bé les dades, i crec que és pertinent poder-les ensenyar també. I, en el cas de Lleida 
i de Tarragona, nosaltres analitzem –a nivell català, eh?– un desequilibri molt gran; 
en primer lloc, entre hospitalària i atenció primària, en formació d’especialistes, en 



DSPC-C 59
20 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CS  39 

aquest cas. Però, a més a més, en les procedències, d’on venen les persones que ve-
nen a fer la residència aquí a Catalunya. 

I en el cas de Lleida i Tarragona, a més a més, és especialment acusat, perquè 
en el cas de Lleida només el 45 per cent dels residents que estem formant a Lleida 
són de Catalunya. Hi ha un 11 per cent de l’Aragó, 11 per cent de València, 7 per 
cent de Múrcia, de les Canàries, de Madrid, també d’Andalusia, de Castella i Lleó 
i de Castella - la Manxa, que són majoritaris. Per contra, també tenim una part dels 
graduats o de llicenciats en medicina catalans, que és un 47 per cent, que van a fer 
residència a fora.

Què veiem amb aquestes dades, tant de Lleida com de Tarragona? Que a Tarra-
gona, en aquest cas, hi ha el 58 per cent de metges que provenen de València; el 34 
per cent, de Catalunya –els que fan la residència a la Rovira i Virgili, a Reus–; el 
6 per cent, Andalusia, i, el 2 per cent, de Balears.

Per tant, aquest desequilibri, en ser circumscripció única aquest model estatal de 
formació d’especialistes, ens porta aquestes dades; simplement és una constatació. 

Però què tenim, després? Nosaltres tenim després que està creixent el nombre de 
col·legiats al Col·legi de Lleida i al Col·legi de Tarragona. És a dir, no estem perdent 
professionals. També els nostres que van a fer la residència a fora també s’acosta-
ran a casa, perquè és humà. És a dir, no ho sé: «–Vostè, on vol treballar? –Doncs, al 
més a prop de casa possible, perquè hi tinc el meu entorn, hi tinc la família, i, per 
tant, puc fer estades a fora, em puc formar a fora, però m’agrada tornar a casa més 
tard o més d’hora.»

Aquesta és una realitat que tenim i el que és bo és que nosaltres..., o jo també 
li pregunto al diputat Jorge Soler, segur que no vol dir a un aragonès: «Escolti, no 
vingui a formar-se a Lleida.» Oi que no? Vull dir, ens agrada que pugui venir, i que 
els nostres centres siguin atractius perquè es puguin formar els aragonesos a Lleida. 
I vostè ho sap, que l’Hospital Arnau de Vilanova té molts professionals aragonesos.

Per tant, no ens quedem amb les dades de la fuga, però sí analitzem la realitat i 
veiem si això ens genera distorsió a l’hora de, nosaltres, poder donar el millor servei 
amb els millors professionals a la nostra ciutadania. I ja està. I jo, al que apel·lo, és a 
això, a no fer un discurs de falta o de fuga sense tenir bé les dades i sense poder dir: 
«Escolta, doncs, si això genera distorsió ens mirarem què podem fer.» El sistema és 
aquest, circumscripció única, i les dades són, a Lleida i a Tarragona, especialment 
diferents.

Però també recordar que, tant a Lleida com a Tarragona, tenim capacitat de rete-
nir també part del talent... –no tot, perquè la gent es vol acostar a casa, però–, part 
del talent que hem acabat formant aquí i que ve d’altres llocs, en aquest cas, de l’Es-
tat espanyol.

Què més? Vostè m’ha dit, senyora Escarp, que no abordem atenció primària i 
professionals. Ostres!, és que jo crec que professionals ho vaig posar en un pilar 
de legislatura i atenció primària també. I crec que ho he explicat aquí. Crec que 
un dels aterraments de plans que fem, que és l’Enapisc, l’estem impulsant; també 
dir-li que l’Enapisc no és cert que fragmenti dispositius. Sé que era una preocupació. 
I, en la tercera reunió del consell assessor que vam fer de l’Enapisc, això va quedar 
molt clar, que no fragmentàvem en dispositius de cronicitat, etcètera, sinó que ex-
ploràvem, eh?, si en alguns determinats llocs aquests dispositius ens podien ajudar 
a l’atenció primària. Però la voluntat de l’Enapisc en cap cas és fragmentar; tot el 
contrari, és una visió més integral, és introduir l’orientació comunitària, i és territo-
rialitzar i és una mica tenir en compte la idiosincràsia de cada barri i de cada poble, 
com es fa en el CAP de la Mina.

I una de les obsessions, que és la seva i que jo la comparteixo, i també és la 
meva, que és com prestigiem l’atenció primària. I vostè diu que vol dir moltes coses. 
I jo hi estic d’acord: vol dir moltes coses. Vol dir el reconeixement, vol dir també 
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que la càrrega assistencial sigui suportable en l’atenció primària per fer la millor 
atenció, i vol dir, també, nivell pressupostari, com també han apuntat altres diputats.

El desequilibri que vam veure ahir en les dades de professionals és el desequili-
bri que tenim en el marc general entre el pes hospitalari en el nostre sistema i el pes 
de l’atenció primària. I aquí sí que ens hi hem posat i ja hi han instruccions per anar 
equilibrant aquest pes. Però «equilibrar» no vol dir només agafar els pressupos-
tos i dir: «Va, trec d’aquí i poso allà.» No, s’ha de treure amb una planificació. Per 
exemple, l’estratègia nacional ja implica que requerirà més esforç en la primària de 
professionals; introduir altres professions amagades –nutricionistes, més psicòlegs, 
més la part de salut mental– en l’atenció primària. I això ja vol dir que estarem tras-
passant recursos. Però sempre ha d’anar lligat a un pla, no és en plan: «Ara ho trec 
dels hospitals...» I no vull deixar de posar en valor la feina que es fa als hospitals, 
eh?, que no ho vull dir així, però sí que hi ha un desequilibri. (La consellera mostra 
un document a la cambra.) Per exemple, he buscat una gràfica de la distribució de 
professionals sanitaris per línies assistencials del Siscat. El vermell és l’hospitalària. 
Té un pes molt important. Això no ho canviarem en dos dies –això no ho canviarem 
en dos dies. Estem d’acord que l’atenció primària ha d’anar agafant més força, i això 
també enforteix el territori. Però, evidentment, no és «ara retallo un tros de pastisset 
aquí i el poso al blau». No és tan senzill com això. Ha d’anar lligat amb tota la pla-
nificació assistencial que, a més a més, s’està fent.

Respecte al calendari del fòrum. Ho vaig dir ahir en el fòrum, ho torno a repe-
tir i ho diré tantes vegades com calgui: aquest calendari no vol dir que estem un 
any treballant i que no s’implantarà res fins, ui!, ves a saber quan, al 2020 o 2021. 
Aquest calendari no para res. Aquest calendari és absolutament obligat, perquè no 
podem tenir la diagnosi, la identificació de reptes, la proposta de solucions i l’ope-
rativització en dues setmanes. Això és evident –això és evident. Però per això hem 
decidit posar-nos-hi ja, i que l’urgent no ens impedís començar ja en el Fòrum de 
Diàleg Professional. 

Però no vol dir ni que no es continuï treballant en les altres meses, com deia 
també el diputat de la CUP; és a dir, les condicions laborals, i per això hi han els 
sindicats, per això hi ha les meses pertinents i per això té un espai on tractar-se. Es 
continuaran treballant tots aquests aspectes, no para re, i no tenim voluntat de dir: 
«mira, tirem la pilota endavant un any i després ja implantarem», sinó que la volun-
tat és la contrària, que és començar ja per poder operativitzar solucions al més aviat 
possible, i si se’n van trobant entremig, doncs, ja arrencar-les.

La diputada Escarp... –no sé quant temps porto, eh?, però...

La presidenta

Et queden quatre minuts.

La consellera de Salut

...no acabaré. Parlàvem del 27 per cent menys en despesa sanitària, que som els 
tercers per la cua... Jo crec que ha fet molt bé la diputada Caula de treure dades que a 
més a més no són ni nostres, que són del ministerio, per si algú pot tenir algun dubte 
de les nostres dades, que jo no el tinc. Si ens comparem amb les quatre regions més 
poblades, com pot ser País Valencià, Madrid, Andalusia, Catalunya, nosaltres es-
tem en una despesa per capita de salut més elevada. I això són dades del ministerio.

Ara, estem lluny del País Basc i Navarra? Sí. Estem lluny del País Basc i Na-
varra. Per què estem lluny del País Basc i Navarra? Per què no disposem de tots els 
recursos que genera el país per posar-los a disposició del nostre sistema de salut? 
Doncs jo l’hi explico, i puc deixar allò del debat del finançament aquí: són coses 
com sostres de dèficit, són coses com la regla de despesa. 

I, a més a més, té una solució, per no estar subjectes ni al sostre de dèficit ni a la 
regla de despesa –que no decidim aquí, per cert, que ens decideixen allà, i a la Ley 
de estabilidad presupuestaria, que es va aprovar i que exigim que es canviï–, per 
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no estar sotmesos a això hi ha un nom. Hi ha un nom per no estar sotmesos a això 
permanentment, i és un projecte polític que alguns compartim, d’aquesta cambra. 
És que no ho puc dir d’una altra manera. Quan parlem de debat de finançament no 
em vull posar a riure, perquè és penós. Perquè és que jo ja voldria tenir un pressu-
post més elevat, i, sobretot, no voldria tenir el gap, o la diferència, que hi ha entre el 
pressupost que puc aprovar amb les regles que ens imposen i la despesa que acabo 
tenint, perquè l’acabo tenint perquè no vull deixar ni ningú fora del sistema ni nin-
gú sense el tractament que li pertoca, i no vull tenir els professionals treballant en 
males condicions. I, per tant, tot això que anem intentant són les diferències entre el 
pressupost i la despesa real o inversió real, que acabem tenint.

Per això he volgut portar també el gràfic i ho vull explicar. Jo..., no ho sé, crec 
que hem de fer més cas de les dades del mateix ministerio –mira, en aquest cas– que 
les de la asociación de gestores y asuntos sociales, o..., no sé exactament com es 
deia, disculpeu-me el nom. Crec que hem d’anar amb aquesta rigorositat, perquè el 
debat de finançament no és per riure –no és per riure. Molt bé.

A veure..., quan parlem de quan recuperarem condicions laborals per als pro-
fessionals, que això també m’ho pregunteu diferents diputats..., ho estem treballant. 

I quan em pregunteu la perspectiva de pressupost, eh?, no em porteu al 2018. Què 
em presentareu de cara al pressupost del 2019? Presentarem el màxim que puguem, 
amb aquestes restriccions que jo us explicava i que haurem de trencar un dia o altre. 

I dir-vos que, a part que ja es van començar a revertir retallades a la passada le-
gislatura, la línia continua. No tenim cap ganes d’anar a menys, sinó d’anar a més. 
Però també ser molt sincera: no és alguna cosa que podem fer molt ràpid en un any. 
I, per tant, estem treballant en una visió plurianual... –avui la secretària general no 
pot acompanyar-me, però hi ha la secretària general, el director del CatSalut i jo ma-
teixa–, en una visió plurianual que, en l’escenari 2019-2020, puguem estar recupe-
rant allò que injustament, perquè ho hem de dir, doncs... (sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), ens vam veure obligats a retallar. 
Amb això contesto diverses preguntes de diversos grups.

Què fem de nou amb iniquitats socials? Jo ho vaig dir. a vegades no hem de tor-
nar a inventar coses noves, sinó implantar el que hi ha. És a dir, l’indicador socio-
econòmic el continuem reforçant aquest any continuant posant 13 milions d’euros 
més en aquelles ABSs més desafavorides; continuar l’impuls de salut mental; fer 
tot allò que puguem perquè l’atenció primària en surti reforçada ja des dels primers 
pressupostos o des de les primeres assignacions.

I, respecte a les iniquitats territorials, que em deia, de Rubí respecte a la mútua 
i el consorci, és això que li comentava abans, també. Per això són importants que 
l’auditoria..., a part de les dades que ens donin les auditories externes o els informes 
externs, la feina dins el CatSalut, amb aquesta auditoria de qualitat centre a centre: 
per què això, per què allò, per què allò altre, propostes de millora... I una mica co-
mençar a agafar les regnes reals del que és el sistema per part del departament i amb 
la col·laboració del CatSalut, no els proveïdors que siguin els que entre ells s’orga-
nitzen. Jo crec que això és una cosa que ha mancat en el sistema sanitari des de fa 
molts anys, i que nosaltres estem decidits a fer-ho.

És aquest..., en revertir el gran pes de l’hospitalari versus l’atenció primària, tam-
bé ho farem.

I ara sí que crec que entro en allò del consell assessor, que ha sigut comentat, i 
dir-vos que sí. És a dir que sí que les crítiques que jo he pogut rebre respecte a la 
composició del consell assessor crec que estan motivades, i no em sap gens de greu 
d’assumir-ho, i menys greu encara me’n sap de rectificar-ho.

Dir-vos, també, que tenim molts consells i comitès de participació, de represen-
tació, en els quals... –tothom vol estar a tot arreu sempre, no?–, en els quals sí que 
hi ha la representació de cada línia assistencial, de cada professió, etcètera, com pot 
ser el Fòrum de Diàleg Professional d’ahir, i que el consell assessor és una altra cosa 
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diferent d’això; és a dir, les persones que hi han no hi són en representació de ni el 
títol que tenen, ni una línia concreta, sinó per una trajectòria i un bagatge que poden 
aportar a pensar en un ambient fora del dia a dia com pot ser el futur.

Però sí que entomo les crítiques, és a dir, no vull que això soni a excusa, sinó al 
que és, i dir-vos que hi poso solució. És a dir, malgrat que el consell assessor és 
el que és, i no és tant en representació de ser metges, no?, les persones que hi ha, 
sí que m’agrada..., i a més a més la gent de la infermeria sap perfectament que jo 
insisteixo molt en que la visió infermera es visibilitzi i sigui a tot arreu, igual que 
l’atenció primària, i ho mostren les prioritats del departament en aquesta legislatura.

Allò de Sabadell, que m’ha preguntat. Ens hem plantat –ens hem plantat–, per-
què estem a expenses..., és a dir..., ara potser faig un resum molt resum i soc inexac-
ta, eh?, però, treus un concurs per a unes obres de millora a les urgències, on fins i 
tot l’Ajuntament de Sabadell diu: «Jo hi serè i aporto» –em sembla que eren– «4 mi-
lions d’euros»; el treus, et fan una rebaixa, perquè són grans empreses, especialistes 
en fer concursos, en aquest cas Acciona, i, per tant, guanyen el concurs. I, un cop 
guanyen, doncs, ara anem modificant fins al 20 per cent més que la llei et permet 
modificar l’adjudicació. Home, doncs, no! És que ja està bé. I, a més a més, som un 
sistema públic de salut, que no ens sobren els recursos, que ho estem parlant aquí, 
i que, per tant, quan la situació ja és clamorosa i injusta, evidentment, ens hem de 
plantar, amb el que això suposa, que, malauradament, un retard ens suposarà. Ara 
no sé exactament si seran pocs mesos o... (Veus de fons.) Quants? (Veus de fons.) 
Cinc o sis mesos. En una cosa que sempre fa temps que ja la voldríem feta. Doncs 
seran cinc o sis mesos, però consideràvem que ens havíem de plantar. I això hem fet.

En el «vol ser la consellera que continua perdent temps?» No –no–, i per això 
hem iniciat els reptes, malgrat que, ja ho he dit, eh?, els moments no són còmodes; 
però és igual, no..., aquí hem vingut a fer això. I precisament per no resignar-nos 
–precisament per no resignar-nos– al context que tenim, incòmode en allò que ges-
tionem i prou, i a fer de gestoria. (La consellera assenyala el director del Servei 
Català de la Salut.) Aquest senyor no és una gestoria, la meva secretària general 
tampoc està aquí per gestionar, sinó que estem per fer avançar el sistema i, sobretot, 
per fer-lo més just.

La presidenta

Consellera, hauria d’anar acabant.

La consellera de Salut

A veure, la CUP. Som a 20 de setembre i es fa difícil ser aquí, però us ho agraei-
xo també, eh? Vull dir que l’any passat, des de primera hora del matí estàvem o a 
davant del Departament d’Economia o a la seu de la CUP, penjats a les ràdios i ve-
ient com l’Estat no accepta que la gent vulgui decidir el seu futur. Però estem aquí 
i de veritat que us ho agraeixo molt. I entenc que es qüestioni la cimera, perquè la 
cimera, o el Fòrum de Diàleg Professional, però..., què tractem en la cimera?, vostè 
em preguntava. Doncs tractem el desequilibri aquest d’hospital i primària, perquè es 
veuen professionals, i, per tant, això tindrà un efecte sobre el model. Tractem noves 
professions, que estaven encantades de ser ahir en el Fòrum de Diàleg Professio-
nal, que s’han d’incorporar dins del sistema sanitari; s’han d’incorporar d’una ma-
nera que cap de les altres professions que ja hi són digui: «És que ara em prendran 
una part d’allò meu o d’allò altre», que això va sortir molt en la cimera. Es tracta del 
treball interdisciplinari; per tant, és també model, no el model que vostè em qüestio-
nava aquí, però sí que jo crec que això acaba fent el model de futur.

I sí, la desigualtat territorial crec que va més enllà de la desigualtat de classe, 
eh?, té altres components, també, evidentment, i jo crec que ho haig de mirar des 
d’aquesta perspectiva.

Després, sobre la Llei d’universalització; no hem deixat de fer efectiu el dret uni-
versal aquí a Catalunya, ho vaig dir. De fet, continua vigent la Instrucció 8/2015, la 
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resolució de la directora del CatSalut del setembre del 2016, pel que fa més a l’atenció 
a les urgències. Però el que volíem, i el que volíem en el Parlament, era precisament 
blindar-ho per llei, perquè ens estaven tombant instruccions i ordres constantment. 
Volíem un blindatge per llei. I la llei significa que ara hem de desplegar el reglament 
corresponent, i és en això en el que estem treballant a marxes forçades ara.

Respecte al pressupost, crec que ja ho he dit.
Respecte a la planificació, quan diu: «Recuperar el que hem tancat els darrers 

deu anys.» Jo hi insisteixo molt: no parlem d’estructures, parlem de serveis, per-
què de deu anys cap aquí han canviat molt les necessitats de salut, ha canviat el ti-
pus de població i, sobretot, ha canviat la possibilitat de serveis que podem donar. 
I, llavors, si intentéssim fer al mateix que teníem fa deu anys, i obrir exactament el 
mateix, és que ens estaríem equivocant. Crec que ens estaríem equivocant. Per tant, 
vull insistir molt en el servei.

Quan parla de planificació, allò de la grip... –que m’ha agradat–, allò de: «No 
fem cas d’aquest titular.» Precisament, tenim el PIUC per planificar –per planificar– 
aquests episodis de la grip. Jo crec que cada vegada el PIUC és més acurat. L’any 
passat hi vam posar –ara potser m’equivoco– 1,7 milions d’euros més en el PIUC, 
perquè precisament la planificació fa que no s’acabi notant tant que la grip té una 
incidència real, però és que la té; la té l’epidèmia de la grip, com la té la calor, i ho 
hem vist en aquest estiu, i, com a societat, n’hem de ser conscients.

Gecosa serà gestió a través d’empresa pública nostra, o sigui, propietat nostra. 
L’Hospital General de Catalunya s’està mirant els diferents escenaris, i ja veu-

rem, vull dir que no..., tampoc hi ha molta pressa a saber-ho exactament. Si no..., si 
es pot fer alguna cosa amb l’Hospital General perquè ens ajudi en el sistema públic 
i per tenir-lo nosaltres, bé, i, si no, veurem, perquè el Vallès està tensionat; és a dir, 
hi ha molt població i realment fan falta més recursos.

I sobre l’implant coclear, encara no he parlat amb ells, però sí que soc conscient 
de que això està a sobre la taula igual que el director. I sí, ho entomarem. I espero 
poder donar resposta positiva. De fet, a l’Àrea Sanitària del CatSalut ja destinem una 
persona no només a treballar amb la possible solució sobre els implants coclears, 
sinó també altres discapacitats. Aquesta potser és la que ens sona més a tots, però 
n’hi ha moltes altres. Veurem on arribem i comencem a treballar-ho... (Veus de fons.) 
Sí, sí..., ja acabo, d’acord.

Sobre Esquerra i Junts per Catalunya, estic contenta que hagi posat èmfasi en 
què és un punt final i que hem acabat amb els mesos del 155. Vull dir, jo ho vaig dir, 
no us ho podeu imaginar el que necessitaven els treballadors i treballadores del de-
partament que hi anés algú, és a dir que hi hagués algú que donés resposta. 

Amb la perspectiva de gènere continuem molt enfocats. I que passem d’analitzar 
a intervenir. Això és el que hem vingut a fer, ja ho he dit, eh? No resignar-nos, sinó 
que venim a intervenir en el sistema, amb l’atenció primària com a eix vertebrador. 
I en la recerca, sobretot, allò que deia vostè, no?, d’1 euro suposa 3 euros a curt ter-
mini. I, sobretot, per mi, jo destaco què suposa, sobretot, quin és el resultat per a les 
persones, al final d’aquesta recerca i innovació que hi puguem portar.

I m’ha agradat molt al final d’«estimem el sistema sanitari», no?, estimem el sis-
tema de salut. Per això insisteixo, a vegades, a no fer discursos del «falta, falta» o 
«fuga, fuga», i enforcar-los en els reptes.

I, pel que fa a Junts per Catalunya, volia remarcar-ho, quan parla de territori i 
de descentralitzar, i tornar-ho a dir: nosaltres ens organitzem per regions sanitàries. 
Les regions sanitàries no són dels proveïdors que hi ha en aquella regió prestant ser-
veis. Les regions sanitàries formen part de la planificació del departament i de l’ope-
rativitat del CatSalut. Per tant, enfortim el departament en les regions sanitàries; els 
directors que hi ha, gerents, saben que són l’Alba Vergés en el territori, i que així 
s’han de comportar. I, per tant, em sembla important remarcar això. 
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Quan vostè diu «els deu anys a la Facultat de Medicina de Girona», és que els de 
Girona sempre tomben cap a casa... (La consellera riu.) No, però està molt bé, per-
què quan es fan coses noves també hi ha més capacitat d’innovar o de..., en aquest 
cas, en els nous models docents. I el repte serà que en allò que ja tenim establert, 
que no serà nou, que és respecte a l’UB, l’Autònoma, etcètera, que també tinguem 
aquesta capacitat d’innovar en models docents. I vaig veure les universitats ahir molt 
obertes i amb moltes ganes de fer-ho. Per tant, estic molt contenta que el sistema 
flexible, sí, però que la flexibilitat ha d’anar lligada, no només a la creativitat per in-
ventar coses per fer les coses diferents a les que veníem fent, sinó no perdre mai qui 
és el garant de l’objectiu, que són les persones. És a dir, s’ha de donar flexibilitat al 
sector, però sempre sota una tutela –no m’agrada gaire la paraula «tutela», però–, 
una responsabilitat que tenim nosaltres com a garant de veure quin és l’interès ge-
neral, que són les persones.

I em sembla que ja acabo –em sembla que ja acabo.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies.

La consellera de Salut

Moltes gràcies per totes les intervencions.

La presidenta

Gràcies, consellera. I ara, si hi hagués algun grup parlamentari –que sí que els 
demanaria brevetat màxima– que volgués fer alguna consulta concreta o pregunta 
concreta a la consellera.... Però, si us plau, brevetat màxima. 

(Gemma Espigares Tribó demana per parlar.) Doncs té la paraula la diputada 
Gemma Espigares, però, per un temps molt, molt, molt limitat.

Gràcies.

Gemma Espigares Tribó

Intentarem resumir-ho molt. Però crec que hi ha tres puntualitzacions que, al-
menys, cal fer. Perquè em sorprèn aquest interès per la professió infermera que han 
mostrat molts grups. És cert que el nostre grup, posant la Titón de presidenta de la 
comissió, o jo mateixa, que també soc infermera, ens creiem la importància de 
la professió...

Jorge Soler González

Perdó, per una qüestió d’ordre. És que canvia la portaveu que porta el debat. La 
consellera és la que compareix. Crec que no soc jo. Si voleu ens canviem el lloc. 
Però...

La presidenta

Diputat, deixi que acabi la intervenció, i, en qualsevol cas, si vostè vol alguna 
puntualització per al·lusions, doncs, li donaria la paraula.

Jorge Soler González

Jo crec que per una qüestió d’ordre –vostè és la presidenta– hauria d’ordenar el 
debat. La interpel·lació és, entenc jo, contra la consellera, no contra el diputat Soler, 
que està encantat...

La presidenta

Diputat, d’acord. Primer, vostè, també, per qüestió d’ordre, demani’m la paraula i 
jo li donaria. Però, en qualsevol cas, deixi que acabi la intervenció la diputada que té 
la paraula en aquests moments, i, si vostè considera que vol fer alguna intervenció, 
no pateixi que li donaré la paraula.
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En tot cas, per acabar la intervenció. Era per agrair a la consellera el comentari 
que ha fet amb relació a la consideració del consell assessor.

I, en tot cas, el que estava intentant dir-li al diputat Soler, que sembla que ara té 
molta pressa, no?; el Parlament està tancat per a lo que voleu, però quan convé tenim 
pressa per marxar. Déu-n’hi-do! El sou que cobrem els diputats és per fer territori, 
per estar a les comissions i per estar al Ple, no només per estar al Ple, eh? Que quedi 
clar que les comissions també hi són.

I acabo. Li deia que em sorprèn aquest interès en la infermeria al consell asses-
sor, i, en canvi, que posi en dubte un infermer que s’ha proposat per agafar un càr-
rec de gestió a Lleida. O ens creiem la professió d’infermeria i ens la creiem a tots 
els espais, o no ens la creiem; no la utilitzem amb tacticisme quan ens interessa, si 
us plau.

(Remor de veus.)

La presidenta

Si algun grup vol fer ús de la paraula? (Veus de fons.) Doncs, si els sembla crec 
que de part de tots els diputats d’aquesta comissió li desitgem que tingui una hora 
curta, que vagi tot molt bé, que sigui molt feliç aquests propers dies amb la seva filla 
quan arribi, i que a la comissió l’esperarem quan acabi aquest període de permís de 
maternitat que segur que el gaudirà amb la seva família.

Gràcies per haver vingut a comparèixer. Gràcies a tots.
I demano als portaveus dos minuts per aclarir quatre punts que abans els havia 

avançat. S’acaba la sessió.

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


	Sessió informativa amb la consellera de Salut sobre les primeres accions del Departament en aquesta legislatura
	355-00018/12 


