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Sessió 4 de la CS

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

M. Assumpció Laïlla i Jou, acompanyada 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, Saloua Laouaji Faridi, Josep Riera i Font, Mònica Sales de la 

Cruz i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Jenn 

Díaz Ruíz, Gemma Espigares Tribó, Noemí Llauradó Sans, pel G.P. Republicà; Assumpta 

Escarp Gibert i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas 

Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió Jaume Campistol Plana, representant del Projecte Actius de 

l’Hospital de Sant Joan de Déu.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’aplicació a Catalunya de la història clínica digital del 

Sistema Nacional de Salut (tram. 250-00001/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

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

14, 3; esmenes: BOPC 133, 8).

2. Proposta de resolució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles epidèmies (tram. 

250-00002/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-

lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 14, 4; esmenes: BOPC 133, 8).

3. Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que requereixen he-

modiàlisi (tram. 250-00003/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 16, 17; esmenes: 

BOPC 133, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita con-

tra l’obesitat (tram. 250-00038/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

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

28, 27; esmenes: BOPC 133, 14).

5. Proposta de resolució sobre salut mental (tram. 250-00039/12). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 28, 28; esmenes: BOPC 133, 14).

6. Sol·licitud de compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi 

d’Infermeres i Infermers de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè expliquin l’infor-

me sobre l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part del llevador 

(tram. 356-00014/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació del projecte Actictus, de l’Hospital 

Sant Joan de Déu, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’ictus 

infantil (tram. 356-00025/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 

Salut perquè informi sobre la recuperació de l’estructura i els programes de l’Agència de Sa-

lut Pública de Catalunya i sobre els programes de salut comunitària (tram. 356-00038/12). 

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del responsable del Servei Català de la Salut, com a 

membre del Comitè de Direcció de l’Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Co-

munitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la implantació de l’Estratègia 

nacional de l’atenció primària i salut comunitària (tram. 356-00039/12). Marta Ribas Frías, 
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del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català de la Salut da-

vant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures previstes per a compensar els 

treballadors que van cobrir serveis mínims i que van treballar durant la vaga del 3 d’octubre 

de 2017 (tram. 356-00073/12). Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Sant Hospital, de la 

Seu d’Urgell, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 

que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pres-

supost (tram. 356-00077/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Puigcerdà davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00078/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal del Pallars 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00079/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Espitau Val d’Aran davant la 

Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assis-

tencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00080/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Santa Maria, de Lleida, 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00081/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Arnau de Vilanova, de 

Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa 

a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost 

(tram. 356-00082/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença del director gerent del Pius Hospital de Valls davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00083/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

18. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Joan, de Reus, 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00084/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

19. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital del Vendrell davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00085/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

20. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Pau i Santa Te-

cla, de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
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pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i 

pressupost (tram. 356-00086/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

21. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Joan XXIII, de Tarra-

gona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa 

a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost 

(tram. 356-00087/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

22. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Verge de la Cinta, de 

Tortosa, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 

fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-

post (tram. 356-00088/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

23. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal d’Amposta 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00089/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

24. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00090/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

25. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Figueres davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00091/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

26. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Palamós davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00092/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

27. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Jaume, d’Olot, 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00093/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

28. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 

de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 

que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pres-

supost (tram. 356-00094/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

29. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Santa Caterina, de 

Salt, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa 

a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost 

(tram. 356-00095/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

30. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal Sant Jau-

me, de Calella, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 

que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pres-

supost (tram. 356-00096/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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31. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal de Blanes 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00097/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

32. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital d’Igualada davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00098/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

33. Sol·licitud de compareixença del director gerent del Centre Hospitalari de Manresa 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00099/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

34. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de 

Manresa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que 

fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-

post (tram. 356-00100/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

35. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital General de Vic davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00101/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

36. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal de l’Alt Pe-

nedès davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa 

a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost 

(tram. 356-00102/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

37. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Viladecans davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00103/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

38. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sant Joan Despí 

Moisès Broggi davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 

que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pres-

supost (tram. 356-00104/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

39. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital del Mar de Barcelona 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00105/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

40. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de l’Esperança, de 

Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 

que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pres-

supost (tram. 356-00106/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

41. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron da-

vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-
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00107/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

42. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Clínic de Barcelona 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00108/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

43. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 

resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost 

(tram. 356-00109/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

44. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català d’Oncologia da-

vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00110/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

45. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Bellvitge davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00111/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

46. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Germans Trias i Pujol, 

de Badalona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 

que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pres-

supost (tram. 356-00112/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

47. Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital de l’Esperit 

Sant, de Santa Coloma de Gramenet, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 

situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportuni-

tats de millorament i pressupost (tram. 356-00113/12). Jorge Soler González, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

48. Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital Comarcal 

Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 

la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, opor-

tunitats de millorament i pressupost (tram. 356-00114/12). Jorge Soler González, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

49. Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital Residència 

Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la si-

tuació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats 

de millorament i pressupost (tram. 356-00115/12). Jorge Soler González, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

50. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Mataró davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00116/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

51. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sabadell davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00117/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

52. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Mútua Terrassa da-

vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
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assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00118/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

53. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Terrassa davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00119/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

54. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital General de Granollers 

davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-

tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 

356-00120/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

55. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sant Celoni davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 

assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (tram. 356-

00121/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

56. Sol·licitud de compareixença d’Eduard Serrano, president de la Junta Provincial de 

Lleida de l’Associació Espanyola contra el Càncer, davant la Comissió de Salut perquè in-

formi sobre el projecte de colònies per a infants amb càncer a Aran (tram. 356-00140/12). 

Assumpta Escarp Gibert, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

57. Sol·licitud de compareixença del gerent de l’Hospital Clínic de Barcelona davant la 

Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del trasplantament hepàtic del jugador 

de futbol Éric Abidal (tram. 356-00146/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

58. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització Catalana de 

Trasplantaments davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del trasplanta-

ment hepàtic del jugador de futbol Éric Abidal (tram. 356-00147/12). Jorge Soler González, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

59. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Gerència Territorial de Sa-

lut de Tarragona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tancament del servei 

de radioteràpia a Tarragona durant l’estiu (tram. 356-00172/12). Jorge Soler González, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

60. Sol·licitud de compareixença de Tina Recio Rojas, directora del projecte I-Vagina-

rium, davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest projecte (tram. 356-00174/12). 

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bon dia. Comencem aquesta sessió ordinària de la Comissió de Salut. Com sa-
ben, teníem unes sol·licituds de compareixença per votar i substanciar-ne una de les 
votades. Com que la persona que havia de comparèixer no arribava a primera hora, 
vam posar aquest ordre del dia, que no era el que primer vam fer arribar als porta-
veus, precisament, per donar temps al compareixent a arribar, i la substanciarem un 
cop hàgim fet les votacions de les propostes de resolució i de les compareixences, al 
voltant de dos quarts de dotze. D’acord?

(Pausa.)
Per tant, ara començaríem amb l’ordre que tenim previst, que és de les propostes 

de resolució.
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I, per tant, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, i per defensar la primera 
proposta de resolució sobre l’aplicació a Catalunya de la història clínica digital del 
sistema nacional de salut, té la paraula el seu portaveu, Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí, senyora presidenta. Bon dia. No, que abans de començar això, volia comuni-
car-li dos coses.

La presidenta

Digui, digui.

Jorge Soler González

Doncs, gràcies. Bé, no..., en primer lloc la substitució...

La presidenta

Gràcies. Me n’he oblidat. Gràcies.
(Pausa.)
Digui, digui. Sí.

Jorge Soler González

Comunicar-li que del Grup de Ciutadans hi haurà una substitució parcial al llarg 
de la comissió del diputat Martín Barra. Bé, de fet...

La presidenta

Que està entrant...

Jorge Soler González

Que està entrant, perfecte. Que serà substituït durant una estona per la diputada 
Lorena Roldán, perquè estan a Justícia de forma simultània.

La presidenta

D’acord.

Jorge Soler González

I la segona cosa, també, com vostè parlava de l’ordre del dia, per comunicar-li 
que demanem posposar la proposta de resolució número 2, la que va de la grip, per 
a una propera comissió.

La presidenta

Molt bé, gràcies.

Jorge Soler González

Moltes gràcies.

La presidenta

Algun altre grup té substitucions a informar? Senyor Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

Sí, presidenta. Per part de Junts per Catalunya, la diputada Saloua substitueix el 
diputat Quinquillà.

La presidenta

El Grup Republicà, senyora Espigares?

Gemma Espigares Tribó

Sí, el diputat Jordi Albert substituirà la diputada Anna Caula, i la diputada Jen 
Díaz, que en breu s’incorporarà, substituirà la diputada Casamitjana.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació a Catalunya de la història clínica 
digital del Sistema Nacional de Salut

250-00001/12

La presidenta

Molt bé, gràcies. Algun altre grup? (Pausa.) No? Doncs, ara sí, disculpeu, co-
mencem amb la defensa d’aquesta primera proposta de resolució.

Jorge Soler González

Sí. Doncs, moltíssimes gràcies, senyora presidenta. Diputades i diputats, avui 
Ciutadans porta una nova proposta de resolució mirant al futur, mirant que el sis-
tema sanitari estigui compartit també amb aquest futur, i per tant parlem, com 
hem parlat tantes vegades, de la història clínica compartida i de la tarja sanitària 
compartida, d’això, de que hi hagi una història clínica digital, en aquest cas des del 
sistema nacional de salut, que sigui la que garanteixi als ciutadans i als professionals 
sanitaris l’accés a la informació clínica, que sigui rellevant a l’atenció sanitària, per 
a aquells pacients quan es desplacen al llarg del territori nacional. Per tant, assegu-
rant als ciutadans que l’accés a les seves dades queda restringit quan es necessiti, 
per tant, per qui hi estigui autoritzat dintre del sistema sanitari.

Aquesta història clínica digital compartida està clarament orientada a satisfer 
aquestes necessitats dels ciutadans en els seus desplaçaments pel territori nacional, i 
per als professionals que tinguin responsabilitat en aquesta atenció. Fins on sabem, 
el juliol del 2018, segons ens informa el Ministerio de Sanidad y Consumo, l’infor-
me de situació emès al juliol, hi insisteixo, del 2018, Catalunya segueix..., segueix 
en blanc. Si així tenim tot Espanya, podem veure que hi ha un petit bocinet, que és 
Catalunya, on no es comparteixen amb fluïdesa les dades sanitàries. I, per tant, en 
la nostra opinió, necessitem impulsar aquesta opció sanitària de cara a facilitar i a 
millorar la mobilitat també dels catalans, evidentment.

Aquesta història clínica consta de la història clínica resumida, com diu la seva 
pròpia paraula, i pot arribar a passar pels informes clínics d’atenció primària, pels 
informes clínics d’alta, per les consultes. Inclús es poden compartir dades clíni-
ques de laboratori i proves d’imatge. I, per tant, creiem que en la nostra opinió, al 
segle XXI, Catalunya el que ha de fer és obrir-se al món, i no mantenir-se tancada 
sanitàriament i en aquest sentit.

Per tant, nosaltres el que us proposem, el que els proposem avui és que d’aques-
ta fluïdesa en compartir dades sanitàries també en sigui partícip Catalunya i que en 
puguem gaudir tots en els nostres viatges.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. I ara, per defensar les esmenes, i en nom de Junts per Catalunya, té la 
paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Breument, per compartir l’interès del Grup de Ciutadans en 
aquesta PR, en general. Ens interessa, precisament, la interconnexió entre l’historial, 
o la història clínica de tots els pacients, però haig de fer, o haig de contextualitzar 
una mica quines són les actuacions que han portat a terme fins ara el Govern respec-
te a aquesta qüestió, i és per això que la nostra esmena el que feia era definir clara-
ment, des d’un punt de vista temporal, que aquestes accions, aquesta proposta que fa 
la resolució de Ciutadans, el Govern, i en aquest cas el Departament de Salut, ja la 
ve desenvolupant, pràcticament des de l’any 2015. I el que després de fer un segui-
ment de totes les accions que consten en el mateix informe que fa el CatSalut, s’hi 
treballa durant el 20016, s’hi treballa durant el 2017, s’hi treballa durant el 2018, i 
avui estem en condicions, pràcticament, ja s’han dut a terme les proves d’habilitació 
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i càrrega de dades a l’entorn de producció, i un cop s’han superat satisfactòriament 
aquestes proves, el que s’ha de fer és continuar en aquesta tasca.

I per això ens posem com a termini prudent i màxim assolir la interconnexió de 
dos models d’història clínica digital durant l’any 2018. I el contingut de l’esmena era 
justament limitar temporalment i definir i prendre el compromís de que aquesta in-
terconnexió de models es portarà a terme durant aquest any 2018.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. I ara, en nom del Grup Republicà, també per defensar l’esmena, té la 
paraula la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Bon dia. En aquest sentit, agrair als altres grups la voluntat 
de poder arribar a un acord en aquest sentit. Crec que..., contextualitzaria dos coses. 
La primera, la major complexitat que ens ha suposat per a Catalunya aquesta de-
manda que feia Ciutadans per implementar la història clínica compartida, justament 
és perquè Catalunya s’avança i a diferència d’altres comunitats autònomes, prèvia-
ment, ja disposava d’un sistema propi. I per això aquestes disfuncions, a l’hora de 
poder compaginar els dos sistemes. I en aquest cas, doncs, potenciar també l’espai 
«La meva salut», que segur que en són bons coneixedors, que no només és perquè 
aquestes dades les puguem compartir entre les professionals que estem al sistema 
sanitari, sinó també que tots els usuaris i pacients en disposin.

I afegir una última cosa, també perquè la recepta electrònica també forma part 
d’aquest contingut, i que en l’eix 1.2 del Pla de Govern que aquesta mateixa setmana 
s’ha proposat, hi ha aquest objectiu de garantir la salut universal, del que la conse-
llera ens parlava la setmana passada, i entre ells la consolidació d’aquesta integració 
entre l’ECAP i la història clínica compartida.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Partit dels Socialistes - Units per Avançar, 
té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. Bé, nosaltres donarem suport a aques-
ta proposició, a més, com ha quedat, que jo crec que recull una mica el que tots pen-
sem, no?, la necessitat que, estiguis on estiguis, la part més important de la teva his-
tòria clínica pugui ser compartida pels professionals, amb totes les garanties, això és 
evident, i, per tant, avançar. I, a més, és com una mica estrany, no?, que en l’època 
de l’open data, diríem, encara tinguem problemes en aquest sentit.

Ara tampoc..., enllaçaria amb el final de la intervenció de la diputada que m’ha 
precedit, en el sentit que també hem d’avançar aquí, no només amb la integració de 
la recepta electrònica, sinó també amb el sistema social i sanitari. Tantes vegades 
hem parlat, i en el PIAISS va sortir amb aquesta voluntat, doncs, potser ara, acabat, 
si ens hi posem i fem un esforç per compartir la història clínica amb la resta de l’Es-
tat, també hauríem de treballar perquè la història clínica compartida sigui realment 
compartida entre el sistema social i sanitari. Penso que és un dels eixos que també 
hauríem d’estar treballant.

I no oblidar-nos del sistema de salut mental, que moltes vegades treballa exac-
tament a les fosques respecte a l’historial clínic dels seus pacients. Però en aquest 
sentit donarem suport a la proposta.

La presidenta

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

Gràcies, presidenta. Molt breument. Evidentment, votarem a favor d’aquesta pro-
posta de resolució. Crec que és d’interès de totes, tant per l’eficiència i eficàcia del 
sistema com per la necessitat i el bon servei cap als usuaris, i, per tant, simplement 
instar que es resolgui i s’acabi tot aquest procés al més aviat possible.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per anunciar també el nostre posicionament favorable a 
aquesta proposta de resolució, que d’alguna ve a abordar el que és un problema que 
ja fa temps que persisteix, des de l’existència de la història clínica compartida, 
que està disponible en tots els centres de Catalunya i en diferents comunitats tenen 
sistemes diferents, i per tant és incomprensible des del punt de vista dels ciutadans, 
dels afectats, dels pacients, però també dels professionals, que allò que és fàcil din-
tre una comunitat no pugui ser-ho també en el conjunt de l’Estat. I, per tant, creiem 
que és una proposta positiva i hi donarem suport.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs, sotmetríem a votació aquesta proposta de resolució amb 
les esmenes, entenc... Ah!, vol...? (Veus de fons.) Ah!, disculpi. Disculpi, senyor Soler. 
Doncs, té la paraula per pronunciar-se sobre les esmenes.

Jorge Soler González

Volia ser subtil. Gràcies, presidenta. Doncs, sí, efectivament, ens n’alegrem, que 
Catalunya vulgui estar i seguir connectada a la resta d’Espanya, i que hi hagi con-
sens novament en això, perquè, bé, com que avui estem parlant de la història clínica 
digital del sistema sanitari, doncs, que és un encert; és un encert per als pacients, 
és un encert per als treballadors sanitaris, i és un encert per al futur. Per tant, ens 
n’alegrem moltíssim, que avui es voti a favor d’això. I bé, ratificar, com insinuava, 
que acceptem l’esmena presentada.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per tant, votaríem la proposta de resolució amb aquesta esmena accep-
tada.

Vots favorables?
Doncs, per unanimitat, s’aprova aquesta proposta de resolució.
Ara hauríem... La lletrada m’ha fet notar que, si bé és veritat que sempre, quan hi 

ha una..., es posposa o es proposa posposar una proposta de resolució, no se sotmet 
a votació, però, seguint el Reglament, diu que s’hauria de ratificar, o hauria de ser 
consentida per tots els portaveus. 

Per tant, ara ens tocaria, doncs, debatre el punt 2, que han demanat posposar, si 
tothom hi està d’acord... (Veus de fons.) Acceptaríem l’alteració de l’ordre del dia, i, 
per tant, ara passaríem a la proposta de resolució número 3.

Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que 
requereixen hemodiàlisi

250-00003/12

Sobre el circuit assistencial de pacients que requereixen hemodiàlisi. I, per tant, 
per a la seva defensa, té la paraula el senyor Jorge Soler.
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Jorge Soler González

Doncs, moltes gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució, encara que 
està centrada en el tema de l’hemodiàlisi, no deixa de tenir un fil conductor amb la 
proposta que acabem d’aportar, perquè justament, com saben vostès, Ciutadans, el 
que defensa és aquesta mobilitat, el que defensa és aquesta igualtat entre tots els es-
panyols, i, per tant, el que estem fent és intentar garantir que els nostres malalts tam-
bé es puguin mobilitzar, no solament amb la història clínica compartida que acabem 
d’aprovar, sinó també per tenir serveis.

I, per tant, per centrar aquesta proposta de resolució, parlem d’una queixa, una 
queixa que ens arriba d’un pacient de seixanta-tres anys, que resideix actualment a 
Granada, un català que viu a Granada, que està en situació d’hemodiàlisi des del 
2016. Aquest pacient va demanar venir a aquí a fer hemodiàlisi, perquè venia a gau-
dir de les seves vacances, i li van contestar... –la carta és llarga i he volgut fer-ho 
més curt–, però..., li van contestar que no podien oferir places en vacances, i a més 
a més, després, quan hi va haver una queixa, li van notificar per escrit que no tenia 
disponibilitat de places d’hemodiàlisi per ser portador del virus de l’hepatitis B, 
quelcom comú en pacients, a vegades, en hemodiàlisi.

Per tant, en definitiva, el que volem presentar avui al Parlament és millorar la 
dotació de recursos per als centres que estan realitzant de forma efectiva aquestos 
tractaments, per garantir que pacients que es puguin desplaçar en vacances, també 
puguin, puntualment, tenir l’assistència, estaven connectats amb aquesta màquina 
per viure i per tant no es podrien desplaçar sense tenir garantit això.

En conseqüència, revisar el circuit assistencial dels pacients mobilitzats, agilitzar 
les respostes, perquè, bé, tampoc no creiem de reclam parlar..., vuit mesos per res-
pondre a un pacient que vol anar de vacances, no?, a Catalunya per saber si li faran 
o no li faran, perquè, en tant que no tingui garantida una plaça no es pot desplaçar 
i, per tant, no pot comprar bitllets o no pot fer altres coses. I també ens agradaria 
publicar al portal de la transparència els indicadors assistencials d’hemodiàlisi. Per 
tant, avançar cap a la transparència de tot això.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per a la defensa de les esmenes, en nom del Grup de Junts 
per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Bé. Tot i que potser no és el moment potser més adequat, des d’un punt de vista 
formal de parlar-ne, però sí que vull posar sobre la taula que els grups parlamentaris 
han arribat a una proposta d’esmenes transaccionals, les quals el Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya ha signat, i, per tant, que hi estem d’acord. Perquè, en el 
fons, la proposta desenvolupava o posava a sobre la taula diferents desajustos, molt 
concretats en el cas d’aquest senyor de Granada, però, en tot cas, els grups parla-
mentaris del Grup Republicà i el de Junts per Catalunya, el que considerem és que 
s’ha d’ajustar la dotació de recursos assistencials d’hemodiàlisi a la demanda pròpia-
ment existent, a partir d’unes dades que el mateix departament posa a disposició de 
tots els diputats i els grups parlamentaris, s’hi fa referència i resulta objectivament 
adequada en aquest moment, tot i que és susceptible, com tot en l’àmbit de les polí-
tiques públiques, de millora.

Pel que fa a la segona, i estem d’acord també en això, desplegar els circuits assis-
tencials establerts per garantir l’hemodiàlisi a tots els pacients que ho requereixen. 
Això pràcticament és una obvietat, però ha de ser i s’ha de prendre el compromís 
polític de que sigui així. I, en darrer terme i pel que fa a l’esmena número 3 i a l’es-
mena número 4, plantegen certament una qüestió que afecta transversalment a la 
política del departament, que és la política clarament de transparència que la con-
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sellera es va comprometre públicament a portar a terme en tot l’àmbit genèric de la 
salut, i en concret, en aquest cas, de l’hemodiàlisi.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la senyora Gemma Es-
pigares.

Gemma Espigares Tribó

Sí, breument, per complementar la intervenció del diputat Guinó. La contractació 
en els temes d’hemodiàlisi amb relació al CatSalut s’ajusta anualment, amb les dife-
rències que hi puguin haver cada any. Crec que en la línia del que la consellera l’altre 
dia deia, de l’atenció a la proximitat, no només es dona l’hemodiàlisi als hospitals 
del Siscat sinó també als centres ambulatoris, i això fa que molts d’aquests usuaris, 
doncs, es puguin atendre als CAP, on hi ha una atenció de més proximitat que no 
als hospitals. És cert que hi ha pacients que requereixen una atenció extraordinària, 
com la que comentava ara el diputat Soler i que estarem expectants de cada cas. El 
sistema de salut engloba molts professionals i, per tant, entenc que d’un cas puntual 
no podem dir que el sistema no funciona, però és cert que cada un d’aquests casos 
ha de trobar la solució més adient, i en aquest cas, arreglar les disfuncions que hi 
hagi pogut haver.

I, per acabar amb el tema de la transparència, posar en valor la central de resul-
tats i tots els informes que publiquen anualment, on avancem, i a molta velocitat cap 
a la transparència del sistema de salut, i també ara estem avançant amb tota l’anàlisi 
big data de les dades de salut que ens han de permetre poder fer, també, simulacions 
que ajudin no només a la recerca sinó a la clínica i a l’assistencial, que al final és per 
al que ho fem, no?, posar-ho al servei dels ciutadans.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom dels Partit dels Socialistes de Catalunya - Units 
per Avançar, té la paraula l’Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Molt breument, perquè jo crec que està bé el nivell de 
transacció a què s’ha arribat. Permet que, d’alguna manera, potser partint d’un cas 
concret, posar en evidència alguna cosa dels circuits assistencials que a vegades no 
funcionen. I, per tant, ni que sigui a través d’un cas, està bé que siguem capaços de 
poder garantir els serveis que s’han de garantir a qualsevol persona quan ho neces-
sita, i, per tant, que d’alguna manera sigui realment, perquè seria el que és el para-
digma de la universalitat, no?, poder donar aquests serveis que requereix qualsevol 
pacient en qualsevol lloc determinat.

Per tant, és veritat que en algun moment s’haurà de parlar del tema dels despla-
çats, aquí i allà, perquè aquí tenim temes a discutir i alguns a arreglar, entre altres 
econòmics, eh?, que n’hem parlat algunes vegades, però, en tot cas, donar suport a 
aquesta proposta de resolució i a les transaccions a les quals s’ha arribat.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Només per dir que farem suport a aquesta proposta. 
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el senyor Santi Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. També per anunciar el nostre suport a aquesta proposta de 
resolució. És cert que fa referència a un cas concret, i segurament no tenim prou 
elements per dir si és un cas aïllat o és un cas genèric que es dona sovint. És igual. 
En qualsevol cas, creiem que les persones que estan necessitades, precisament dels 
procediments d’hemodiàlisi, ja tenen prou limitacions com perquè, a més a més, 
des dels serveis públics s’afegeixin limitacions addicionals per tal de poder-los faci-
litar una mica el tractament i la vida a aquestes persones. Per tant, donarem suport 
a aquesta proposta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el dipu-
tat Jorge Soler, en nom de Ciutadans.

Jorge Soler González

Sí, gràcies, presidenta. Permeti’m agrair-li personalment a vostè que, encara que 
no ha portat el debat ha estat vostè treballant amb nosaltres aquestes esmenes trans-
accionals a què hem arribat, i, per tant, evidentment, acceptem, són nostres, ja, amb 
vostès. I ens alegrem del debat i que això surti favorablement.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Doncs, passem a votació d’aquesta proposta de resolució, amb les esme-
nes que s’han transaccionat.

Vots favorables?
Doncs, s’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis en 
la lluita contra l’obesitat

250-00038/12

Seguim. I ara entrem a votació la proposta de resolució sobre l’elaboració de 
perfils nutricionals propis en la lluita contra l’obesitat, i, per defensar-la, en nom del 
Partit dels Socialistes - Units per Avançar, té la paraula la diputada Assumpta Es-
carp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. N’hem parlat, i jo recordo una moció que vam presentar, va 
presentar el grup de Catalunya en Comú Podem al plenari sobre l’alimentació salu-
dable, sobre els hàbits saludables, i una de les coses que es deia en aquella moció, 
concretament, era parlar dels perfils nutricionals propis, i que, d’alguna manera, els 
poguéssim determinar, fer i aprofundir en aquesta lluita contra l’obesitat, que també 
és..., no només està creixent sinó que, a la mateixa enquesta de salut de Catalunya, ja 
diu que un 12,6 per cent, de l’any 16-17, dels infants catalans té obesitat. I la preva-
lença de l’obesitat infantil, com tots sabem, té un impacte negatiu immediat a llarg 
termini, en la salut, el rendiment escolar i la qualitat de vida. I no podem oblidar 
que l’obesitat i aquests mals hàbits van molt lligats a la desigualtat. És a dir, hi han 
dos elements, sobretot, en la infància, molt lligats a la desigualtat. Un són els mals 
hàbits; mals hàbits que no són mals hàbits, són els únics que poden tenir, i, per tant, 
la lluita contra l’obesitat, que és la seva salut de futur, i l’altra, com vostès saben, són 
els temes de salut mental.

Per tant, davant de l’augment de prevalença d’excés de pes, i també –també–, 
davant l’increment de les desigualtats, sobretot en aquesta franja d’edat o fins als 
setze anys, que és quan es calcula; a Catalunya s’ha invertit, i, en lloc de ser en la 
gent més gran és en la infància, creiem que encara s’han de fer moltes coses, eh?, 
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però, com a mínim, també podríem combatre i fer-ho a través dels perfils nutricio-
nals propis que ajuden a entendre els valors nutricionals, ajuden a prendre, també, 
consciència, i, d’alguna manera, forma part d’aquest cuidar-te tu mateix, d’una ali-
mentació saludable.

En aquest sentit, acceptar l’esmena que ens ha presentat Junts per Catalunya i el 
Grup Republicà, pel que fa, diríem, a atendre els estàndards de la Unió Europea. 
I, per tant, no tenim cap problema. I, també fer constar, abans que m’ho diguin els 
grups que donen suport al Govern, que en el Pla de Govern que presenta o que ha 
presentat el president Torra, i que discutirem, m’imagino, la setmana que ve, parla 
de salut i esport, és a dir, lliga la salut amb tot el tema d’hàbits saludables, i, per tant, 
en aquest sentit, doncs, ens sembla que és una bona cosa i que podem tornar a..., bé, 
ho podríem tirar endavant. Per tant, res més, i espero que surti, també.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada 
Noemí Llauradó.

Noemí Llauradó Sans

Gràcies, presidenta. Bon dia. En primer lloc, doncs, agrair a la diputada Escarp 
que hagin admès aquesta esmena que hem presentat conjuntament amb Junts per 
Catalunya. Estem totalment d’acord que es pugui presentar davant d’aquesta comis-
sió l’avaluació del PAAS i també les seves mesures per combatre l’obesitat, entre les 
quals es parlava d’aquests perfils nutricionals, i d’aquí la nostra esmena, sempre i 
que sigui d’acord amb aquestes fórmules que finalment estableixi la Comissió Eu-
ropea.

Precisament, el PAAS va ser elaborat pel departament com a resposta a l’in-
crement observat en la prevalença d’obesitat, d’acord amb l’estratègia de l’OMS, 
i també de l’estratègia NAOS, de Nutrició, Activitat física i prevalença d’obesitat. 
Efectivament, l’OMS considera l’obesitat com una epidèmia global, amb unes con-
seqüències greus per a la salut, i la prevenció d’aquest problema, sobretot, en la po-
blació infantil, com feia referència, doncs, la diputada del Partit Socialista, és una de 
les prioritats en salut pública, i que actua sobretot en l’alimentació, en la millora 
de l’alimentació, i de la promoció de l’activitat física.

Pel que fa als perfils nutricionals, la posició de l’Agència Catalana de Salut Ali-
mentària, és que poden ser un bon instrument per informar de manera més senzilla 
la ciutadania sobre el valor nutritiu del que menja. Però, s’estan demanant aquestes 
informacions més senzilles relacionades també amb el total de la dieta.

Poder implantar aquests perfils nutricionals propis de forma rigorosa –les insti-
tucions europees responsables ja fa temps que busquen fórmules per fer-ho efectiu, 
no és gens senzill, ni possible a la pràctica de manera individual per a un estat mem-
bre, ja que és necessari que es donin unes condicions prèvies, que s’han de produir 
en el si de la Comissió Europea. De fet, en aquella moció a la qual també feia refe-
rència la diputada Escarp, ja s’indicava que aquests perfils nutricionals s’havien de 
seguir segons els seus criteris, d’aquesta comissió.

Així, doncs, la Comissió, els estats membres encara estan preparant aquests per-
fils nutricionals, tot i que en el Reglament 1924/2006 diu que a més tardar haurien 
d’estar enllestits, com a molt tard, a 19 de gener del 2009 –per tant, ja anem tard–, 
però aquests perfils nutricionals el que ens donaran serà una certesa dels requisits 
nutricionals que els productes alimentaris han de complir per fer afirmacions verí-
diques pel que fa a les seves propietats saludables.

Així, doncs, fer propostes de perfils nutricionals al marge del procés que ja han 
endegat a la Unió Europea ara per ara no té gaire sentit, ni actualment es disposa 
dels recursos. Per això, doncs, hem afegit aquesta esmena, que ens ha estat accep-
tada.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també, per a la defensa de l’esmena, en nom de Junts per 
Catalunya, té la paraula el diputat Josep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, presidenta. També, molt breument, que compartim el raonament de la 
proposta, perquè compartim la necessitat de combatre l’obesitat des de diferents 
perspectives, que, per tant, afecten també departaments diferents, i bàsicament pel 
que fa a l’esmena, ens sembla important això, i que no es facin perfils nutricionals 
diferents a diferents estats i nivells de la Unió Europea, sinó esperar, perquè, a més 
a més, és veritat que es va amb retard, però fa temps que s’hi està treballant i no 
és senzill, però val més que els puguem aplicar un cop hi hagi un consens a nivell 
europeu.

Gràcies per l’acceptació d’aquesta esmena, que ens sembla que calia, i res més, 
que votarem a favor de la proposta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula 
la senyora Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Como bien indican en la exposición de motivos, la obesidad 
es la epidemia del siglo XXI. La obesidad aumenta el riesgo de padecer hipertensión, 
hipercolesterolemia, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y algunos ti-
pos de cáncer. A esto le debemos sumar el impacto que tiene sobre la calidad de vida 
y el funcionamiento físico, mental y social del individuo. En el caso de los niños, a 
parte de los problemas que sufren en su día a día, tanto en el colegio como en su en-
torno familiar, la mayoría de las veces les lleva a padecer obesidad en su vida adulta. 
El entorno y los hábitos alimentarios están interrelacionados. Nuestro estilo de vida 
es cada vez más sedentario. Factores como el trabajo, el estrés y la falta de tiempo 
han llevado a que cada vez se consuman más alimentos precocinados, por lo general 
con muchas más grasas que los elaborados en casa con alimentos frescos.

Es importante que los perfiles nutricionales de estos alimentos sean claros y ga-
ranticen la elección por el consumidor de la opción más saludable. A fin de incidir 
en estos factores, se ha diseñado el PAAS. Aunque a nivel teórico está definido, es 
cierto que necesitábamos saber qué es lo que realmente se ha hecho, y si realmente 
está implementado en todos los ámbitos, y qué otras medidas se han tomado para 
combatir la obesidad. Por todo ello, votaremos a favor de esta propuesta.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Bé. S’ha fet referència a una moció que vaig defensar jo mateixa en el Ple, en la 
legislatura passada, una interpel·lació que va concloure amb una moció llarguíssima, 
complexa, amb moltíssims punts, dels quals un de bàsic essencial era el primer punt, 
punt 1.a, que instava a fer els perfils nutricionals. Precisament, perquè després hi 
ha d’haver moltes més tasques derivades i polítiques derivades, que utilitzin aquests 
perfils nutricionals, doncs, per exemple, per fer polítiques de fiscalitat amb els ali-
ments insans, per fer regulació de la publicitat, especialment per a la publicitat des-
tinada a infants i joves, per prohibir l’accés a certs aliments en els espais públics, en 
els hospitals, a les escoles, als instituts, en els centres cívics, etcètera.

Tot això ho estem fiant a quan ho resolgui Europa. Hi ha moltes evidències cien-
tífiques, de l’OMS, fins i tot d’allò ja fet des de la Unió Europea per començar a fer 
el treball d’aquest perfil nutricional.
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Entenc la voluntat de no fer-ho en desacord amb els criteris que s’estiguin fixant 
a nivell europeu, però crec que hi ha prou pistes com per anar avançant. I l’única 
cosa en què sí s’ha avançat des d’aquella moció, que és del 2016, en aquest tema a 
Catalunya, que va ser la taxa a begudes ensucrades, només a begudes amb excés de 
sucre –ho dic perquè a la moció s’instava a moltes més coses, eh?, a begudes amb 
altres tipus; vull dir, també les isotòniques amb excés de sals, de sodis; a aliments 
amb excés de sucre; a aliments amb excés de sodi... Tot això té possibilitats de fis-
calitat..., que desincentivin el consum d’aquests aliments. Només s’ha avançat en la 
taxa en begudes ensucrades, i s’ha demostrat, només en un any d’aplicació de la taxa 
en begudes ensucrades, que és efectiu.

Per tant, evidentment, votarem a favor d’aquesta resolució. No deixa de ser un re-
cordatori d’una cosa que el Parlament, i, en aquest cas, jo mateixa, vaig defensar que 
el Parlament instés al Govern que es fes. Però, demano que no estiguem utilitzant la 
lentitud de la Unió Europea com a argúcia per tirar endavant, per dilatar en el temps, 
acabar prenent decisions sobre aquest tema, perquè estem parlant, i estava intentant 
recuperar les dades, d’una circumstància que causa, es calcula, sobre unes onze mil 
morts a Catalunya cada any, la mala alimentació. I que està impactant d’una forma 
brutal en la població infantil i juvenil del nostre país, i espe cialment amb un biaix 
de classe, que res té a veure amb que tinguem hàbits individual ment poc saludables, 
sinó amb que tenim una societat malalta, econòmicament, que fa que a la ciutadania 
li sigui més senzill i econòmic comprar uns berenars poc saludables, amb excessos 
brutals de sucre, que fruita fresca.

I, per tant, no?, mentre no resolguem tot això, crec que des del Departament de 
Salut, que hi ha una sensibilitat especial en aquest tema –n’estic convençuda–, i es-
pecialment des de l’agenda de salut pública, no podem estar, no?, en un cas com 
Catalunya, que hem fet un petit pas més endavant que la resta d’Espanya, amb la 
taxa de les begudes ensucrades, ara, perdent el pas, i no seguir avançant, fins i tot 
en, faci el que faci Europa, començar a elaborar aquests perfils nutricionals perquè 
hi ha moltes més mesures que podríem estar implementant a partir de tenir aquests 
perfils nutricionals clars.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Nosaltres anunciem el nostre vot favorable, però conside-
rem necessari marcar un cert perfil i distanciar-nos de determinades intervencions 
que nosaltres no compartim, perquè és que, al final, tenim la sensació que fins i tot 
l’Administració ens acabarà dient als ciutadans què és el que hem de menjar. Jo crec 
que no es tracta d’això. Jo crec que hi ha més una tasca de conscienciació, hi ha més 
una tasca d’informació, hi ha més una tasca d’incentivar, que no pas el d’obligar, o 
prohibir, o posar impostos. 

S’ha dit que l’impost, que no taxa, sobre les begudes ensucrades ha sigut eficaç. 
Deu haver sigut eficaç per recaptar, poca cosa més, perquè és un impost que en el 
seu moment ja es va demostrar que era inelàstic, és a dir, que era insuficient per tal 
de fer reduir el consum de begudes ensucrades. Per tant, nosaltres ens posicionem 
favorablement en aquesta proposta de resolució, però deixant clar, amb aquests ma-
tisos, que crec que hi ha una diferència substancial entre el que nosaltres creiem que 
cal fer i el que alguns altres grups han expressat, però que no es reflecteix estricta-
ment en la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se sobre l’esmena, ja ho ha fet abans, entenc, 
però si volgués...



DSPC-C 68
27 de setembre de 2018

Sessió 4 de la CS  19 

Assumpta Escarp Gibert

Voldria fer un comentari, presidenta, i abusant una miqueta, eh?, però..., per posi-
cionar-me a favor de l’esmena, diguéssim, que l’he incorporada..., no, per tranquil·lit-
zar el senyor Rodríguez, realment. No es tracta d’imposar el que ha de menjar. Ara, 
que l’impost sobre begudes ensucrades s’ha demostrat que és eficient, que, a més, les 
mateixes empreses ara ja a l’anunci..., no?, sobre menys sucre, per tant, s’han autoo-
bligat a posar-hi menys sucre, i també una presa de consciència.

Jo crec que és un tema d’educació, i és un tema de presa de consciència col·lecti-
va sobre els costos posteriors, no la recaptació prèvia, sinó els costos posteriors que 
tenen, diguéssim, una mala alimentació i uns hàbits no saludables.

La presidenta

Gràcies, diputada Escarp. Per tant, passaríem a votar aquesta proposta de reso-
lució amb les esmenes acceptades.

Vots favorables?
Doncs, s’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre salut mental
250-00039/12

I ara entrem ja a debatre l’última proposta de resolució de l’ordre del dia d’avui, 
que és sobre salut mental, i, per tant, per defensar-la, i en nom del Grup Parlamen-
tari de Socialistes - Units per Avançar, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Jo crec que –també– és una proposta de resolució en la qual 
també s’ha arribat a una transacció, que jo crec que tots vostès tenen. En tot cas, 
l’any 2002 l’OMS ja advertia de l’increment possible..., de l’increment de trastorns 
mentals, deia, parlava, en les dècades venidores. Bàsicament, ells parlaven de po-
bresa, l’atur, la manca de suport familiar, les migracions, l’envelliment demogràfic, 
la soledat, el progressiu augment de l’abús de substàncies a edats cada vegada més 
primerenques, que aquest és un dels altres temes que també caldrà parlar-ne molt, 
doncs, evidentment, han generat un increment. O sigui, ho deia el 2002, i ho estem 
veient, l’increment de trastorns mentals, i a més, també, a edats més primerenques.

És veritat que en l’època de les retallades, suposant que s’haguessin revertit, que 
no ha sigut així, ja s’ha fet molt de mal a tot el tema de salut mental, perquè, men-
tre..., entre altres coses perquè com s’ha tocat molt la primària, doncs, s’ha acabat 
tocant molt la salut mental. I, per tant, no hem..., tot i que en el darrer pressupost que 
es va aprovar, hi va haver un esforç a fer, com a mínim, una dotació més suplemen-
tària de cara a la salut mental.

Però és evident que, a més, aquí, i a Catalunya, en els mateixos efectes de la crisi 
sobre les persones, l’increment de l’atur, sobretot de l’atur de llarga durada, i el pes 
que molta d’aquests efectes han tingut sobre les dones, doncs, hi ha un increment 
molt important de malalties o de trastorns mentals.

Què passa? Que moltes d’aquestes patologies no..., moltes d’elles depressives, al-
tres bipolars, però moltes amb trastorns depressius, doncs, no es diagnostiquen bé 
a primària perquè, doncs, no hi ha una formació perquè els metges de primària ho 
puguin atendre, no hi han psicòlegs clínics suficients, tampoc hi han psiquiatres, i, 
per tant, anem a parar a un abús i a una sobremedicació, sobretot de psicotròpics, en 
el qual, diguéssim, anem posant, no ho sé, «tiritetes» a un problema que realment és 
bastant més greu, perquè, aleshores, ja, estem creant, entre altres coses, més depen-
dències i més costos farmacològics, entre altres coses.

En tot cas, la PR el que pretén és prendre consciència de la importància de la 
salut mental, diríem, i de que tots plegats ho tinguem. Que la salut mental tingui un 
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pes molt important a la primària, perquè és on la gent va. A la gent li costa menys 
anar al seu metge de capçalera que a un psiquiatra; per tant, que primària tingui la 
formació i les eines suficients com per poder-ho fer; garantir el continuum assisten-
cial que no passi aquests espais entre la primària i l’especialitzada, i que, sobretot, 
puguem dotar també de psicòlegs clínics, que estan ben formats, que passen un 
MIR, que tenen una formació ara ja molt ben especialitzada, que pot permetre apor-
tar més teràpies i menys fàrmacs, sobretot en algunes patologies psiquiàtriques que 
no són greus, però que acaben sent-ho per no tenir ni una diagnosi preventiva ni un 
bon tractament alternatiu a la farmacologia.

Per tant, és una mica en aquesta línia la que va tota la proposta de resolució, i 
jo crec que hem arribat a una transacció acceptant l’esmena que es proposava en el 
punt 1. I en el punt 2 i en el punt 3, doncs, fer aquesta transacció, que, d’alguna ma-
nera, emmarca –i entenc que el Govern o els grups que donen suport al Govern així 
ho vulguin– doncs, aquestes actuacions en les estratègies i en els plans aprovats, que 
ja que els han aprovat, doncs, com a mínim tinguin aquesta utilitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada 
Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. En aquest sentit, recordar que per als dos grups que donem 
suport al Govern és una prioritat, i ho és, no d’ara, ho és ja de la passada legislatu-
ra, quan el conseller Comín ja va aprovat tota l’estratègia i el Pla director de salut 
mental i d’addiccions. Per tant, és un tema que ens preocupa, i, a més, doncs, tenim 
la sort de comptar amb una infermera experta en aquest camp al nostre grup parla-
mentari, que a més ara és la presidenta de la comissió. Per tant, segur que podrem 
avançar en temes de salut mental. Perquè, com bé deia la diputada Escarp, és un 
problema, que, igual que abans parlàvem de l’obesitat, que s’agreuja, el cas de la sa-
lut mental, també, i no sempre l’afrontem de la millor manera possible. Per tant, el 
model d’atenció que ha de tancar estigmes, que ha de tendir cap a aquesta integració 
entre primària i especialitzada, que ha de seguir dotant de molts més recursos... És 
cert que l’any passat es va fer una dotació econòmica molt important per a temes 
de salut mental, però que ha de seguir augmentant, i com deia abans, que ha de se-
guir sent un model d’atenció a la proximitat, per poder seguir avançant en aquests 
aspectes.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula el diputat Josep Riera.

Josep Riera i Font

Moltes gràcies. No repetiré, perquè estic d’acord tant amb els raonaments de la 
formulació del Grup Socialista, que presenta la proposta, i del Grup Republicà. So-
bre les esmenes, afegiria que, a més a més, en tot cas, aquesta proposició s’escau bé 
perquè precisament la setmana que ve se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental 
a Catalunya, que es farà a Girona, i del 3 al 10 d’octubre hi haurà una sèrie d’ac-
tivitats divulgatives sobre diferents aspectes de salut mental. I és oportú perquè hi 
estem tots d’acord, vull dir, és una qüestió que cal abordar, perquè, segons dades 
de l’Organització Mundial de la Salut, els trastorns mentals, seguits de l’addicció a 
substàncies, són la principal causa de discapacitat al món.

Un 38,2 per cent de la població europea afronta problemes de salut mental cada 
dia, que vol dir, segons les mateixes dades de l’OMS, que un 4,4 per cent de la po-
blació global pateix trastorn depressiu i un 3,6 per cent, ansietat. Per tant, la inte-
gració dins el sistema, dins els projectes que ja estan en marxa perquè es tingui una 
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atenció dels trastorns mentals normalitzada, com a malaltia, jo crec que és positiu. 
Per tant, les transaccions que hem fet van en aquest sentit. I donem suport a la pro-
posició.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula 
la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Bon dia, bon dia a tothom. No podeu imaginar-vos com 
d’important és per a mi que aquesta primera intervenció en aquesta comissió es-
tigui relacionada amb la salut mental. Aquesta proposta de resolució fa referència, 
fonamentalment, al programa de suport a la primària, programa en el qual he estat 
treballant molts anys i he estat gestionant directament els últims deu anys. Per això 
faré servir el meu torn de paraula gairebé fins a l’últim segon, per compartir algu-
nes reflexions.

Per una banda, tota aquesta atenció als pacients, que són considerats no trastorn 
mental sever, ha recaigut durant tots aquests últims anys en la primària, amb visites 
que els metges de capçalera havien de fer en set minuts; com ha comentat la diputa-
da, no sempre amb la formació i amb el temps requerit per poder fer aquesta aten-
ció. Com de diferent és la implantació del programa de suport a la primària en els 
diferents territoris, amb..., bé, biaixos grandíssims en l’accessibilitat dels pacients en 
funció d’on visquessin.

La manca de recursos per a l’atenció, no només dels pacients amb patologia 
mental greu, sinó també a tot això que es consideren trastorns adaptatius, problemes 
de la vida. Quan s’ha abandonat la prevenció i quan s’ha abandonat aquesta certa 
banalització dels problemes de la vida, bé, com que s’havien d’atendre només a la 
primària... Una altra reflexió del gran esforç que han fet durant els últims anys els 
professionals, l’esforç que hem fet..., l’esforç que continuen fent, i la veritat és que 
em sap greu sentir com s’omple la boca d’aquesta gran inversió que es va fer a l’úl-
tima legislatura, que si bé ha estat molt important, i si bé aquests 70 milions dels 
quals tant ens parlen realment eren necessaris, era perquè estàvem en una situació a 
la xarxa de salut mental que s’havia precaritzat fins al nivell de l’any 2008.

Doncs, clar que aquests 70 milions han estat molt positius i molt necessaris, però 
hem de tenir molt clar que és que realment la situació és tan precària, la manca 
de professionals és tan gran, i, sobretot, que també estaria molt bé que fóssim tots 
conscients de com s’ha implementat aquesta inversió, perquè realment aquí estem 
parlant del Programa de suport a la primària, i la majoria d’aquesta inversió no ha 
anat al reforç del Programa de suport a la primària, sinó a alguns programes rela-
cionats amb la patologia mental greu, que ja està molt bé que s’hagin finançat, però 
és que realment estem molt, molt lluny dels mínims, i si realment fóssim conscients, 
o fóssiu, com a diputats, conscients, probablement reflexionaríem tots d’una altra 
manera.

Crec que només aquell que ha patit la xarxa de salut mental, perquè ha hagut de 
ser atès, perquè ha hagut d’anar amb algun familiar, o perquè hem treballat a la xar-
xa de salut mental, som realment conscients, per una banda, que a la xarxa de salut 
mental no hi han llistes d’espera, però sí que n’hi ha un munt de pacients que no es-
tan sent atesos directament, ja ni es computen en una llista d’espera per saber quin 
és l’endarreriment perquè rebin l’atenció que necessiten, i per altra banda, com s’es-
tan administrant segons quins tractaments psicoterapèutics d’allò que recomanen les 
guies clíniques, i no tenim llistes d’espera ni tan sols per comptabilitzar-ho. Doncs, 
compartir aquesta reflexió i, per descomptat, el vot del nostre grup és favorable a 
avançar en tot el que sigui la millora dels recursos i dels serveis que es donen a les 
persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Gràcies.
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La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Farem suport a aquesta proposta de resolució. Molt breument, simplement crec 
que és també evident, i per evidències científiques, que la detecció precoç millo-
ra els tractaments, fa que hi hagi menys patiments per part de les pacients, menys 
cronificació de les malalties, menys sobremedicació, i a més, com en totes les espe-
cialitats, també en el cas dels elements de salut mental, la inversió en personal en 
primària millora el flux cap a especialistes i, per tant, també les llistes d’espera que 
tenim tan llargues per a visites a especialistes. 

Per tant, instar que el Departament continuï en la línia de posar més recursos en 
salut mental, cosa que era estructural, la infradotació de recursos en salut mental, 
però que, això sí, també canviï la tendència que hi ha hagut fins ara, també durant 
l’últim any, d’acabar dotant més els especialistes hospitalaris que no pas a la primà-
ria i, per tant, que es pensi en aquesta eficiència i bon servei també per a l’usuari, 
que comporta posar més recursos a la primària, per començar.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Per anunciar el nostre vot favorable.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per tant, passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució. 
Entenem que la diputada Escarp ja s’ha posicionat sobre l’acceptació de les esmenes?

Doncs, vots favorables?
Molt bé. Queda aprovada per unanimitat.

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00014/12, 356-00025/12, 356-00038/12 i 356-00039/12, 356-00073/12, 

356-00077/12 a 356-00121/12; 356-00140/12, 356-00146/12, 356-00147/12, 

356-00172/12 i 356-00174/12

Ara passaríem a la votació de totes les compareixences, i, havent-ne tantes, jo 
els proposaria, si els sembla, si em poden facilitar alguna manera d’agrupar-les, 
d’acord? Per tant, si els grups parlamentaris poguessin agrupar les compareixences, 
no caldria fer-les una a una. Sí, senyor Soler?

Jorge Soler González

Per la nostra part, les podem votar totes favorablement.

La presidenta

Gràcies. Senyora Ribas?

Marta Ribas Frías

Sí. Jo demanaria poder votar per separat el punt 10, i poder votar, que pot ser to-
tes en bloc, des de l’11 fins el 55.

La presidenta 

Senyora Escarp?

Assumpta Escarp Gibert

Coincideixo amb la diputada Ribas, és a dir, el punt 10 per separat, i de l’11 al 55 
agrupades, i la resta també agrupades.
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La presidenta

Alguna altra agrupació?

Gemma Espigares Tribó

Per nosaltres, de la 6 a la 9 també poden anar juntes, i de la 56 a la 58, també.

La presidenta

Alguna altra agrupació? Per tant...

Lluís Guinó i Subirós

Presidenta, un segon. Si es pot votar per separat la 59. 

La presidenta

A veure un segon, que queda una que no he sentit i no sé si... (Veu de fons.) Exac-
te, la 60 em quedava... La 59 i la 60 poden anar juntes? No, per separat. D’acord.

Per tant, estiguin atents, si us plau, a veure si hem entès bé aquests blocs: 6, 7, 8 
i 9; 10; de l’11 a la 55; 56, 57, 58; 59 per una altra banda, i 60 per una altra banda. 
És així? Senyor Soler?

Jorge Soler González

Per saber si hi haurà posicionament sobre aquest...

La presidenta

Ara hi anem, ara hi anem, un moment. Per tant, en funció d’aquests blocs, hi ha 
algun grup que vulgui defensar les sol·licituds de compareixença o fer explicació 
dels vots? 

Senyor Soler, té la paraula.

Jorge Soler González

Sí, bé, evidentment, es podrien justificar totes. No sé si després hi haurà algun 
torn d’intervenció i, per tant, es podria contradefensar. En tot cas, per ser breu i no 
acaparar més paraules, en aquell macro gran bloc que entenc que s’ha demanat, i 
intueixo el perquè, sí que m’agradaria explicar que Ciutadans considera que fer ve-
nir aquí els directors gerents dels hospitals que estan gestionant el nostre sistema 
sanitari en moments tan importants com aquests, i com que vam tenir aquí la set-
mana passada la consellera compareixent i ens explica una part de la seva pel·lícula, 
evidentment, nosaltres no solament no ho compartim, és que sabem perfectament 
que hi ha gerents que estan en contra del que la consellera està dient a Catalunya. 

Per tant, ens agradaria sentir les veus de qui està gestionant realment el territo-
ri, i ens hagués agradat, ens agradaria, en aquest cas, rebre el vot favorable, perquè 
realment la gent que coneix els hospitals, l’atenció primària, el que vostès acaben 
d’aprovar ara per majoria aclaparadora, doncs, vingui aquesta gent i ens ho expliqui, 
i puguem compartir amb ells el que en privat ens diuen. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Alguna altra intervenció? Doncs, passaríem a votació. Per tant, el primer bloc 
seria votar les sol·licituds de compareixença amb la numeració de l’ordre del dia 6, 
7, 8 i 9.

Vots favorables?
Doncs, queden aprovades per unanimitat. 
Passaríem ara a votar la numero 10, compareixença número 10.
Vots favorables?
Set vots favorables, dels Grup Parlamentaris de Ciutadans i del Subgrup Parla-

mentari del Partit Popular.
Vots en contra?
Deu vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Re-

publicà. 
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I abstencions?
Tres abstencions, del Grup Parlamentari Socialista – Units per avançar i Catalu-

nya en Comú Podem.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda rebutjada.
Passaríem a votar el bloc de l’11 a la 55, d’acord?
Vots favorables?
Sis vots favorables del Grup Parlamentari Ciutadans.
Vots en contra?
Dotze vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup Re-

publicà i Partit dels Socialistes – Units per Avançar.
Abstencions?
Dues abstencions, de Catalunya en Comú Podem i del Subgrup Parlamenta-

ri de Partit Popular. Per tant, aquestes propostes de resolució..., aquestes sol·licituds 
de compareixença, disculpeu, queden rebutjades.

Ara passaríem a votar les sol·licituds de compareixença 56, 57 i 58. 
Vots favorables?
Doncs, queden aprovades per la unanimitat dels presents.
Passaríem a votar la sol·licitud de compareixença número 59. 

Jorge Soler González

Presidenta, m’agradaria la lectura d’aquesta sol·licitud. És que m’he perdut i 
m’agradaria saber què votarem ara. 

Gràcies.

La presidenta

La 59 demanes? Aquest proper punt que anem a votar és la sol·licitud de compa-
reixença número 59, d’una representació de la Gerència Territorial de Salut de Tar-
ragona davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre el tancament del Servei 
de Radioteràpia a Tarragona durant l’estiu. Sí?

Vots favorables?
Deu vots favorables, del Grup Parlamentari Ciutadans, Partit Socialista - Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular.

Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Re-

publicà. 
Per tant, es produeix l’empat tècnic de 10 vots favorables i 10 en contra, i per 

tant, hauríem d’elevar, per ponderació i en funció de... Sí, ara ho fem, disculpin un 
segon i ara els donem el resultat. 

(Pausa llarga.)
Doncs, havent fet el vot ponderat, aquesta proposta quedaria rebutjada per 66 

vots, per ponderació, en contra, i 65 a favor.
(Veus de fons.) Digui...

La secretària

Esta secretaria considera que el resultado de la votación que acaba de proclamar 
el presidente de la Comisión es erróneo, ya que implícitamente ha computado como 
válidos los seis votos que corresponderían a los diputados suspendidos por impera-
tivo legal y en virtud del auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018. 

Por tanto, considero que la correcta aplicación del criterio de ponderación que es-
tablece el artículo 102.2 del Reglamento del Parlament no puede considerar que los 
grupos de Junts per Catalunya i Republicà dispongan en pleno de los votos de dipu-
tados suspendidos en sus funciones por imperativo legal, siendo arbitrario e injusto 
el acuerdo de la Mesa del Parlamento en sentido contrario. 
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En consecuencia, solicito que quede constancia en el Diario de Sesiones de esta 
expresa posición e impugnación de la decisión por la presidencia de esta comi-
sión de computar votos no disponibles en el pleno, y a efectos de la eventual tutela 
del derecho fundamental a la representación política en condiciones de igualdad que 
se está viendo perturbado por la decisión de esta presidencia. 

También realizo reserva de las acciones de tutela que sean necesarias.

La presidenta

Gràcies, secretària. Aquesta presidència, com que aquest acord és un acord de 
mesa que en aquests moments és vigent, donem per rebutjada aquesta sol·licitud 
de compareixença. 

Per tant, ara passaríem a votar l’última compareixença que ens queda, que és la 
número 60. 

Vots favorables?
Per unanimitat. Queda aprovada aquesta sol·licitud de compareixença.
Ara, encara no ha arribat el ponent, ja els explicava a l’inici que l’havíem con-

vocat una mica més tard per poder quadrar les agendes. Per tant, si els sembla, sus-
penem la comissió aquests vint minuts, i ens donem cita aquí a dos quarts, que és 
l’hora en què hi haurà el compareixent. 

Gràcies.
La sessió se suspèn a les onze del matí i set minuts i es reprèn a dos quarts de 

dotze del migdia i cinc minuts.

La presidenta

Bé, seguim amb aquesta comissió. Tornem a començar.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del projecte Actictus, 
de l’Hospital Sant Joan de Déu, perquè informi sobre la situació de 
l’ictus infantil

Tram. 356-00095/12

I, ara, volem donar-li la benvinguda al doctor Jaume Campistol, que és el que ens 
explicarà el Projecte Actictus, que ell és neuròleg de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Per tant, quan vulgui, doctor Campistol, té, per un màxim de mitja hora, la pa-
raula i, després, els grups parlamentaris tindran un torn d’uns cinc minuts, si els 
sembla als portaveus, per fer-li preguntes o reflexions sobre la seva intervenció, que 
després vostè, per un temps màxim d’un quart d’hora, podrà contestar. Per tant, 
quan vulgui, té la paraula.

Jaume Campistol Plana (representant del Projecte Actictus, Servei 
Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu)

Molt bé. Bon dia a tothom. Gràcies per invitar-me en una altra oportunitat per 
parlar d’un tema que ens interessa a tots i que ens afecta directament a les persones 
que estem treballant amb nens, que és el tema de l’ictus en nens.

Jo treballo al Servei de Neurologia, a l’Hospital Sant Joan de Déu, soc catedràtic 
de pediatria a la Universitat de Barcelona i fa molts i molts anys que estic treballant 
a Sant Joan de Déu com a neuropediatre.

Què és l’ictus? Tothom sap què és l’ictus, sobretot, perquè tots tenim familiars o 
gent gran que han tingut un ictus. Doncs, l’ictus és un trastorn de la funció cerebral, 
amb signes clínics d’afectació, normalment, focal –la persona que té un ictus dei-
xa de moure una mà, deixa de moure l’hemicòs–, afecta algunes àrees cognitives, 
afecta altres funcions i que han de durar més de vint-i-quatre hores i que deixen se-
qüeles; en general, els ictus quasi sempre deixen seqüeles, o bé el pacient, inclús, es 
mor de l’ictus, i no hi ha una altra causa d’aquesta alteració.
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(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Els demano disculpes, que unes «diapos» estan en castellà, les altres estan en 
català, però suposo que..., jo aniré traduint en català. La història és que m’han avisat 
fa dos dies i he hagut d’agafar «diapos» d’aquí i d’allà per intentar fer-ho..., endreçar. 

Aquest està en anglès, d’acord? Però, què passa? Doncs, que ve a dir que l’ic-
tus pot afectar a qualsevol edat. Tothom té la idea que l’ictus és de gent gran, dels 
adults; doncs, en neuropediatria i en pediatria veiem nens que han fet un ictus i exis-
teix l’ictus pediàtric.

I, aquí, els poso una diapositiva en la qual poden veure la incidència de l’ictus en 
adult, que, evidentment, és molt alta. Per cada 100.000 persones es considera que, 
de 150 a 200, per cada 100.000, tenen un ictus i de nens, per cada 100.000 nens, 
entre 2 i 13 nens, cada 100.000, tenen un ictus. Evidentment, la proporció és infini-
tament més baixa, afortunadament, però, desgraciadament, el que la pateix, doncs, 
ho patim tots, no?

En el Servei de Neuropediatria, de l’Hospital Sant Joan de Déu, en els últims 
cinc anys, hem atès 460 pacients amb ictus pre o perinatal, que ara els explicaré 
què és, i 75 que han tingut un ictus postnatal, o sigui, nens –nens– catalans o im-
migrants, el que sigui, però que han tingut un ictus i aquest ictus ha deixat, sempre, 
algun tipus de seqüela, que llavors ho veurem. Llavors, a aquests nens, els fem un 
seguiment neuropediàtric, neuropsicològic, neurocognitiu, de rehabilitació per in-
tentar recuperar al màxim les capacitats. 

Això per a divulgació general, molta gent ho sap, suposo, però, hi ha ictus de dos 
tipus, els ictus hemorràgics, en els quals, a part de la manca de sang en un territori 
determinat, hi ha un sagnat en aquella zona, que és el que es ve a representar aquí, 
que hi ha una manca d’aportació de sang i, a part, hi ha una hemorràgia i aquesta 
zona, que no hi ha sang, però hi ha només una isquèmia i, depenent de la zona que 
afecta la isquèmia, depenent del territori cerebral que afecta, tindrà unes manifesta-
cions o les altres, d’acord? Llavors, poden tenir manifestacions motores, en el llen-
guatge, cognitives, etcètera.

També classifiquem els ictus en ictus pre o perinatals o neonatals i l’ictus pedià-
tric. L’ictus pre o perinatal són nens que, pel motiu que sigui –hi han moltes causes–, 
neixen i han fet un ictus, probablement, dintre la mare, intraúter, i en aquests nens es 
manifesta, perquè, en néixer, tenen convulsions, tenen un dèficit motor, no fan el que 
han de fer i, llavors, amb les exploracions: «Ui!», aquest nen té una lesió cerebral, 
que és un ictus prenatal, o sigui, ja existeix l’ictus prenatal. I, després, hi ha l’ictus 
del nen, que és l’ictus pediàtric, que també comentarem. Aquí és una diapositiva que 
és una mica complicada, però ve a dir una mica la incidència d’ictus isquèmic i d’ic-
tus hemorràgic, que depèn de les diferents edats, predomina un o predomina l’altre, 
però penso que no és transcendent.

Havíem parlat de l’ictus prenatal o perinatal. És l’ictus que apareix entre la set-
mana 20 de gestació i el mes de vida. Qualsevol accident vascular que tingui lloc 
en un cervell que és molt petit i que està creixent, i que hi hagi una isquèmia o una 
hemorràgia pot donar un ictus i, llavors, en aquest cas, doncs, bé, la incidència és 1 
cada 3.000 i escaig acabats de néixer, solen debutar ja en el període nadons, debuten 
al perinatal, amb convulsions, el que ja havíem parlat i, normalment, desenvolupen 
un dèficit motor.

Hi ha moltes causes, des de problemes a la placenta, la mare que ha pres drogues, 
hi ha un bessó que s’ha mor intraúter, malalties de la mare, etcètera, que poden do-
nar un ictus prenatal.

Aquí els poso uns exemples d’ictus prenatal. Això és una ecografia, com les 
ecografies que es fan durant la gestació, doncs, fem també ecografies a través de la 
fontanel·la i, aquí es pot veure una lesió isquèmica que no és a l’altre costat. Això és 
un TAC, que es pot veure la lesió isquèmica al costat esquerre i, aquí, una imatge 
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molt clara de difusió en la qual es veu que aquesta zona, no sabem què, però el que 
sí que sabem, si ens diuen que és amb difusió vol dir que hi ha hagut un ictus a tota 
aquesta zona. Evidentment, si aquesta zona és allà on està ubicat el llenguatge o no 
sé quina activitat, això quedarà amb una seqüela important per a tota la vida. Aquest 
és l’ictus prenatal.

L’ictus pediàtric és el que apareix en nens des del mes fins als divuit anys i la 
incidència, doncs, bé, afortunadament, és poca, és un a tretze cada cent mil, però, 
desgraciadament, és alta, perquè nosaltres som els pares que el pateixen, els nens 
en pateixen i nosaltres els atenem als hospitals, amb nens que han tingut un ictus 
pediàtric. Llavors, l’important d’aquest ictus pediàtric és que deixa seqüeles amb 
molta freqüència, fixin-se, entre el 50 i el 80 per cent de nens amb ictus pediàtric 
tenen seqüeles i, aquí és un dels punts on volem incidir més quant a la rehabilitació.

I un altre tema molt important és que el temps mitjà de fer el diagnòstic quasi 
sempre, d’ictus pediàtric, és més de vint-i-quatre hores. Així com en un adult..., te-
nim tots un adult a casa que tot de cop es posa així, desvia la boca i no parla, diem: 
«Home, un ictus.» D’acord, molt bé, tothom o la majoria de gent és capaç de di-
agnosticar-lo, però amb els nens hi ha un retard importantíssim. Per què? Doncs, els 
nens no comencen així. Els nens comencen, els petitons, que estan malaltons, que 
no es mouen tant, que tenen febre, que ploren i no et queden així. Llavors, arreu del 
món, hi ha un decalatge important des que el pacient presenta l’ictus fins que es fa 
el diagnòstic i aquests nens són atesos a serveis d’urgències, són atesos pel pediatre 
a l’ambulatori, etcètera i, al cap d’un dia o dos, dius: «Ui, aquest nen no em mou la 
mà, no em mou la cama...» i això ens passa a nosaltres i passa arreu del món. Lla-
vors, és un problema important el diagnòstic tardà de l’accident cerebrovascular, a 
diferència de l’adult, que és molt més fàcil de diagnosticar. 

Hi ha moltes causes, per les quals un nen té un accident vascular, des d’alteraci-
ons vasculars, disseccions arterials, traumatismes, malformacions, malalties meta-
bòliques... O sigui, tot i ser estrany, però hi ha moltes causes per les quals un proble-
ma cardíac que faci èmbols i pugui fer un accident vascular.

Aquí, els en poso un exemple. Aquest és un TAC d’un nen que ens va venir, amb 
tres mesos, a l’hospital, a Sant Joan de Déu, perquè es trobava malament i no hi ha-
via cap causa, no tenim infecció i, en el TAC, vam trobar aquesta desviació i aquest 
accident vascular enorme. El nen es va morir en vint-i-quatre hores, però tenia una 
malaltia estranyíssima, que, inclús, ho vam publicar en el... Bé, és igual. Però que 
són estranyíssimes aquestes formes de presentació.

Llavors, l’important és diagnosticar-ho aviat i és molt difícil, ens passa a nosal-
tres, passa al Canadà, que és un lloc capdavanter en l’ictus pediàtric. Hi va haver 
un estudi, al Canadà i als Estats Units, que, en vint-i-dos hospitals, es dedicaven a 
perseguir els nens que feien ictus per intentar un tractament precoç i es van trobar 
que, durant dos anys, feien aquest protocol, tothom sensibilitzat i, de la quantitat de 
nens amb ictus, només en van diagnosticar dos a les primeres quatre hores de vida; 
així com amb els adults quasi tots els diagnostiques a la primera hora, hora i mitja, 
els nens és molt complicat pel que els he explicat, els nens molts no parlen, no se’t 
posen així, estan malaltons i poden tenir el que se’n diu «mímics», és a dir, que si-
mulen ictus i que no ho són. Per exemple, un nen pot haver tingut una convulsió i, 
després d’una convulsió, quedar amb una hemiparèsia i això no és un ictus, és una 
parèsia postcrítica. Un nen que tingui un atac de migranya pot deixar de moure un 
braç i pot semblar un ictus, doncs, és per un atac de migranya. Un nen que té un 
traumatisme pot deixar de moure una mà i ser, simplement, per l’edema del trauma-
tisme i no ser un ictus. Per això són importants els mímics, o sigui, els que simulen 
l’ictus i que ens poden confondre amb molta facilitat. D’acord.

Llavors, l’important en l’ictus en els adults està arxidemostrat, superdemostrat 
que l’important són les primeres hores i el cervell, les primeres hores, ja ho diuen: 
«En el cerebro, el tiempo es oro», o sigui, és importantíssim diagnosticar-ho aviat 
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i tractar-ho, amb mesures generals, intentant dissoldre el coàgul, que això ho fan a 
centres que treballen amb pacients amb ictus, evitar la propagació de lesió, evitar 
que el pacient ho torni a fer, d’acord? I per això és important i dic que en el cervell 
el temps és or, amb una lesió en el cervell.

I aquí poden veure un cervell d’un pacient que ha tingut un ictus i que, si no in-
tentem fer alguna cosa més, s’anirà propagant la zona d’isquèmia i no és el mateix 
que tinguem lesió en aquesta zona o que es vagi ampliant, ampliant, ampliant i vagi 
augmentant la lesió.

Hi ha moltes guies de maneig. Així com amb els adults no hi ha cap dubte i està 
arxidemostrat, hi ha protocols arreu del món i tothom, més o menys, va consensuat 
i està funcionant molt bé i saben que, aquí, a Catalunya i a Espanya, hi ha un pla 
de detecció i tractament precoç de l’ictus i que funciona en la majoria d’hospitals 
i que està funcionant molt bé, d’acord?, però, amb nens, no és tan fàcil. Primer, el 
temps que «es perd» –entre cometes– abans no es fa el diagnòstic i els torno a in-
sistir, qualsevol treball diu que abans de vint-i-quatre hores és dificilíssim, sobretot 
amb nens petits, que estan malaltons, que tenen... Clar, amb un adolescent de divuit 
anys que es posa així, evidentment, és més fàcil, però amb nens petits, és molt i molt 
«traïdor» –entre cometes– l’ictus en el nen petit. Llavors, hi ha moltes guies i aquí 
poden veure una sèrie de guies, que, evidentment, no ens hi entretindrem, bàsica-
ment, són americanes o del Canadà, que donen normes, pautes, recomanacions en el 
tractament del nen que ha fet un ictus. Per què? Perquè és importantíssim i el temps, 
en el cervell, és or i el temps amb l’ictus és or.

Llavors, aquí, per exemple, una de les últimes guies, és igual, del 2016, doncs, 
d’acord, parla de com és d’important en un ictus les mesures de suport, avaluar si 
és candidat a algun tipus de tractament, fer una bona imatge amb ressonància i res-
sonàncies especials, etcètera i valorar l’aplicació d’una substància, que després ho 
veurem, que és l’rtPA, que és aquesta substància trombolítica que es dona als adults 
per dissoldre el coàgul. Amb adults, està arxidemostrat que, si tu administres l’rt-
PA, aquesta substància, igual l’aplaça, en un adult que ha fet un ictus, pots intentar 
allisar el coàgul, que el coàgul desaparegui i tornar a permetre que torni a funcio-
nar la circulació. Però, amb els nens, primer, aquesta medicació s’ha d’administrar 
abans de les quatre-cinc hores. Si acabem de dir que el diagnòstic es fa més tard de 
les dotze, vint-i-quatre hores, ja anem tard –ja anem tard–. I, després, que tampoc 
està arxidemostrat, com passa amb els adults, que aquesta medicació sigui realment 
efectiva i, després, els ho demostraré. Llavors, per això, que estem amb una sèrie de 
dilemes i que no hi acaba d’haver unes guies clares sobre el maneig de l’ictus pedià-
tric. Així com l’adult està molt clar, el pediàtric no està tan clar.

I és això de la tercera fase, que és aplicació de la rtPA, la trombectomia, després 
els explicaré breument per no cansar-los què és la trombectomia i les complicacions.

Llavors, nosaltres, a l’any 2015, vam començar a treballar amb el Pla director 
de la malaltia vascular cerebral, el doctor Gallofré i la Silvia Vieira, que són dos 
neuròlegs que han treballat molt i han fet molt per afavorir aquest pla director de 
malaltia vascular i que s’aplica molt bé en adults, però que amb els nens no hi havia 
gaire història. Per què? Perquè no hi ha pautes ben definides, però nosaltres, primer, 
els vam demostrar –i els estic intentant explicar– que veiem nens amb ictus i que és 
un problema tan o més important que els adults. Els adults, si ho mirem així, ego-
istament, doncs, bé, tenen un ictus als setanta o vuitanta anys, viuran deu anys més, 
però els nens que fan un ictus als tres anys, teòricament, ens han de viure fins als 
vuitanta i noranta. Llavors, hem de procurar... Què hem de procurar? Que sigui el 
menor possible aquest ictus, que tingui la menys repercussió possible, que estigui 
el més ben treballat possible i aconseguir el màxim de les capacitats d’un nen que té 
dos anys i que ha de viure fins als vuitanta. Una persona de setanta-cinc o vuitanta, 
bé, evidentment, hem d’intentar fer el que puguem, però nosaltres, el nostre interès 
és en els nens, evidentment.
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Llavors, ens vam començar a reunir, juntament amb gent d’un altre hospital ter-
ciari, com és el de la Vall d’Hebron i amb el Miquel Gallofré i la Silvia Vieira per 
intentar fer un pla pilot, intentar veure de quina manera es podia implementar el 
Codi Ictus i agafar el Codi Ictus d’adults i passar-lo als nens, aplicar-lo als nens. 
Evidentment, els vam fer entendre –ells no són neuropediatres, no són pediatres– i 
els vam explicar una mica la situació amb què ens trobem amb els nens, que no és el 
mateix dels adults, el tractament no està tan demostrat, el diagnòstic es fa tard, els 
mitjans no són els mateixos de què es disposa en una unitat d’ictus d’adults i tot això 
és el que vam estar treballant per intentar muntar o intentar fer un pla pilot, vam 
fer un esborrany, evidentment, i vam estar-hi treballant. Vam establir unes fases, 
que seria activar el Codi Ictus amb la idea d’aquestes vint-i-quatre hores intentar re-
duir-les al màxim, tenint present el que havia passat als ianquis, als americans, que 
ho van intentar aplicar i, de molts pacients, només en van agafar dos que complien 
aquests criteris i «aquest entraria en el protocol», i els altres, doncs, tots es van diag-
nosticar més tard. Això, a Estats Units. D’acord.

Serien cinc fases. Primer, activar el Codi Ictus davant la mínima sospita i sabent 
que, moltes vegades, no tindrà un ictus, tindrà un mímic d’ictus, una cosa que simu-
la l’ictus; igual aquest nen ha tingut una convulsió focal i, després de la convulsió, 
li queda una parèsia: no mou el braç, ictus. No, senyora, és possible que això sigui 
una parèsia de tot postcrítica. Llavors, ho muntarem tot i tal i direm: no té un ictus. 
D’acord. O una migranya hemiplègica. Hi ha una forma de migranya, que els nens 
tenen un dèficit motor, que es diu migranya hemiplègica. O sigui, hi ha moltes cau-
ses que són mímics, que ho hem comentat abans.

Llavors, activar el Codi Ictus, maneig a urgències, maneig a la UCI, el diagnòstic 
per la imatge, no és fàcil, més embolics, més complicat.

A l’ictus, en una primera fase, el TAC pot ser normal, li hem de fer una resso-
nància i una ressonància especial, i la ressonància, com aquella imatge que els he 
ensenyat, que es veia tot allò, l’occipital blanc. Recorden que els he posat una imat-
ge? Doncs, amb difusió, sí que ho veus bé, però, a vegades, et trobes nens que, el 
primer dia de l’ictus, el TAC surt normal i no tots els hospitals disposen de TAC, 
de ressonància, ressonància amb difusió, les tècniques molt, molt específiques que 
es necessiten, que ara també veurem. Això és el maneig del diagnòstic per la imat-
ge. I la presa de decisions. Perquè, una vegada això, d’acord, molt bé, què fem amb 
aquest nen? Li posem la rtPA? Quan no hi ha una evidència, amb adults, sí, però 
amb els nens no està tan clar. Ja han passat dotze hores i ja no li podem posar rtPA. 
Avisem el neurovascular perquè ens faci una trombectomia? Ara, els ensenyaré amb 
una «diapo» el que és la trombectomia. Llavors, tot això són dilemes que ens plan-
tegem davant d’un nen que hi ha una sospita que té un ictus.

Llavors, clar, intervé molta gent, no estem sols els neuropediatres, intervé neuro-
pediatria, UCI, hematologia, vascular, diagnòstic per la imatge, anestèsia, urgències, 
neurocirurgia, laboratori..., o sigui, tots aquests professionals han d’intervindre co-
ordinadament per atendre un nen que ha presentat un ictus. Si esperem una setmana 
que ens el vegi el cardiòleg, la ressonància... entra el nen el divendres al vespre, li 
farem el dilluns, doncs, anem malament. El tiempo es oro, el temps és or en aques-
ta patologia i és molt molt important diagnosticar-ho aviat per intentar millorar-ho, 
evidentment.

Llavors, una de les coses que havíem treballat en aquest esborrany era, quan s’ac-
tiva el Codi Ictus, qui actua més i qui té un paper importantíssim és el SEM. Què 
passa? Doncs, el Sistema d’Emergències a Catalunya treballa molt bé, funciona molt 
bé i davant de tot nen que tingui un dèficit motor, un trastorn brusc del llenguatge 
–però, clar, si és un nen que no parla, això tampoc ho trobarem– o que tingui mo-
viments anormals només d’un hemicòs, pot ser que faci crisis focals, però, compte, 
perquè igual està començant un ictus i no esperarem vint-i-quatre hores que quedi 
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més clar que ha fet un ictus, perquè haurem perdut vint-i-quatre hores amb coses 
que podríem fer.

Llavors, la idea seria..., que havíem treballat amb el Gallofré, amb la Silvia Viei-
ra, amb tot el grup, és de treballar juntament amb el SEM, perquè són els primers 
que reben l’avís, doncs, que estiguin mentalitzats i sensibilitzats i que tinguin un 
codi i unes pautes quan hem d’intentar aplicar el Codi Ictus en nens; el SEM amb 
Codi Ictus d’adults, evidentment, funciona excel·lentment bé i, qui ha tingut un fa-
miliar amb un ictus, sap que funciona i que, amb una hora, estan al lloc, li han fet 
el TAC, li han fet pum, pum, pum, funciona molt bé. Però, amb nens, els torno a 
explicar com és de difícil.

Aquesta no es llegeix, però seria una mica el que havíem fet com a esborrany, 
que un hospital de primer nivell o de segon nivell o l’ambulatori, si també tenia la 
història aquesta, derivava el pacient, a través del SEM, a hospitals que estiguessin 
preparats..., que no tots els hospitals tenen ressonància d’1,5 tesles, amb difusió, amb 
no sé què, no tots els hospitals tenen neuroradiòleg de guàrdia que pugui intervenir, 
no tots els hospitals tenen un equip en què hi hagi neuroradiologia intervencionista, 
una UCI que estigui preparada per atendre aquests nens, etcètera. Llavors, nosaltres 
havíem treballat, en base a l’experiència mundial, els treballs de literatura i la nostra 
experiència. Havíem dictat... –quant em queda? 

La presidenta

Mira, deu minuts i mig.

Jaume Campistol Plana 

Intentaré no cansar més. D’acord. Havíem treballat amb les urgències, perquè el 
nen arriba a urgències i tampoc es tracta de posar-lo a la llista del triatge: «A veure, 
ja els avisaran.» Escolta, aquest nen ha de passar per davant de tothom. Home, si un 
nen que està amb aturada..., d’acord, però ha de passar davant de tothom i hi ha una 
sèrie de mesures que s’han d’aplicar, hi ha unes mesures que s’han d’aplicar a UCI. 
Aquest nen d’urgències, si hi ha el mínim dubte, ha de passar a UCI. I, a UCI, hem 
d’establir mesures de suport, tractament de complicacions, que, a més, pot estar fent 
convulsions o tenir un altre problema i preparar aquest nen immediatament per fer 
la ressonància, però, clar, hem de tenir la ressonància preparada, si no, «la ressonàn-
cia, ens la donen per dimarts», anem malament. Ha d’arribar a la UCI i fer-li la res-
sonància, i tenir un espai per a la ressonància per a aquests nens... I la ressonància, 
fixin-se, no és una ressonància normal i corrent, és una ressonància amb DWI, amb 
FLAIR, amb SWI, amb TOF, MRA, per veure i definir millor si hi ha un trombe, si 
hi ha una lesió isquèmica, si és molt grossa, si ja hi ha inici de revasculització o no, 
perquè el tractament canvia molt.

D’acord. I, aquí, apareix la famosa trombòlisi, que, hi insisteixo, amb adults està 
clarament demostrat, però, fixin-se, amb els treballs que hi havia, hi havia seixanta 
nens en el món que se’ls havia fet trombòlisi, o sigui, no és que sigui una aplicació 
a tothom, ad libitum, és en casos molt puntuals, sobretot, nens més grans, adoles-
cents, però, en nens petits, hi havia algun treball que parlava que el tractament de la 
trombòlisi podia agreujar el sagnat i, llavors, clar, tampoc és tant, tant clar que sigui 
la solució. Però sí que nosaltres vam decidir, a Sant Joan de Déu, que nens de més 
de dotze anys serien millors candidats que els nens petits, perquè en els nens petits 
no hi ha encara una evidència, però l’altra cosa és quedar-te així (l’orador fa el gest 
de quedar-se amb els braços plegats), esperant a veure que el nen desenvolupi una 
hemiparèsia i un dèficit. I, si sabem que amb els adults va bé, cada vegada hi ha més 
treballs que diuen que aquesta medicació, si no hi ha contraindicació i aplicada pre-
coçment, pot tenir el seu paper. Altra cosa és que clar, és un medicament que és car, 
l’has de tenir a l’hospital, no «vaig a trucar a París que...», anem malament perquè el 
tiempo es oro i és importantíssim disposar d’aquesta medicació a l’hospital.
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Aquí és un treball –no els canso més– que elucubra sobre la trombòlisi en els 
nens, que falten estudis, però que és una possible via d’abordatge. D’acord.

La trombectomia. Això, sobretot, es fa servir en adults, però nosaltres també ho 
hem fet servir en nens que tenen un trombe, que s’ha demostrat que tenen un trombe 
i, amb un giny metàl·lic com el que desembossa una canonada, que no és el mateix, 
d’acord?, doncs, amb aquest giny aconsegueixen retirar el trombe sense deixar se-
qüeles en el nen. Clar, ha de ser una persona amb experiència, que tingui ja molta 
experiència i molt training en això. Perquè, clar, si dius: «ho trec», i ho treus i reben-
tes la vena o l’artèria, ja pots plegar, ja pots plegar perquè no arribaràs a temps, però 
nosaltres ho hem fet diverses vegades, neuroradiòlegs intervencionistes que tenim a 
Sant Joan de Déu o venen del Clínic, i ho han fet amb alguns nens. D’acord.

Set minuts. Tot això és molt maco, d’acord? I això és el que hi ha, seguim treba-
llant en aquest tema, havíem fet aquest projecte amb el Pla de salut d’accidents vas-
culars, etcètera. Però l’altre problema amb què ens trobem són les seqüeles dels ictus 
i, aquí, poden veure, d’acord?, que les seqüeles poden ser de molts tipus, poden ser 
seqüeles motores, és clar, pot tenir una hemiparèsia, pot tenir seqüeles cognitives, 
que ara ho veurem breument, trastorns dels aprenentatges, aquests nens... primer, hi 
ha l’ictus, d’acord, molt bé, ja hem sortit, però, després, comença a haver problemes 
importants a l’escola, dèficit d’atenció, no segueixen i, clar, és un problema i és per 
a tota la vida. Trastorns comportamentals o epilèpsia, una seqüela de l’ictus pot ser 
l’epilèpsia.

Llavors, què els fem amb aquests nens? Intentem –intentem– fer una rehabilita-
ció integral de l’ictus pediàtric. Per què? Pel que els he dit abans, dels dos anys fins 
als vuitanta ens queda molt temps. Llavors, per això, intentem fer una rehabilitació 
integral, física, escolar, suport familiar, suport escolar i emocional, i avaluar les fun-
cions cognitives per veure què és el que li falla en aquest nen i com el podem ajudar 
amb programes de rehabilitació a càrrec de neuropsicòlegs, de psicòlegs, d’educa-
dors, etcètera.

Aquí veuen les seqüeles d’epilèpsia. Es considera que 10 d’un 40 per cent de nens 
amb ictus, una de les seqüeles és epilèpsia, però l’epilèpsia, avui dia, hi ha medica-
cions i, en molts casos, amb medicació, es pot controlar. Però, és clar, un cervell que 
està en desenvolupament, si li cau una hemorràgia i tal, pot afectar al llenguatge, a 
les funcions executives; segons on es localitza l’accident, tindrà més manifestacions 
en el llenguatge, en la lectura, en la comprensió, cognitives, dèficit d’atenció. Fi-
xin-se, hi ha un treball del 2010 que parla que el coeficient intel·lectual de nens que 
han patit un ictus sempre és per sota de la mitjana de la població. Desgraciadament, 
no tenim en aquests nens un CI abans de l’ictus, algunes vegades el tens, però clar, 
però si és un nen que anava bé al «col·le» i que, després de l’ictus, va malament al 
«col·le», que li costen els aprenentatges, que li costa seguir, que li costa tot.

Les habilitats lingüístiques també estan compromeses en els nens amb ictus, els 
aprenentatges verbals, visuals, el processament de la informació, les habilitats aca-
dèmiques... Tot això queda afectat, depenent de l’edat en què es produeix l’ictus, de-
penent de l’extensió de l’ictus queda afectat. Aspectes conductuals. Fixin-se, hi ha 
un treball del 2002 que parla que nens que han patit un ictus, el 49 per cent tenen un 
trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, el 31 per cent tenen ansietat, alteracions 
de l’humor, etcètera. I, aquí, poden veure també una cosa semblant.

Això repercuteix a la qualitat de vida, depenent de la severitat inicial, de l’edat; 
no és el mateix que l’ictus tingui lloc als dos anys, que el cervell encara està creixent 
i desenvolupant-se, que aparegui als setze anys, que li quedi una mínima seqüela. 
Repercuteix en l’autoestima, en familiars. Hi ha llibres i llibres i tractats sobre els 
serveis per preveure en els nens i persones joves que han tingut un accident vascular 
i recomanacions pràctiques.

Llavors, aquesta és una taula que és una mica llarga, però que ve a simplificar 
una mica tot el que s’hauria de fer de cara a la reeducació dels nens amb ictus: tenir 
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en compte l’escola, tenir en compte la família, tenir en compte els amics, tenir en 
compte el nen, tenir en compte l’autoestima del nen, a vegades, aquests nens estan 
deprimits, estan tristons, no segueixen al «col·le», no els surt... És clar, un nen que 
havia jugat a futbol i ha fet un ictus ha de deixar de jugar a futbol... Vull dir que és 
molt important el dia a dia d’aquests nens i intentar treballar-ho globalment i, per 
això, aquesta és una de les primeres conclusions sobre... Sento que estigui en cas-
tellà, però... D’acord. Conclusions del dany cerebral per a accidents vasculars. Un 
dany cerebral en etapes molt precoces de la vida afectarà a nivell cognitiu, conduc-
tual i social. La magnitud pot ser evident i es pot manifestar més tard, per exemple, 
un nen té un ictus, va bé, però resulta que comença el col·le, li costa la lectura, li 
costa l’escriptura, li costa l’atenció, no segueix, l’autoestima i això és important. És 
important fer estudis longitudinals.

I la rehabilitació neuropsicològica passa per la família, pel nen, per l’escola i 
tothom ha de treballar per intentar que aquest nen que doni el màxim de les seves 
capacitats.

I ara la penúltima. Sabem l’ictus prenatal i perinatal, que és una altra història, 
però que existeix, o sigui, no és només l’ictus de l’adult. Hi ha nens que ja neixen 
amb un ictus, d’acord, i el tractament és diferent.

L’ictus en pediatria és pot freqüent, però deixa seqüeles greus i risc de recidi-
va, si és una malaltia metabòlica, correm el risc que, al cap d’un any o dos o tres, o 
un problema cardíac, al cap d’un any o tres, torni a tenir un altre accident vascular. 
Llavors, hem de fer prevenció també. Un accident vascular ja és terrible, però dos ja 
no els dic el que suposa.

Hem d’intentar desplegar i treballar més amb el Codi Ictus pediàtric i disposar 
d’equips que estiguin preparats. Valorar totes les opcions terapèutiques. Estudiar 
quina és la causa i començar una rehabilitació integral, no limitar-nos a fer una re-
habilitació física, que, evidentment, si tens una hemiparèsia has de fer una rehabili-
tació física, i això ja es treballa bé a molts llocs, però la rehabilitació neurocognitiva 
és més complicada, és més difícil i requereix persones que s’hi dediquin, persones 
que treballin amb el nen, que estiguin en contacte amb el «col·le», que vagin a l’es-
cola, que donin normes a l’escola, que vagin a veure el nen a casa i això és molt 
complicat i és molt difícil de poder assumir.

I, llavors, l’Actictus. Què és l’Actictus? Doncs, l’Actictus és una de les iniciatives 
que se’ns va oferir a Sant Joan de Déu, perquè hi havia una productora que volia 
fer un vídeo, havia tingut un parent que havia tingut un ictus, per difondre que hi 
ha ictus en nens, perquè la gent no té aquesta idea. «L’ictus és dels adults». Sí, els 
adults, perquè tenim colesterol, tenim la tensió alta, tenim l’estrès que portem tot el 
dia, tenim altres factors, però el nen també té ictus i el nadó també pot tenir ictus. 
I llavors, aquesta iniciativa era un vídeo divulgatiu, en el qual sortien dos o tres nens 
que havien fet un ictus, que s’havien integrat a la societat, em feien una entrevista 
a mi, com a neuropediatre, a la doctora Sola, i tenen la idea d’acabar aquest vídeo, 
difondre’l més amb la idea d’intentar recaptar fons per poder fer una assistència més 
integral, sobretot, des del punt de vista de la rehabilitació, per als nens que han pa-
tit un ictus. I aquesta és una de les iniciatives. I aquest és el projecte Actictus, que 
el que pretén és millorar la qualitat de vida i la integració de nens i adolescents 
que han patit un ictus.

I això és un cervell que, de moment, no ha patit ictus i esperem que no el pateixi.
Molt bé. Doncs, gràcies. I els torno a demanar disculpes per les «diapos», perquè 

en tenim en català, castellà, algunes en anglès...

La presidenta

No pateixi, això no és problema. I li han sobrat trenta segons. (Rialles.) S’ha ajus-
tat. Gràcies, doctor Campistol, per la seva exposició.
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I, ara, passaríem la paraula als grups parlamentaris, per un temps de cinc minuts, 
si ho consideren, com a màxim. I, per tant, per començar, doncs, té la paraula el se-
nyor Jorge Soler, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Jorge Soler González

Bé, gràcies, novament, presidenta. Bon dia, doctor Campistol. Que estigui vostè, 
avui, aquí, no solament és un encert, és un regal que ens fa a aquests diputats, és un 
regal i un honor que fa a aquest Parlament; per tant, crec que ho intuíem abans que 
vostè arribés, però, bé, avui, després de sentir-lo, ho corroborem encara més. Així 
que moltíssimes gràcies per estar vostè aquí.

Jo li explico una mica, quan vaig demanar la seva compareixença, ara fa molts 
mesos, s’inicia amb una història, no?, que segurament vostè la coneix, era exacta-
ment el dia 24 de febrer, vostè sap que El Periódico, doncs, es fa ressò –indubta-
blement, no tan bé com vostè ho explica, no?– de la necessitat de recolzar l’atenció 
pediàtrica des de l’àmbit que, ara mateix vostè li estava donant l’enfocament i, jus-
tament, ens va sorprendre que hi hagués una mena, inclús, de crowdfunding, no?, de 
tot això, no?, per fer aquesta pel·lícula, per fer aquesta cosa.

Per tant, bé, crec que vostè sap, ens vam ficar en contacte amb el seu hospital. Jo, 
personalment, vaig anar amb Inés Arrimadas i part de l’equip de Ciutadans, a Sant 
Joan de Déu i vam tornar, com li dic, no solament entusiasmats, no solament orgullo-
sos de la feina que feu, sinó molt feliços de l’aprenentatge, del que vam veure i apren-
dre allà. Crec que ens va –ho dic de memòria– rebre, principalment, el director ge-
rent, el senyor Castillo (veus de fons), exactament, va fer una ponència extraordinària, 
a l’alçada del que ha fet vostè avui, aquí. I, de fet, des d’aquell dia, jo vaig demanar 
en aquest Parlament una cosa que acabem de votar fa uns minuts en aquesta compa-
reixença, vaig veure que tenim tant talent –això no és que ho descobreixi jo, és evi-
dent– els que esteu al capdavant de la sanitat catalana, que vaig dir: «Crec que portar 
gent d’aquest nivell i d’aquest talent, no?...», en aquest cas, el senyor Castillo crec que, 
a les poques hores, se n’anava a Harvard a fer una conferència que jo he seguit, per-
què estic interconnectat amb Linkedin i fa unes ponències extraordinàries i vaig dir: 
«Bé, coneixement...» com el que vostè avui ens regala en aquesta comissió i que fa 
unes directrius tan extraordinàries, ben allunyades del marc de la política en què nor-
malment estem acostumats a treballar aquí, no?, sinó que vostè ve aquí i ens il·lumina 
com un far sanitari extraordinari, pensava que era molt important. També és cert que, 
fa una estoneta, ens acaben de tombar, m’acaben de tombar que aquests directors ge-
rents, aquesta gent que, després, contracten a Harvard perquè ens il·luminin, bé, van 
fora, però en aquest Parlament, desgraciadament, molts d’ells no els podrem sentir.

En tot cas, jo, de veritat, li vull donar les gràcies, perquè a vostè sí que li han 
permès venir aquí a parlar-nos d’això i, per tant, públicament, felicitar-lo i agrair-
li-ho, no solament a vostè, sinó al que vostè està representant, eh?, els que som del 
sector sanitari entenem que vostè està al capdavant, però això és un equip i, per tant, 
doncs, perquè pugui transmetre i com li vaig fer el doctor Castillo en aquell moment 
i a l’equip, perquè estava el director mèdic, hi havia, doncs, molta altra gent... (Veus 
de fons.) Exactament, sí, el doctor Pons..., gent de moltíssim nivell, gent extraordi-
nària, eh?

Allà, vam veure també, bé, aquesta capacitat d’assistència integral, que vostè 
menciona, i que crec que és extraordinari entendre-la, per entendre com està, espe-
cialment, la pediatria a Catalunya. Vostès, en això, han set capdavanters, hi insistei-
xo, m’agrada la metàfora del far, perquè crec que... ja quan jo feia la carrera, vostès 
eren un far i, per tant, el segueixen sent i m’agrada. La legislatura passada, ja va 
haver-hi una polèmica amb la UFAM, res a veure, eh?, amb el seu camp, però sap 
vostè que jo vaig defensar amb fermesa, en aquest Parlament, la tasca... que equipa-
raries, ja sé que les... no?, les comparacions són dolentes, però, en tot cas, no?, noble, 
sensata, cabal, pionera, que havia fet la UFAM, els vam veure també en aquesta vi-
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sita, vaig poder saludar els companys, de fet, una de les companyes havia estudiat 
a la facultat ja fa uns anyets amb mi i, per tant, també felicitar-la en aquest sentit.

Sí que li volia dir, crec recordar que hi havia un tema... pensava que, avui, també 
vindria el gerent, en aquest cas, que era la demanda aquella d’expansió d’aquest hos-
pital. Sap vostè que hi ha uns terrenys adjacents a l’Hospital de Sant Joan de Déu... 
(Veus de fons.) Ho sé, ho sé. I, per això, avui, pensava preguntar-li, no? Per això, jo 
crec que és la importància, no?, de fer venir gent que, bé, que ens marca aquest far 
i que sabíem que hi havia aquesta necessitat, no? Li hauria preguntat això, però, bé, 
ho farem per una altra via.

En tot cas, gràcies, perquè tot el que feu per als nens és admirable i us estem 
molt agraïts. Per tant, en nom de tots i de qui representem, doncs, felicitats i mol-
tíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler.
I, ara, en nom del Partit dels Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la dipu-

tada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. En tot cas, i en primer lloc, eh?, agrair la presència del doc-
tor Campistol i de les seves... bé, del que ens ha explicat. Sí, és veritat, aquesta limi-
tació de temps jo crec que en els compareixents l’hem d’oblidar, perquè, al final, ho 
patim tots, pel compareixent i per la limitació. Crec que aquestes compareixences, i 
quan aquí es plantegen i, en altres ocasions, també es donen, per què han de servir, 
no? Serveixen, una mica, per visualitzar, per visualitzar coses que, moltes vegades, 
molta gent, si no ho ha patit o no està..., doncs, li és difícil conèixer, però, fins i tot, 
és difícil que ho coneguem els mateixos diputats i, per tant, que siguem nosaltres 
capaços de visualitzar, doncs, l’efecte que té, la prevalença que té, l’existència d’al-
guna patologia o, en aquest cas, de l’ictus pediàtric, doncs, jo crec que serveix per 
fer-ho extensiu també a molta part de la societat, en el sentit que hi ha coses que 
existeixen i que, si no ho has patit directament, doncs, costa de conèixer. I, per tant, 
conèixer-ho i amb més profunditat, jo crec, que avui és una lliçó de síntesi molt im-
portant i, a més, molt ben explicat, no?

Serveixen també, com deia, per conèixer, però, sobretot, serveix també per donar 
a conèixer el treball de tants i tants professionals i de tota aquesta gent que sí que ho 
viu i que, moltes vegades, conjuntament amb associacions de familiars i tal, doncs, 
intenten tirar endavant i entenc que el mateix projecte de l’Actictus és això, no?, és 
tirar endavant un projecte sobre una de les dos bases que jo crec que s’han plantejat 
avui, aquí, no?, que és, per una banda, desplegar i fer realitat el Codi Ictus pediàtric, 
que entenc que els treballs es van fer i es van fer el 2015, però no sé si, realment, 
han acabat o on estem, diríem, en aquest desenvolupament i en aquest fer, perquè no 
m’ha quedat clar, i conec perfectament, com deia del doctor Campistol, el Codi Ictus 
d’adult i tots els codis i, realment, en l’àmbit sanitari, els codis funcionen, eh?, i els 
ho dic per experiència. I, per tant, d’alguna manera, t’il·lumines una mica, quan ho 
sents, en el sentit que, potser sí que és un avenç,i no sé a quin punt ha acabat. I l’altra 
és aquests protocols de rehabilitació integral, que entenc que formen part d’aquest 
projecte, en el sentit, però que, d’alguna manera, potser, també s’hauria de fer més 
extensiu no només des de l’hospital, sinó en l’àmbit educatiu, és a dir, ser capaços de 
tenir el paper perquè no sigui la família la que hagi d’anar buscant aquests suports, 
sinó que tinguem in mente aquest protocol, que, d’alguna manera, avui s’ha definit.

Jo li deia que aquestes compareixences, aquí, serveixen perquè nosaltres cone-
guem, perquè es visualitzi, però també els han de servir a vostès per exigir o de-
manar en aquest Parlament què és el que nosaltres podem fer. Si nosaltres podem... 
individualment, podem fer moltes coses, col·laborar, ser... jo li dic col·lectivament. 
Estem, avui, a la comissió de Sanitat i, independentment del que es digui i se senti 
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i es visqui, avui, aquesta comissió ha aprovat cinc propostes de resolució per una-
nimitat, és a dir, que aquest Parlament i els diputats i diputades que avui estan aquí 
som capaços de posar-nos d’acord quan parlem de la gent i parlem dels seus proble-
mes i, per tant, jo crec que..., aprofiti que estem aquí per dir-nos què creu que po-
dem fer, és a dir, el Parlament podem tirar endavant, doncs, no ho sé, més pressió al 
Govern perquè, realment, el Codi Ictus pediàtric sigui una realitat? Quines mesures 
legislatives o què creu també que nosaltres podem aportar a un treball d’uns profes-
sionals, evidentment, no en el seu terreny, però sí en el nostre, que crec que d’això 
també és la segona part d’aquestes compareixences i, per mi també és important.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada.
I, ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la parau-

la la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs, miri, molt en el mateix sentit que la diputada que 
m’ha precedit, la senyora Escarp. A banda d’agrair-li la compareixença i l’expli-
cació, que, evidentment, les compareixences serveixen per visibilitzar treballs que 
s’estan fent i realitats que, potser, no tots tenim presents, volia demanar-li, precisa-
ment, concrecions en alguns dels elements en què nosaltres, crec, podem ser útils, 
no?, que és en aquest control, en aquesta tasca de control i d’impuls de la feina del 
Govern. I, per tant, respecte als dos elements que ha plantejat, que jo trobo impor-
tants, la implicació del Govern, no només del Departament de Salut, en alguns dels 
temes no és només Departament de Salut, i que podríem intentar, com a Parlament, 
ser proactius en fer pressió perquè això tiri endavant. Un seria el tema del Codi 
Ictus pediàtric, per tant, també, en aquest sentit, li demano, fins allà on pugui, ex-
plicar-nos on s’ha arribat amb el Codi Ictus pediàtric. Si hi ha alguna trava, on és 
aquesta trava? Quins són els frens, si és que n’existeixen, no?, perquè hi hagi l’exten-
sió a tot el SEM dels criteris del Codi Ictus pediàtric, en tot el personal de SEM, o 
la garantia amb equitat territorial suficient que hi ha els equips preparats per poder 
atendre un ictus pediàtric als usuaris de tot Catalunya.

I, respecte a l’altre element de la rehabilitació, no?, utilitzant aquesta plasticitat 
especial que tenen els cervells dels infants, no perdre l’oportunitat que la rehabili-
tació sigui al més efectiva possible, no?, i al més ràpida, evidentment, i precoç pos-
sible i que, a més, aquesta rehabilitació no depengui de què hi ha a la butxaca de la 
família, sinó que la pugui fer qualsevol infant de Catalunya, siguin quines siguin 
les condicions de la seva família, si pateix una situació d’ictus. Doncs, bé, també 
demanar-li aquesta concreció de si han pogut avançar o no, o on estan els frens i 
on podríem ajudar-los a intentar posar la nostra pressió respecte a aquesta part de 
salut, de rehabilitació, que depèn del Departament de Salut, però també respecte a 
la part de rehabilitació que depèn d’educació i dels equips educatius i docents més 
en global, no?, de poder fer arribar aquesta informació o de poder fer els suports 
necessaris, etcètera.

Per intentar-li concretar, eh?, sobre Codi Ictus, com està? On són els frens? Què 
podríem pressionar nosaltres? Rehabilitació, on? No? Serien els punts més febles 
actualment per poder garantir que hi ha aquesta equitat també social i de classe en 
l’accés a aquesta rehabilitació.

I agrair-li de nou la compareixença.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada.
I, ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.
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Gemma Espigares Tribó

Bon dia. Primer, agrair-li a vostè i, sobretot, a l’equip que fa possible l’atenció 
i el que, avui, ens ha explicat. Sumar-nos també a les felicitacions que li han fet la 
resta de grups. Sí que m’agradaria puntualitzar una cosa, perquè, sinó, el diputat So-
ler, que ens fa aquest..., que li hem tombat la compareixença de molts gerents, vostè 
no hi era abans i només per puntualitzar-ho, el que aquest grup que dona suport al 
Govern pensa és que, evidentment, s’ha de retre comptes a la ciutadania, sempre, 
però, per això, també el Govern té un desplegament territorial, hi ha les diferents 
gerències territorials i entenem que no poden passar per aquí quaranta-cinc gerents 
a explicar cadascú el que, perquè els diputats també tenim la feina del territori i, per 
tant, els podem anar a visitar i podem fer aquesta feina d’una altra manera.

De tota manera, deia el diputat que és una sort poder-lo tenir, avui, aquí, i és cert, 
i per això ho volíem aprofitar, sobretot, perquè, a Catalunya, tot i que l’ictus no sé si 
podríem definir-lo com una malaltia minoritària, però, en tot cas, el número d’inci-
dència no és de les patologies, com avui hem estat parlant de l’obesitat, que té una 
prevalença molt més alta, i tot i així, tenim una súper especialització molt impor-
tant. Tenim uns nivells d’excel·lència en dos hospitals, sobretot, i en el cas infantil, 
Sant Joan de Déu és indubtable que és la referència, molt important.

Per tant, poder seguir treballant en aquesta línia i, sobretot, vostè parlava tam-
bé del SEM, que, moltes vegades, són els que fan la primera atenció i, per tant, que 
aquesta formació es pugui anar teixint a tots els territoris i que el personal tècnic 
i facultatiu que treballa amb les ambulàncies i al Servei d’Emergències Mèdiques 
també pugui conèixer tots els avenços que s’estan fent en aquest sentit, segur que 
ens podrà ajudar.

S’ha comentat també el tema del finançament. Crec que és important també po-
sar l’exemple de La Marató. Em sembla que va ser el 2016, que es va dedicar exclu-
sivament a l’ictus, no?, amb el tema de recerca i de finançament no només públic 
Catalunya també és un exemple i, en aquest cas, doncs, evidentment, no podem viu-
re dels donatius de La Marató, però sí que també és un exemple de com es divulga i 
com molta més gent va conèixer, segurament, l’ictus també aquell any.

Per tant, crec que és bo que, ara, puguem recollir aquestes propostes més concre-
tes que alguns grups li demanaven i segur que el Grup Republicà les podrem atendre 
i també membres del Govern que han volgut estar avui, aquí, per poder recollir les 
seves propostes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada.
I, ara, per acabar aquesta ronda dels portaveus polítics, atès que no hi ha repre-

sentants del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent ni del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular, té la paraula, per tancar la ronda, el diputat Lluís 
Guinó, en nom de Junts per Catalunya.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Gràcies, doctor, per ser aquí. Deixi’m, d’alguna manera, 
agrair-li la seva intervenció i no només la seva intervenció d’avui, sinó tota la tas-
ca que està desenvolupant a l’Hospital de Sant Joan de Déu i, a més a més, com a 
membre d’una nissaga de pediatres molt reconeguts, sobretot, a terres gironines i, 
per tant, des d’aquí un agraïment no tan sols a la seva tasca, sinó a la tasca que han 
desenvolupat, fins i tot, membres de la seva família en l’àmbit de la medicina.

Miri, el que ens preocupa, bàsicament, a nosaltres –i ja hi han insistit alguns al-
tres diputats– és fins a quin punt aquests protocols que, des d’un punt de vista teòric, 
estan articulats, planificats i ben desenvolupats, són o tenen més o menys dificultats 
de portar-los a la pràctica, amb quines dificultats es troben a l’hora que, realment, 
s’ha d’aplicar aquesta mena de protocols? I si, realment, el nostre sistema de salut 



DSPC-C 68
27 de setembre de 2018

Sessió 4 de la CS  37 

està preparat per desenvolupar-los, si s’han de produir millores, en tots els àmbits, 
no només en àmbits de pròpiament del servei d’emergències. Ha dit vostè que és fo-
namental la rapidesa en la diagnosi de l’ictus i, per tant, si, realment, aquesta diag-
nosi es pot fer de forma immediata o si hi ha sistemes, realment, de fer-los de forma 
immediata i si es fa, precisament, o es pot fer un triatge suficientment ràpid com per 
diagnosticar l’ictus infantil. Aquesta és una qüestió que ens preocupa. És a dir, si 
el sistema, en aquest moment, està preparat per aplicar de forma eficient el codi en 
qüestió i el protocol en qüestió.

Hi ha una altra cosa que també ens interessa, més enllà de la seva excel·lent ex-
posició, i és que tenim la sensació que ens falten pediatres en el sistema de salut de 
Catalunya, sobretot, en les àrees d’atenció primària, en l’àmbit més de l’interior 
de Catalunya sé que hi ha dificultats en l’àmbit de la pediatria i, per tant, com resol-
dria vostè... Això és una qüestió més de gestió de la salut, no tant de pediatria, però 
sí que li demanaria com podríem fer, com es podria fer que hi hagués més pediatres, 
en definitiva? (Veus de fons.) Més enllà de treure més places, que, òbviament, això 
també depèn del sistema de finançament de cada una de les administracions, no és 
només un problema de treure places, si no tens finançament per treure-les, és difícil 
que les puguis treure, per tant, superant l’estricta necessitat, fins i tot, de recursos 
econòmics –perquè això no és tan senzill–, sí que és cert que hi ha dificultats per 
trobar pediatres en diferents àmbits de Catalunya. Volia saber la seva opinió.

I, en darrer terme, una qüestió que, certament, s’hi ha fet referència, es tracta 
d’una patologia, certament, des d’un punt de vista quantitatiu, minoritària, però 
també li voldria demanar, fins a quin punt, a Catalunya, s’està fent investigació so-
bre aquesta qüestió? Fins a quin punt, hi ha àmbits acadèmics, fins i tot, que porten 
a terme investigació respecte a l’ictus, al tractament de l’ictus infantil?

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat.
I, ara, sí, per respondre a totes aquestes preguntes, les que consideri, no cal que 

les respongui totes. Pot fer una resposta global, si li és més còmode. El que vostè 
cregui. Ara, té la paraula el doctor Campistol i no pateixin, com deia la diputada 
Escarp, pel temps, perquè és veritat que anem posant el temportizador, però, en cap 
cas, passa res si excedeix el temps, no li apagarem el «micro». Per tant... (Veus de 
fons.) No, no, no. Aquest encara no ha començat. Però, per un temps d’uns quinze 
minuts, eh?, que pot excedir-lo una mica, no passaria res, doncs, té la paraula el doc-
tor Campistol.

Jaume Campistol Plana

L’honor penso que és meu, de poder estar aquí, o sigui, jo estic encantat de po-
der-los venir a explicar una mica la nostra modesta experiència, però que ja fa qua-
ranta anys que treballem en neuropediatria, gràcies del grup de la nissaga, tinc el 
meu pare era pediatre, tinc un germà que està de director general del Clínic, un 
altre germà que és dentista a Girona i jo, que soc pediatre i, des de fa trenta-cinc 
anys, que estic a Sant Joan de Déu, havia treballat amb el seu pare, etcètera. Bé, to-
tal, que l’honor és meu i estic encantat de venir aquí i explicar una mica la nostra 
experiència.

No contestaré un per un perquè hauria d’anar dient «gràcies, gràcies», però que, 
per mi, és un plaer venir-ho a explicar i veure una mica la situació en què estem i 
veure en quines coses podem avançar.

Llavors, m’han parlat dels terrenys de Sant Joan de Déu, això ho hauria de parlar 
amb el Manel del Castillo, perquè és el que ho porta i el que ho sap; jo, exactament, 
no ho sé. Sé que s’està treballant amb el Cancer Center, d’acord?, però també nosal-
tres li estem reclamant que treballem amb el Neurology Center i el Central Nervous 
System Center, vull dir, que tothom estira cap al seu costat. 
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El càncer ven molt, però la neuropediatria també és un servei fort, que hi ha 
quaranta-cinc persones que hi estem treballant. Jo, fins fa un any i mig, estava de 
cap de servei; ara, per la norma aquesta de l’edat, he deixat el cap de servei, però 
segueixo treballant. Aquest dematí he donat dues classes a la universitat, he fet tres 
visites i he arribat aquí cinc minuts abans, però, vull dir que seguim treballant amb 
nens i seguim intentant avançar.

El tema Actictus, estem encantats que hi hagi hagut una productora que hagi vin-
gut... Han sigut ells que se’ns han vingut a presentar i a oferir, perquè havien tingut 
un parent. Doncs, nosaltres l’hem recolzat. Jo vaig participar en el vídeo, encara no 
ha sortit, però estem intentant treballar per difondre més aquesta malaltia, perquè 
tothom pensa que és una malaltia estranya, sí, és súper estranya, perquè si és de dos 
a catorze cada cent mil, una malaltia estranya és u cada dos mil; no, no estranya, 
súper estranya, però quan et toca de costat, és devastadora. Hi ha nens que es mo-
ren de l’ictus i nens que queden amb seqüeles, però terribles i nens que queden amb 
menys manifestacions, però que, en tot cas, depèn de cada nen. Però vull dir que és 
una malaltia estranya, però que hi hem de seguir treballant. El fet que amb l’Actictus 
es pugui donar a conèixer una mica més i puguem intentar recaptar fons per fer una 
assistència integral, penso que això seria molt important.

L’assistència que es fa ara, evidentment, a tots els hospitals o a la majoria, hi ha 
un servei de rehabilitació, no tots els hospitals tenen psicologia, no tots els hospitals 
tenen neuropsicologia i els que en tenen estem desbordats de feina, perquè, clar, nos-
altres, per exemple, no és la carta als Reis ni demano res jo aquí, eh?, perquè, sinó, 
ha de ser el Manel que ho demani, però tenim tres neuropsicòlegs a temps parcial, 
50 per cent, molt bé, però aquest neuropsicòleg un està amb cirurgia de l’epilèpsia, 
l’altre està amb seguiment del nounat, l’altre està fent seguiment de malalties meta-
bòliques, l’altre està fent accidents vasculars, però altres patologies i, a més, aquesta 
persona que està al 50 per cent, és a dir, està treballant vint hores amb això, amb el 
nen amb dany cerebral adquirit, però, clar, té diferents nens, s’ha de posar en con-
tacte amb l’escola, ha de donar normes a la família, ha de treballar amb el nen, o 
sigui, és molt molt difícil i, per això, el que volem és intentar aconseguir ajuts per 
fer una rehabilitació integral i perquè hi hagi un psicòleg o un terapeuta que s’apropi 
a l’escola, que doni normes als metres, que els implanti a casa seva un programa in-
formàtic perquè el nen pugui anar treballant, i anar millorant, i anar progressant en 
l’atenció, en el coneixement, en els aprenentatges, en la planificació, etcètera, però, 
clar, això és molt difícil amb vint hores que un neuropsicòleg pugui fer això, perquè, 
mentrestant, tenim altres activitats en el servei i, clar, l’ictus és una cosa, però també 
hi ha els tumors i, després, venen els neurooncòlegs: «Escolta, i els meus nens que 
els teniu...» Vull dir, que no és tan senzill i, a més, és un hospital enorme. Nosal-
tres tenim tres neuropsicòlegs, també hi ha un departament de psicologia. Ja sé que 
també hi ha els EAP, hi ha els CSMIJ, hi ha altres històries, però que és molt difícil 
coordinar-se tothom per intentar treballar. Llavors, la història de l’Actictus és inten-
tar aconseguir que dos o tres psicòlegs o neuropsicòlegs es puguin implicar més di-
rectament, però, clar, no podem atendre tots els nens de Catalunya; llavors, intentem 
donar normes, contactar amb les escoles, treballar amb els nens, fer un seguiment 
i intentar que el nen doni el màxim de les seves capacitats. I aquest seria una mica 
l’objectiu, perquè el cert és que anem sobrepassats.

D’altra banda, el tema del Codi Ictus. D’acord, el tema del Codi Ictus, vam co-
mençar el 2015, vam començar a treballar, intentant fer un programa pilot, com un 
esborrany, vam estar treballant amb el Gallofré i la Silvia Vieira, que ens van aju-
dar molt, perquè tenien l’experiència dels adults, però ens vam començar a trobar la 
trava més important, l’evidència científica que hi ha en nens, però nosaltres seguim 
pensant que aquests nens, a Catalunya, estan ben atesos, això és evident, però, clar, 
hauríem de millorar l’atenció d’aquests nens, perquè no és el mateix que vagi a qual-
sevol hospital, que hi hagi sospita d’ictus, se li faci un TAC i s’esperi que vagi a l’en-
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demà al neuròleg, ja haurem perdut aquestes dotze hores, que es pogués aplicar el 
Codi Ictus, aquest nen vagi a través del SEM a dos o tres hospitals a Catalunya que 
estiguin preparats per tenir el radiòleg de guàrdia, el neuroradiòleg intervencionista 
allà, una UCI que tingui un llit per atendre aquest nen, unes urgències... O sigui, tot-
hom està més o menys preparat, però hem de fer un pas més endavant i hem d’inten-
tar acabar de consolidar aquesta idea que vam tenir el 2015 i que hi estem treballant, 
no l’hem deixat abandonada, però que hi estem treballant amb la idea de millorar 
aquestes dotze, catorze primeres hores, que són bàsiques en la vida d’un nen. Di-
agnosticar el nen d’un ictus quan han passat tres dies i el nen, pobre, està així, que 
no mou el braç, poca cosa més pots fer que dir: «Pobret, pobret; hem de fer rehabi-
litació.» Això ho saben fer arreu. Però sí intentar avançar-nos i, si hi ha una mínima 
possibilitat que un nen... Però, clar, han de tenir un neuroradiòleg intervencionista, 
de vascular, i que sigui capaç d’anar a l’hospital i, en una hora, posar el filaberquí 
aquest i, com el que destapa el tap d’una botella, doncs, treure el trombe, però, clar, 
això no ho pot fer tothom. Hi ha neuroradiòlegs intervencionistes d’adults, però de 
nens, no n’hi ha massa. Llavors, vull dir, no és tan fàcil; amb els adults, sí, però 
els nens... Ens han vingut alguna vegada...

Nosaltres estem treballant amb l’Hospital Clínic, treballant conjuntament, per 
avançar en aquest sentit. Els metges d’UCI han d’estar preparats i han de tenir un 
llit reservat per a això. Els d’Urgències, deixem-nos de triatges i un nen que hi hagi 
una mínima... o sigui, no és fàcil de muntar. Nosaltres, amb aquests primers pas-
sos, amb el Gallofré i la Vieira, havíem parlat ja amb el SEM i tothom estava més 
o menys d’acord per anar treballant, però que no és fàcil i trobes problemes. Hi va 
haver una època que es va desaccelerar una mica tota la història per esdeveniments 
extres que tots sabem, però que nosaltres pensem que seria bo seguir treballant amb 
aquesta idea que s’havia ja gestat i, inclús, estàvem d’acord dos hospitals, que era el 
Vall d’Hebron i nosaltres, perquè són dos hospitals que tenen radiologia, neurolo-
gia intervencionista, neuropediatre, no de guàrdia, però seria una cosa que s’hauria 
de treballar i intentar muntar-ho, perquè algú ha de coordinar tota aquesta història, 
perquè, sinó, qui coordina? El pediatre, el... o sigui, pensem que un neuropediatre, 
no és perquè jo sigui neuropediatre, però que un neuropediatre dirigís les manio-
bres i decidissin conjuntament si s’avisa el neuroradiòleg intervencionista, o es posa 
la rtPA o es passa, directament, a cures intensives. O sigui, que sí, però no és fàcil 
d’implementar.

Així com amb els adults és un model que agafes aquí, l’apliques a Girona, l’apli-
ques a Santa Catarina i l’apliques a Olot, d’acord?, i és relativament fàcil, el model, 
amb nens, ja els he intentat demostrar com n’és de difícil. No hi ha un consens, però 
sí que és evident que, entre tots –entre tots–, hem de millorar l’assistència de la fase 
aguda de l’ictus i també l’assistència de la fase crònica de l’ictus, de les fases de se-
qüeles. I nosaltres, amb els neuropsicòlegs de l’hospital, hi estem treballant molt i 
en la fase aguda, amb els intensivistes, i hauríem d’avançar una mica més per veure 
què més podem fer per intentar aplicar aquest codi. Però, és clar, si no s’aplica bé 
el codi, el nen que té un ictus i està en un hospital a la perifèria i està, no ho sé, a 
Tortosa i té un ictus, d’acord, de Tortosa passaríem, no ho sé, a Tarragona, de Tarra-
gona, un ictus, a Sant Joan de Déu o la Vall d’Hebron, però, quan arriba, ja han pas-
sat vint-i-quatre o quaranta-vuit hores i aquestes hores, el tiempo es oro amb el cer-
vell, llavors, poca cosa més podem fer. Llavors, en aquest cas, l’hauríem de tornar 
a Tarragona, per dir alguna cosa, eh?, no tinc res contra Girona, ni Tarragona, però 
hauríem de tornar-lo allà i el que seria bo es intentar aplicar una mica més aquestes 
idees que teníem, juntament amb el pla aquest de tractament agut de l’ictus, i penso 
que això seria important.

I, evidentment, dins de la rehabilitació, treballar amb les escoles, treballar amb 
els educadors, no és només estirar una mica el braç del nen, això és la rehabilitació 
física, però hi ha la teràpia ocupacional, hi ha la reeducació cognitiva, a vegades ne-



DSPC-C 68
27 de setembre de 2018

Sessió 4 de la CS  40

cessites el psicòleg o el psiquiatre perquè aquest nen està deprimit, la família està 
enfonsada i tot això s’ha de treballar també. Llavors, penso que és tot això.

Després, la pregunta: «Falten pediatres?» Evidentment, falten pediatres i falten 
neuropediatres. Nosaltres, neuropediatres no en falten tants, perquè tenim un màster 
en neuropediatria, que m’honro de dirigir, que fa ja vuit anys que fem i que, quan 
una persona ha acabat la pediatria i hi té interès, doncs, fem un màster de veritat, 
eh?, de dos anys (rialles), de neuropediatria, a Sant Joan de Déu, per la Universitat 
de Barcelona. En aquest moment, tenim set alumnes que estan durant dos anys –dos 
anys– formant-se en neuropediatria i surten neuropediatres.

I pediatres? Evidentment, en falten. Potser sí, seria la història aquesta dels nu-
merus clausus i la limitació que hi ha; potser, s’haurien d’incentivar més. Però el que 
és cert és que la gent vol treballar a gastroentorologia pediàtrica de no sé què i, en 
canvi, el pediatre que tots coneixíem abans, el meu pare que era pediatre, doncs, era 
pediatre de batalla i anava a l’ambulatori i a la privada i veia tot el que sigui i, quan 
tenia dubtes, anava a l’especialista; però, no, han de ser súper... Pediatre de carrer 
no es veu. El pediatre que, abans, feia els domicilis i tal no existeix tot això, però 
penso que, d’alguna manera, hauríem... Per això hi ha els polítics, hi ha els gestors, 
que jo els torno a passar la pilota. Jo soc catedràtic de pediatria i nosaltres formem 
alumnes. Per exemple, a Sant Joan de Déu, passen una promoció de Bellvitge, que 
són vuitanta alumnes i dos del Clínic, que són vuitanta i vuitanta, són tres-cents sei-
xanta alumnes que fan pediatria; clar, són futurs pediatres. L’altra cosa seria parlar 
del tema MIR i dels metges catalans que han fet pediatria i que, llavors, els envien a 
les Illes Canàries a fer el MIR i nosaltres no els tenim aquí. És una mica... em poso 
en política, que jo no... D’acord.

Nosaltres estem formant gent en medicina, llavors, s’han d’anar a Tenerife o a un 
altre lloc i, llavors, aquí, ens venen d’altres regions i, llavors, després, aquesta gent 
se’n torna al seu país, vull dir, que és molt difícil i s’hauria de reformatejar una mica 
el sistema MIR i això jo n’he parlat diverses vegades... Però, bé, jo prou feina tinc 
(rialles) amb la neuropediatria, i amb la càtedra i amb venir-los a explicar, modes-
tament, el que sabem d’ictus en nens.

Però la idea era que sàpiguen que existeix l’ictus en el nen, que molta gent diu: 
«Ah, també hi ha ictus en nens?» Doncs, hi ha ictus en nens i és devastadora la pato-
logia, i home, en els adults ja ho és i molts parents se’ns han mort d’un ictus, el meu 
pare es va morir d’un ictus, d’acord, però, en tot cas, quan li passa a una persona de 
vuitanta anys o de... dius: «Mira, pobret, ha fet un ictus.» Però, amb un nen de dos 
anys, els asseguro que és dramàtic, aquest nen fins a... I, després, clar, dius el primer 
dia: «Hi hi, ha ha. Mira, ja està bé, ha recuperat...» Però, després, els vas seguint i 
als deu anys i als quinze, i veus les dificultats i els problemes que hi ha. Per això és 
molt important l’abordatge integral d’aquests nens, és bàsic.

La presidenta

Doncs, moltíssimes gràcies...

Jaume Campistol Plana

No sé si he contestat a les preguntes.

La presidenta

Jo crec que sí. Li sobra un minut i... (L’oradora riu.)

Jaume Campistol Plana

No. Si és un minut, és per donar-los les gràcies i que hem de treballar conjunta-
ment, vostès, nosaltres, els hospitals, els gerents i tots. I jo estic encantat de treballar 
allà on estic treballant, a Sant Joan de Déu, hi passo al matí i la tarda... Aquest matí 
era a les vuit del dematí allà, d’acord?, i, si tot va bé, a les nou del vespre, encara 
estaré allà. La família no em veu, però és estar-hi, vull dir, i, a les nou del vespre, 
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si avui va bé, aquesta tarda, acabaré del Sant Joan de Déu. I demà tornem-hi, però, 
bé... Si ho fas amb gust, jo estic encantat.

La presidenta

Moltes gràcies, doctor Campistol, per la seva exposició i també per tota aquesta 
passió que li posa, perquè, certament, en els àmbits com el que vostè treballa i molts 
altres, sobretot, professionals de la salut, si no hi ha aquesta passió i aquesta vocació, 
segurament, no arribaríem enlloc.

Jaume Campistol Plana

Mig segon. M’han preguntat per la recerca. La recerca, estem fent treballs de re-
cerca amb marcadors per a l’ictus, amb programes informàtics per a la reeducació 
dels nens, vull dir, que estem treballant en recerca.

TV3, La Marató, molt bé. Ara, sí que aprofito per reivindicar-ho. La Marató, de 
TV3, cada any, presentem treballs i no sempre ens concedeix... Home, jo entenc que 
no ens ho poden donar cada any. Però passa que donen treballs a llocs capdavanters 
que fan recerca amb animals d’experimentació i el nen que tenim allà, treballs clí-
nics, perquè, clar, jo soc clínic i estic tot el dia veient nens, doncs, fas treballs clínics 
i és més difícil. Llavors, jo havia parlat amb el director de TV3 una vegada –una 
vegada–, dient: «Escolta, feu servir els nens, surten els nens com a reclam», el po-
bre nen que tothom «el nen, el nen», però, llavors, no es dedica un percentatge als 
treballs sol·licitats de recerca amb nens, llavors, sí, a la rata aquella que no mou la 
cua perquè... Que em sembla molt bé, que així avança la medicina, però que també 
seria bo que hi hagués una quota per a treballs clínics, perquè, doncs, fem servir els 
nens per cridar l’atenció i, després, no... o per sensibilitzar la gent, però que seria 
important també.

He contestat a la recerca.

La presidenta

Moltes gràcies. Em sembla que ha contestat tots els comentaris que li han fet.
Doncs, amb aquesta compareixença, acabem avui.
I, per tant, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dos quarts d’una del migdia i deu minuts.
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