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Sessió 5 de la CS

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

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

secretària, María del Camino Fernández Riol, i del secretari en funcions, José Maria Cano 

Navarro. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, José María Cano Navarro, Da-

vid Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Anna 

Geli i España, Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Najat Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares 

Tribó i Noemí Llauradó Sans, pel G.P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta Moreta 

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

nya en Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió la vocal de llevadores de la Junta de Govern, del Col·legi 

Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Noemí Obregón Gutiérrez, acompanyada de 

la membre de la vocalia de llevadores, Isabel Salgado Poveda.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi d’Infer-

meres i Infermers de Barcelona davant la Comissió de Salut per a explicar l’informe sobre 

l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part del llevador (tram. 357-

00096/12). Comissió de Salut. Compareixença.

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 millorament de l’accés a les clíniques del dolor (tram. 

250-00028/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 15; esmenes: BOPC 133, 10).

4. Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d’atenció primària de Cerda-

nyola del Vallès (tram. 250-00029/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 16; es-

menes: BOPC 133, 11).

5. Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic ràpid del càn-

cer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya (tram. 250-00040/12). 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, 29; esmenes: BOPC 133, 15).

6. Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut (tram. 250-00041/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 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, 30; esmenes: BOPC 133, 15).

La presidenta

Si els sembla, comencem aquesta comissió ordinària de Salut.
Tenim un ordre del dia establert, però abans de començar amb aquest ordre del 

dia, informar-los: tots, a la seva taula, han trobat un bolígraf i una carpeta del Banc 
de Sang. 

El proper dia 24, coincidint amb el Ple, hi ha la campanya de donació de sang, 
aquí, al Parlament. Parlant amb els companys del Banc de Sang, em demanaven de 
fer difusió, com a membres de la Comissió de Salut, que ens pertoca. I, per tant, 
precisament per la importància que tenen, doncs, les donacions de sang, perquè no 
cal que els recordi que cada dia es necessiten entre vuit-centes i mil donacions de 
sang per mantenir els nivells i cobrir les necessitats que tenen els pacients a Cata-
lunya.
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Però, a més a més, no només és important que, puntualment, cada dia, se’n facin 
vuit-centes o mil donacions, sinó també la continuïtat en aquestes donacions. Entre 
altres coses perquè, per exemple, un dels components de la sang, que són les pla-
quetes, tenen una caducitat de cinc dies. Per tant, cada cinc dies s’han de renovar, 
doncs, les reserves de plaquetes que tenim.

I, a més a més, ara ens trobem que, totes aquelles persones que són donants ha-
bituals, doncs, precisament perquè als estius o els nadals, doncs, la gent fa viatges a 
llocs on després es necessita guardar un temps de prudència per tal de poder tornar 
a donar sang, en aquells mesos que abans, habitualment, aquestes reserves tornaven a 
omplir-se, doncs, en aquests moments, ens estem trobant que, també aquests espais, 
doncs, cada vegada són menors. I, per tant, cal continuïtat en les donacions, i també 
afiançar nous donants.

Per tant, recordar-los que el dia 24, el dimecres que ve, de deu a sis de la tarda, 
a baix, a l’auditori, es farà la campanya de donació de sang, que també veuran pro-
mocionada a la cafeteria, amb aquests cartells. (La presidenta mostra un cartell a 
la sala.) Recomanar-los, si us plau, que ho facin extensiu als seus grups parlamen-
taris. És molt important que el Parlament, donem, doncs, exemple, no?, amb una 
campanya solidària com aquesta i, per tant, doncs, així ens ho han fet arribar des 
del Banc de Sang. Així els ho transmeto, i espero, doncs, poder veure’ns el dime-
cres que ve a l’auditori donant sang com a bons membres que som de la Comissió 
de Salut.

Llavors, seguint amb l’ordre del dia, hi ha una proposta d’alteració de l’ordre del 
dia, senyor Barra?

Martín Eusebio Barra López

Sí, muchas gracias. Y para anunciar que allí estaré, como todos los años, faltaría 
más, y transmitiré la necesidad que es..., efectivamente, es muy importante, de san-
gre, al resto de miembros de nuestro grupo.

Sí, anunciar, si no tiene ningún grupo inconveniente, el punto 4 del orden del 
día, que hace referencia a unos CAP de Cerdanyola, se tramitaría en último lugar, 
para que la diputada, que está ahora mismo en otra comisión, pudiera venir a de-
fenderlo. 

Y también, ya de paso, anunciar la sustitución de la diputada Blanca Navarro por 
el diputado José María Cano.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Hi ha alguna altra substitució en els altres grups parlamentaris? (Veus 
de fons.) Senyor Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

Sí, pel Grup de Junts per Catalunya, la diputada Anna Geli substitueix la dipu-
tada Mònica Sales.

La presidenta

Molt bé. Senyora Espigares?

Gemma Espigares Tribó

Al Grup Republicà, a partir del segon punt, la diputada Eva Baró substituirà la 
diputada Caula.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Alguna altra substitució? (Pausa.) Doncs llavors dona-
ríem..., si tots els portaveus estan d’acord a posposar aquest punt a l’últim, aquest 
canvi a l’alteració en l’ordre del dia?
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Compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona per a explicar l’informe sobre 
l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part del 
llevador

357-00096/12

Doncs donaríem pas al primer punt que tenim previst, que és la Compareixença 
dels representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut, per explicar l’informe sobre l’acompanya-
ment continuat, personal i integral de la dona per part del llevador.

Tenim aquí a la taula, la senyora Noemí Obregón Gutiérrez, que és vocal de lle-
vadores de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona, i la senyora Isabel Salgado Poveda, que és membre d’aquesta Vocalia de 
Llevadores del Col·legi d’infermeria de Barcelona.

Per tant, sense més els dono la paraula per un temps màxim de mitja hora. I des-
prés, els grups parlamentaris podran fer les seves intervencions, també, per un temps 
màxim, si els sembla, de cinc minuts. (Veus de fons.) Sí? (Pausa.)

Perfecte, doncs; quan vulguin tenen la paraula.

Noemí Obregón Gutiérrez (vocal de llevadores de la Junta de Govern del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona)

Bé, bon dia. Moltes gràcies a la comissió per l’oportunitat que suposa estar avui 
aquí, parlant de les cures durant el part i el paper de la llevadora. Y es explicando 
este papel, el papel del cuidado durante el parto, que realiza la matrona, como me 
gustaría empezar mi intervención.

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

La matrona, en términos generales, es el profesional referente para el cuidado 
de la salud sexual y reproductiva de la mujer, pero si nos centramos sólo en lo que 
es la atención al parto, es el profesional que tiene más competencia para el control, 
seguimiento del embarazo, del parto y el puerperio, y también de la atención al neo-
nato, hasta el 28 día de vida.

Esta competencia viene dada por regulaciones y normativas europeas, y tam-
bién estatales, que configuran nuestro marco profesional, tanto a nivel de forma-
ción como de ordenación de la profesión. Pero la competencia, sobre todo, viene 
avalada por la práctica basada en la evidencia y los estudios de satisfacción de las 
usuarias. Las prácticas basadas en la evidencia, o las guías de práctica clínica, nos 
recomiendan con una fuerza de evidencia tipo A, que la matrona es el perfil profe-
sional más adecuado para la atención al parto normal. Siempre me voy a estar refi-
riendo al parto normal o al parto fisiológico.

¿Por qué lo recomiendan? Porque se ha visto que los resultados perinatales son 
mejores y que, además, las usuarias están más satisfechas, tienen una mejor vivencia 
del parto. En nuestro entorno, la encuesta Plaensa también nos marca esta satisfac-
ción de las usuarias. Es el profesional mejor valorado en el proceso de atención al 
embarazo, parto y puerperio.

Sin embargo, a día de hoy, es una competencia que no está desarrollada o im-
plantada con toda la autonomía que nos gustaría. Y para explicarles un poco por qué 
me tienen que permitir que haga un breve recuerdo o repaso histórico de los últimos 
cambios que ha habido en la atención al parto en nuestro medio.

Bien..., históricamente, el papel de la matrona siempre ha estado al lado de la 
mujer, ayudándola, acompañándola en el proceso fisiológico, ¿no?, dándole fuerza 
para el momento del parto; pero sí que es verdad que hubo unos años, a partir de 
los años sesenta, en que hubo un cambio de modelo de atención al parto. Los partos 
dejaron de atenderse en el modelo comunitario, y bajo el paradigma biomédico de 
la salud, pasaron a atenderse todos los partos en los hospitales. Esto coincidió tam-
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bién con la implantación más tecnológica en lo que eran los diagnósticos y los tra-
tamientos, que fueron, pues, muy bienvenidos, porque evidentemente, han servido 
para disminuir la mortalidad perinatal; pero, en principio, estaban diseñados para 
embarazos de riesgo y para partos con patología.

El problema vino del uso sistemático, ¿no?, de la tecnificación y de los procedi-
mientos más invasivos en la atención al parto normal. Esto llevó, pues, a un término, 
¿no?, que se ha utilizado mucho, que era la medicalización del parto, la medicalización 
de un proceso fisiológico, que llevó de la mano una sensación de deshumanización, 
otro concepto que ha sonado mucho, de la atención de las mujeres durante el proce-
so del parto. Fue, en torno a los finales de los noventa, principios del año dos mil, 
cuando llegan, pues, peticiones de la Organización Mundial de la Salud, y también 
de las mujeres organizadas en colectivos, ¿no?, que abogaban o que reclamaban un 
cambio en el modelo de atención al parto normal.

Las instituciones sanitarias y la política se hicieron eco de estas reclamaciones, 
y, a partir de entonces, vimos un cambio –que yo considero que ha sido muy pro-
ductivo– en el escenario de nuestras maternidades, ¿no? Las imágenes que les pongo 
son de maternidades catalanas públicas, ¿no? De los..., y son, bueno, especialmente 
del hospital en el que yo trabajo, en el que he visto, ¿no?, el cambio del que podemos 
estar muy orgullosos todos, mujeres, entidades gestoras y profesionales, de cómo 
se están atendiendo los partos en nuestra sanidad pública.

Pero entonces, también..., sí, nos quedaba la pregunta de decir: realmente, los 
avances han sido muchos, pero, ¿hacia dónde podemos seguir avanzando?

Me gustaría, también, remarcar el papel que ha tenido Cataluña, que siempre ha 
estado en la cabeza de estos cambios. Comenzamos con la acreditación de los hos-
pitales públicos, como centros de referencia para el parto normal. Hemos estado tra-
bajando en apoderar a las mujeres, en que tengan más conocimientos sobre el parto, 
sobre el embarazo..., ¿no? Tenemos el Plan de parto, como estrategia de decisiones 
compartidas. Y, bueno, la última noticia, ¿no?, la iniciativa de la primera casa de 
partos, o unidades más..., técnicamente son unidades de baja intervención, para la 
atención al parto, ¿no?, gestionadas por matronas.

Entonces, un poco: ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues, bueno, para acabar de 
implantar el modelo, pues, seguir avanzando en lo que son las prácticas basadas 
en la evidencia, eliminar de nuestras prácticas habituales prácticas carentes de valor, 
de luchar, ¿no? Porque la mujer no es ni la matrona, ni los tetra, los protagonistas del 
parto, la mujer es la protagonista del parto. Y por eso hay que apoderarla. Y también 
a las matronas, hay que apoderarlas, para que desarrollen plenamente la autonomía 
de su competencia. 

Y otro problema al que nos enfrentamos, ¿no?, u otro desafío, es conseguir un 
número adecuado de matronas. Si nos comparamos con Europa, nuestras ratios de 
matronas son bajas; pero, además, preocupante es que la tendencia no es a incre-
mentar, sino que estamos, en comparación, disminuyendo las ratios de matronas. Se 
necesitan más matronas. ¿Y por qué necesitamos más matronas? 

Como les decía, para acabar de consolidar un modelo en el que se ha trabajado 
mucho, y de verdad, en el que estamos todos los profesionales muy orgullosos, de 
cómo se atienden los partos en nuestros hospitales, pero queremos ir un poquito más 
allá. Y un poco más allá, significa implementar un proceso, ¿no?, o un modelo de 
cuidados, conocido como One-to-one, que consiste, bueno..., pues, en una matrona, 
una mujer..., o sea, una atención individualizada, por una matrona que cuida ínte-
gramente el proceso.

Este modelo de cuidados surge en Inglaterra, en el cual realizan un estudio com-
parativo, en dos grandes maternidades. En unos, pues, con un modelo de cuidados 
que era el convencional, y en el otro, pues, el modelo One-to-one o de acompaña-
miento personalizado. ¿Los resultados qué nos muestran? Pues que, de esta relación 
terapéutica, de acompañamiento y de apoderamiento de la mujer, mejoran los re-
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sultados perinatales. Las mujeres tienen partos más cortos, con menos necesidad de 
analgesia, con menos necesidad de episiotomía, sí..., con menos intervencionismo a 
nivel de tocurgia, y, además, con tasas de lactancia más altas, y lo que es también 
muy importante, en la sanidad de hoy, es con unas altas tasas de satisfacción de las 
usuarias.

A partir de ahí, en el norte de Europa, el modelo One-to-one..., se hace una prác-
tica habitual en las maternidades. Y ahora ya hay mucha evidencia científica y revi-
siones sistemáticas, que apoyan este modelo, las guías NICE, las guías de la práctica 
basada en la evidencia de nuestro entorno, pues, todos son defensores y recomenda-
ciones basadas en una evidencia fuerte de que tendríamos que ir hacia este modelo. 
Es con este compromiso con el que la vocalía de matronas, dentro del colegio, he-
mos estado trabajando, estos tres años que estamos, intentando, pues..., visualizar 
cuál es la situación actual y qué..., bueno, qué podemos hacer para mejorar o qué 
recomendaciones podemos dar para seguir avanzando.

Hemos realizado tres estudios, que son los que intentaré comentar brevemente. 
¿Qué buscaban, ¿no? Pues, un poco: ¿cómo están las comadronas a nivel de compe-
tencias, estamos haciendo todo lo que podemos hacer? ¿Cómo se están atendiendo 
los partos? Y, finalmente, si, este modelo que queremos impulsar, se está desarro-
llando en nuestras maternidades.

En el primer trabajo que realizamos, pues, nos planteábamos esto: conocer las 
competencias que están desarrollando las matronas en nuestros hospitales. Yo me he 
centrado sólo en lo que es el parto normal, pero la matrona tiene competencia, tam-
bién, para el acompañamiento de todo lo que es la patología obstétrico-ginecológica, 
y de los embarazos de riesgo, que también merecen..., y, además, especialmente, ¿no?, 
este acompañamiento, también, más personalizado y que, a la vez, de las preocupa-
ciones médicas, pues, haga este acompañamiento de educación sanitaria y personal, 
que requieren las mujeres.

Entonces, pues..., desde esta base, nos preguntábamos: ¿Dónde están o qué están 
haciendo nuestras matronas en nuestros hospitales? Hicimos un estudio descriptivo, 
que preguntábamos a las matronas qué competencias, en qué lugares estaban tra-
bajando, dentro de los dispositivos de la salud sexual y reproductiva hospitalaria, 
y encontrábamos, pues, que la presencia mayoritaria, mayoritaria evidentemente, 
como pueden imaginar..., las matronas están en las salas de partos, en lo que son las 
urgencias de ginecología y obstetricia, atendiendo los partos. Pero, por ejemplo, en 
las consultas obstétricas del riesgo, en la planta de puérperas o incluso en la gestión 
de los procesos, la presencia de la matrona es mínima. Hay otros profesionales que 
hacen estas funciones, o que realmente, esta dimensión del cuidado no es, todavía, 
tenida en cuenta.

Y incluso en las salas de parto: ¿qué nos encontrábamos? Bueno, pues que acti-
vidades que tendría que estar realizando la matrona, de manera más prevalente, ve-
mos que, aunque lo realiza en un alto grado, pues, bueno, todavía la implantación, 
¿no?, el grado de desarrollo de la actividad no es el que sería conveniente.

Las conclusiones de nuestro estudio son que, realmente, el esfuerzo formativo y 
de inversión que hay hacia la enfermería especializada, pues, no está bien aprove-
chado, ¿no?, porque las matronas podríamos estar presentes en muchas más dimen-
siones del cuidado y no..., de momento, está muy focalizado en la atención en el 
parto, en el momento agudo, ¿eh?, no en el previo, ni en el posterior, que el puerpe-
rio es una gran demanda de las mujeres y todavía, la presencia de las matronas en 
las plantas de puérperas, es escaso.

Nuestro segundo estudio, pues, yo les he hablado de cómo el esfuerzo, ¿no?, que 
se ha realizado entre todos, en la implantación de las prácticas basadas en la eviden-
cia, de eliminar prácticas carentes de valor sanitario, ¿no?, en la atención al parto, 
que era fruto de la medicalización, pues, nosotros hicimos una encuesta, también, a 
obstetras y matronas, preguntándoles qué prácticas hacían, ¿no?, sobre todo, basán-
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donos en las recomendaciones de fuerte evidencia científica, a ver en qué grados se 
estaban cumplimentando en los hospitales.

En general, también decir que, el grado de implantación era muy bueno. Es decir 
que se ha trabajado mucho en los últimos años, pero que, aspectos muy relaciona-
dos con el perfil del profesional que atiende el parto, no estaban del todo im plantados, 
¿no? Como el ingreso, en el parto de bajo riesgo, el ingreso y el alta del parto, ten-
dría que ser de la matrona, si consideramos que es un parto normal. Y no es así en 
muchos hospitales.

El acompañamiento, pues..., ¿qué decirles?, es la base de la presentación. Tendría 
que estar claro que el acompañamiento de referencia ha de ser la matrona, y encon-
trábamos que no era así en la mitad de los casos. Lo que sí que se ha logrado, con 
una gran implantación, es que la mujer puede estar acompañada, durante el parto, 
de la persona que para ella sea importante y que elija. Eso podemos decir con tran-
quilidad que se garantiza en todos nuestros hospitales. Y que..., bueno, que hay otros 
aspectos, ¿no? En los que igual sí que tenemos que trabajar, como es en el acompa-
ñamiento en las cesáreas, en los partos por cesárea, que todavía no está implantado.

Y en el expulsivo, nos encontramos, en el momento en que la mujer necesita más 
confianza, ¿no?, en el momento del nacimiento, sí que vemos que la atención de la 
matrona disminuye. Disminuye porque aumenta la atención por... –estoy refiriéndo-
me de parto de bajo riesgo, siempre, ¿eh? Soy..., en esto, insistente–, lo están reali-
zando en un porcentaje considerable, obstetras y residentes. Y entonces, esto, pues 
también es una cosa que nos planteamos, como un aspecto a mejorar, porque enton-
ces no podemos hablar de atención integral, ¿eh?

Y..., podemos pasar al tercer estudio, que nace de esta preocupación, de decir, 
bueno, pues..., las matronas no estan acompañando al cien por cien de las mater-
nidades a las mujeres. ¿A qué se debe, ¿no? Bueno, pues..., volvimos a realizar 
otro estudio, multicéntrico, esta vez más extenso, a todos los hospitales de Cata-
luña, preguntando tanto a las matronas como a los obstetras, si consideraban que 
se estaba realizando este acompañamiento One-to-one y, bueno, nos encontrába-
mos que, en la mitad de los hospitales nos comentaban que sí, pero la otra mitad, 
no siempre –no siempre. Y cuando les preguntábamos el por qué no siempre, ma-
yoritariamente la respuesta era: «Pues, la ratio de matronas es inadecuada para 
asegurar que la matrona puede estar dedicándose en exclusiva al cuidado de la 
mujer.»

También nos interesaba conocer realmente, qué piensan los profesionales, ¿eh?, 
tanto matronas, como obstetras, como gestores de este tipo de acompañamiento. 
¿Qué encontrábamos? Hacíamos una escala tipo Likert, en donde cero era el míni-
mo acuerdo con la afirmación, y diez el máximo, y preguntábamos, si consideraban 
que favorecía la evolución del parto. La media de respuesta era un 8,9, con lo cual, 
estaban en un grado alto de acuerdo con la afirmación. Y, evidentemente, en función 
del perfil profesional, encontrábamos diferencias: matronas y matronas residentes 
estaban cerca del 9, y obstetras y obstetras residentes en torno al 8, que tampoco..., 
también está muy bien.

En cuanto a la satisfacción, veíamos que la puntuación, el grado de acuerdo con 
la afirmación era más alto, un 9,2; también variaciones leves en función del perfil 
profesional, y bajaba la..., cuando nosotros queríamos saber, otra vez, volver a valorar 
lo de la ratio de matronas, y decíamos que..., les preguntábamos que, si considera-
ban adecuado, ¿no?, que la ratio actual de matronas permitiera el acompañamiento 
One-to-one. Pues, aquí ya entraba la discrepancia entre las matronas y entre los obs-
tetras, ¿no? Y los gestores, también, bueno.

De ahí empezó, bueno, pues..., en prensa un poco la reivindicación, ¿no? De ha-
cer esto, pues, eso..., que teníamos argumentos para pedir, para que la sociedad, 
¿no?, demandara el papel de la matrona i la necesidad de seguir avanzando en tener 
más matronas que pudieran realizar este tipo de acompañamiento.
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¿Qué conclusiones y recomendaciones podemos dar, a partir de estos trabajos 
que hemos..., de los estudios que hemos ido realizando? Pues, bueno, pues que, a 
día de hoy, hay suficiente evidencia científica para apostar por el modelo de atención 
One-to-one, porque es que estamos hablando de que mejora resultados perinatales 
muy importantes, como el parto, ¿no?, el parto espontáneo, la duración del parto, 
menos necesidad de analgesia, y mejores tasas de lactancia materna.

Además, pues, bueno..., pues no se pone en peligro a la mujer ni al recién naci-
do, todo lo contrario. Las tasas de morbimortalidad son idénticas a cualquier otro 
modelo, pero además ya, como un criterio de evaluación de los programas sanita-
rios muy importante, la satisfacción de las usuarias, es mucho más alta. Con lo cual, 
tendríamos que avanzar hacia ese modelo. Tenemos que luchar porque el número de 
matronas sea el adecuado, porque vemos que es la principal dificultad para la im-
plantación; pero también para crear la conciencia de que el papel de la matrona es 
importantísimo, desde el ingreso hasta el final, hasta el alta hospitalaria.

Y también tener presente que este acompañamiento, que tanto reivindicamos, 
para el parto normal, pues, evidentemente, todavía no se han desarrollado estudios, 
pero es, si se hicieran, pues..., bueno, nos lo podemos plantear como algo a estudiar. 
Es algo que las mujeres también demandan cuando tienen un parto de riesgo o con 
patología asociada.

También consideramos que por eso existe una infrautilización de las competen-
cias de las matronas, y que el cambio organizativo, de conciencia, ¿no?, de que 
tenemos unos profesionales preparados para esto, y que generan un beneficio para 
las mujeres, pero para el sistema en general.

Pues..., se tendría que impulsar, se tendría que impulsar para las dos cosas, ¿no?: 
para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, pero también para el bienestar 
de las mujeres durante el parto.

Y, finalmente, bueno, pues..., esta frase de la filósofa Hannah Arendt, ¿no?, que 
es una reflexión de lo importante que es cuidar, tanto el nacimiento como el final 
de la vida, o la muerte, por ser sucesos, ¿no?, que nos definen como personas y que 
están muy centrados en la comunidad, en la familia y en lo que somos.

Hasta aquí mi intervención, quedo a la disposición de las posibles preguntas.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Obregón, per la seva intervenció. S’ha cenyit perfecta-
ment al temps, encara n’hi ha sobrat força, per tant, també és d’agrair l’explicació que 
fa i com ho ha fet, de manera tan pedagògica, i també li demanaria si ens podem 
quedar la presentació, per fer-la arribar als grups parlamentaris.

Ara passaríem al torn de paraula dels grups, i començarien, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, la diputada Camino Fernández, per un temps màxim de 
cinc minuts.

María del Camino Fernández Riol

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, daros las gracias por venir a expli-
car este informe a esta Comisión de Salud. Daros las gracias, también, por vuestro 
trabajo con todas y cada una de las mujeres a las que atendéis con vuestra profesio-
nalidad, pero también con paciencia y cariño. Parte de mi trayectoria profesional la 
he desarrollado en una planta de maternidad de un hospital, y ahí estabais vosotras.

Subiendo a ver cómo se encontraba la mujer que nos acababa de ingresar, y la 
que comenzaba con el trabajo de parto, o aquella que llevaba unas horas, pero aún 
no estaba dilatada, colocando las correas para comprobar el bienestar del bebé; en 
definitiva, para atender las necesidades de las madres, pero también, para resolver 
dudas y calmar los nervios de los padres. 

Y una vez llegada la esperada hora del parto, pues, comenzaba la dura tarea, 
¿no?, de traer ese bebé al mundo, con el máximo respeto hacia la madre y al bebé, 
procurando que, aun dentro del dolor que supone un parto, ese momento tan vital 
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sea único para cada mujer. Cuando una mujer entra por la puerta de urgencias, 
porque el proceso de parto ha comenzado, tranquiliza saber que hay una comadro-
na, que va a estar a tu lado, que va a respetar tu plan de parto, que te va a ayudar 
y acompañar en el nacimiento de tu hijo, y que será la primera en darse cuenta, si 
existe una complicación, poniendo todos los medios necesarios a su alcance, para 
que todo salga bien.

En mi caso, como madre, tuve la suerte de poder tener, durante todo ese proce-
so, ese acompañamiento continuado, personal e integral, aunque acabó siendo una 
cesárea, donde también estuvo mi comadrona, acompañándome en todo momento y 
ayudándome a llevar a cabo el piel con piel y a iniciar la lactancia materna. Puedo 
decir que he tenido la suerte de vivir el One-to-one.

Desde Ciudadanos, queremos reconocer vuestro esfuerzo y el gran trabajo que 
realizáis, día a día, en los hospitales de Cataluña. Al mismo tiempo, nos parecen 
muy preocupantes los datos que nos habéis dado sobre la falta de comadronas, lo 
que conlleva la dificultad de implantar el modelo.

Que un 40 por ciento de los hospitales no cumplan la ratio, pues hombre, es pre-
ocupante –es preocupante. Hemos tomado nota de los problemas que nos habéis 
transmitido. Nos gustaría saber: ¿cuántas matronas faltarían en Cataluña, para cum-
plir la ratio? Porque, con los datos que nos dais en vuestro estudio, se ha evidenciado 
la necesidad, y, sobre el primer estudio, estamos de acuerdo en que la comadrona, 
como personal especializado, debería atender todas sus competencias, de las que 
deben ser profesionales de referencia, y trabajaremos en ello.

Ciudadanos ya hemos presentado una propuesta de resolución, solicitando un 
plan de mejoras y la implantación de unas ratios adecuadas, pero si el resto de los 
grupos quieren y están de acuerdo, nos gustaría que se pudiera presentar una pro-
puesta conjunta, con todos los demás grupos, ya que estoy segura que..., o al me-
nos, eso espero..., que igual que nosotros, y ellos también quieren..., que se pueda 
llevar a cabo.

Daros las gracias de nuevo por vuestro trabajo, por venir a esta comisión a ex-
plicarnos las necesidades que tenéis. Y, por supuesto, estamos a vuestra disposición 
para todo aquello que creáis necesario y que nosotros os podamos ayudar.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup dels Socialistes, i també per un temps 
màxim de cinc minuts, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a les conferenciants que avui ens han 
acompanyat, perquè realment és gratificant tenir una compareixença com la que avui 
hem tingut. Crec que les dones ens ho mereixem, però la societat, en general, s’ho 
mereix. I, per tant, és molt important tenir aquests tipus de compareixences que ens 
deixen veure què està passant realment en aquest moment i en aquest tema, no?

Bé. De tot el que han parlat, els tres estudis..., considero que és el més important, 
perquè donen un resum del que està passant realment en el tema de l’embaràs, no? 
M’agradaria centrar-me, sobretot, no sé si estaran d’acord, que potser el que ens fal-
ta, en general, és més un tema d’educació sanitària, eh? El tema aquest d’educar en 
aquest tema concret. Jo crec que potser seria una de les línies de treball que potser 
ens hauríem d’acostar més, per entendre el tot –el tot– del que hem estat parlant, no?

És veritat, i també coincideixo en el final, a la frase que encara està reflec-
tida a la pantalla, que podríem dir que..., crec que no sabem ni néixer ni morir, 
no? I en el part, és el mateix, estem molt al mig, però no estem ni a l’inici ni al 
final. I, per tant, seria important, doncs, de tindre clar aquest concepte que és un 
tot, és tot un procés que s’inicia al principi i s’acaba al final, i no només treballar 
en aquest mig. 
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També m’agradaria demanar-los, a veure si saben, o tenen comptabilitzat quan-
tes llevadores falten. Perquè en aquest moment, doncs, no ho sabem. Han parlat de 
que sí, que hi ha aquesta necessitat, que falten llevadores, però ens agradaria saber 
si tenen aquesta dada i ens la poguessin explicar, eh?

D’altra banda, també, està clar que el mètode, l’aplicació d’aquest One-to-one, 
seria l’ideal per a totes les dones, sobretot les que ja són mares, i hem passat per 
processos, és evident que algú que t’acompanyi, en tot el procés, també el del mig, 
que és el principal, no?, però, en tot el procés, millora el..., jo diria que l’estat mental 
de la dona. I, per tant, aquest és un tema que també hem de cuidar i treballar, eh?, 
perquè si la dona ja no està bé des de l’inici molt difícil serà que tot el procés vagi 
correctament.

No sé, vostè..., han parlat de moltes dades, d’aquests tres informes que tenen, 
però jo gairebé esperaria que ens poguessin explicar una miqueta com està previst. 
I a nosaltres ens agradaria molt ajudar, en aquest sentit, de què podem fer, nosal-
tres, en aquesta situació, en el lloc que estem nosaltres, què podem aportar perquè 
aquesta situació millori.

I, per tant, aquesta seria, com..., una segona pregunta, de dir: què necessiten, de 
nosaltres, perquè puguem fer? Estic d’acord amb la meva companya, que ha parlat 
que totes les iniciatives conjuntes que puguem fer són bones, i, per tant, hauria de 
ser una cosa conjunta, de tots els diputats i diputades, que no tinguéssim escletxes en 
aquest sentit, i anar tots pel mateix camí. Per tant, sí que m’agradaria saber, també, 
què és el que precisen vostès? Què creuen que podem fer, des d’aquí, del Parlament?

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, per agrair-los molt la presentació, però especialment 
la feina i els estudis, perquè no només serveixen per vostès (la diputada riu), sinó 
que serveixen per evidenciar que, a més, ens fa falta recerca, recerca sobre la pra-
xi, que és important, i que, des d’infermeria... –ho dic perquè és una reivindicació 
habitual, també–, des de tot el sector d’infermeria, no?, que s’aprofiti tot el sector 
d’Infermeria, en la recerca, que hi ha molt de coneixement i molt feina a fer i, molt 
probablement, un gran benefici pel mateix sistema, si després aquesta recerca, evi-
dentment, és aplicada pel sistema a millorar els mateixos serveis, no? I com s’uti-
litzen els professionals al màxim en les seves competències.

Per tant, plenament d’acord en la denúncia que fan, d’infrautilització de les com-
petències que ja es tenen per part de les llevadores. Tot i que l’evidència, no?, i la 
recerca, demostri que les cures especialitzades, amb programes com el One-to-one, 
doncs, repercuteixen en la millora de la qualitat de les dones, dels nadons, dels nou-
nats i del mateix sistema, en eficiència.

És cert que és, evidentment, poc eficient –i..., vaja, voldria insistir en aquest ele-
ment– utilitzar professionals que la seva especialitat és l’atenció a la patologia en 
casos en què no hi ha una malaltia. Vull dir, s’ha de dir clar, no?, l’embaràs, el part 
no és una malaltia, és un procés natural, i en molts casos, en la majoria dels casos, no 
hi ha patologia a tractar. I, per tant, doncs, és..., dona una seguretat saber que tens 
l’especialista en patologia allà, sempre disponible, però no el requereixes constant-
ment, als especialistes en patologia, sinó aquelles i aquells que et fan el seguiment 
en el cas d’un part, d’un part normal, i, evidentment, en la resta d’embarassos o de 
parts, en que hi pugui haver, també, una malaltia, doncs, també; també s’agraeix 
que estiguin tots els professionals que poden ajudar, i també, en aquest cas, són les 
llevadores.
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Volia posar uns quants accents: d’una banda..., perquè ho han dit, però de pas-
sada, suposo que una de les parts importants del desaprofitament de les llevadores, 
també, és en la planificació, en participar en la mateixa planificació i la gestió, no? 
En aquest cas, no?, si tenen detectat si hi ha o no hi ha, algun lloc, en el cas dels 
hospitals de Catalunya, en que les llevadores estiguin participant, i això hagi incidit 
en com es planifica tota l’atenció a un embaràs o a un part, o a un postpart en aquell 
hospital. O si, al revés, no hi ha cap cas (la diputada riu) d’una bona praxi, en aquest 
sentit, a Catalunya i, en canvi, n’hi ha a altres llocs. Perquè ens pot servir per agafar 
algun exemple, a l’hora de fer plantejaments concrets des del Parlament, de recla-
mar-li al Govern que impulsi, doncs, un cert model o un altre.

També, en l’element que els deia, des de la recerca. Com, des del mateix sistema 
públic, es facilita o no es facilita que els professionals que estan en el mateix siste-
ma, puguin participar en recerca pràctica sobre l’activitat.

I un altre, un tercer element en que..., allò, així com més de preguntes que els vo-
lia fer, era sobre la inequitat que tenim, per tant, la ciutadania, les dones, que, depèn 
del centre al qual vagis, et trobaràs amb un tipus de servei o amb un altre, pel fet 
que hagin implantat, amb més voluntat o menys, doncs, un sistema de One-to-one, 
o alguna cosa que s’hi assembli, diguem-ne, no?

Vull dir, jo personalment, he tingut una sensació, no?, de..., això, fa un any i mig 
he tingut una criatura, clar..., compareixes llavors molt més, amb molta més dona, 
no?, com..., a tu com t’ha anat? I les diferències, depenent de l’hospital on has anat 
a parar; depenent del servei en el qual, no?, has estat atesa en tota la part de l’emba-
ràs, del part i del postpart. Bé. Són iniquitats que no són territorials, sinó que són de 
barri a barri, depenent de l’hospital del qual depenguis. I suposo que amb l’estudi i 
amb la pràctica real, vostès ens poden donar encara més..., bé, si aquesta sensació 
que tenim, no?, allò, sense grans dades, nosaltres, és certa o no és certa.

I això, evidentment, és un tema que, des del Parlament de Catalunya, hem de ba-
tallar per una qüestió de valors polítics, d’equitat del servei cap a tota la ciutadania, 
des d’un sistema de sanitat públic, que és el que defensem.

Si..., no sé si els han demanat, ja, anteriorment, la qüestió de les dades, de quan-
tes llevadores falten. Jo, la veritat és que l’última única dada que he trobat és la que 
també referenciaven les notícies que han sortit aquest darrer any, a partir dels seus es-
tudis, no?, i de la informació dels seus estudis, que eren de 2009, que ens deia que 
estàvem a la meitat del nombre de llevadores mitjà en els països de l’OCDE. Aquí es-
taríem sobre..., el 2009 estàvem sobre 31 i mitja, llevadores, per cada 100.000 dones; 
i, en canvi, als països de l’OCDE, la mitjana és de, pràcticament, 70 llevadores per 
cada 100.000 dones.

No sé si..., des del 2009 fins ara ha plogut molt, si saben vostès si ha variat gaire 
la xifra –acabo presidenta– i aprofito..., perdoni, però, per un altre tema, que no és 
de l’estudi que vostès han plantejat, però que crec que també és important, ja que les 
tenim aquí, perquè segur que en saben, i vaja, sé segur que la senyora Obregón en 
sap, d’això... Perquè la seva tasca com a llevadores, no només és la part hospitalària, 
i al meu grup parlamentari li preocupa, especialment, com està la situació de la ga-
rantia dels drets reproductius i de salut sexual de les dones en l’atenció primària i en 
els ASIR, i el paper de les llevadores és important, en aquest sentit.

I, vaja, si tinguessin temps, si poden fer alguna referència de si..., no?, com està 
aquesta situació o, si més no, ens donin una píndola que ens doni ganes de fer-les 
venir un altre dia per parlar, si de cas, d’aquest altre aspecte que és prou gruixut.

I ens sumem a la possibilitat d’una resolució conjunta sobre aquest tema.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada 
Najat Driouech, també per un temps màxim de cinc minuts.
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Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, companys, companyes. Bon dia, membres 
de la Mesa; les persones que ens han acompanyat, la senyora Salgado i la senyora 
Obregón. Primer de tot, donar-los les gràcies, agrair-los, en el nom de..., no només 
en el meu nom, sinó que, en el nom del meu grup, no només la tasca que fan, sinó 
el fet que ens hagin acompanyat avui per explicar-nos la seva tasca i, no només la 
seva tasca, sinó donar-nos diferents punts de vista sobre els tres estudis que han 
presentat avui.

Bé. Molts companys ja ho saben, jo fa ben bé..., el dilluns va fer cinc mesos que 
he sigut mare, mare per tercera vegada, i us puc assegurar que aquesta part personal 
que ja han explicat companyes, que han parlat davant meu, no només he de fer evi-
dent la seva excel·lència professional, sinó el tracte humà amb el qual ens acompa-
nyeu durant, no només –ho ha dit també la companya Ribas– al llarg de l’embaràs, 
sinó en el moment tan important com és el part, en el moment, com bé ho reflec-
teix la frase d’Hannah Arendt, el moment del naixement, que és tan important, no? 
Aquesta part, aquesta qualitat humana, i vostè ho ha explicat, senyora Obregón, a la 
seva intervenció, jo dono fe que situa la dona al centre del part. La dona és protago-
nista, participa, i això s’agraeix.

S’agraeix que, com ha dit, no és una malaltia, és donar vida, portar una nova vida 
al món i la veritat, el «carinyo», l’estima i el tracte que ens doneu, només és d’agrair. 

Dit això, a part de, diguem-ne..., dels tres estudis que vostès ens han explicat, i 
també s’ha parlat una miqueta, de la seva professió, respecte a Europa, a mi m’agra-
daria fer-los una pregunta, respecte a aquest tema: com veieu, la vostra professió, 
respecte a països europeus similars al nostre? Això m’agradaria, si és possible que 
ens ho poguéssiu contestar, tot i que, d’alguna manera, n’han parlat però no amb 
profunditat.

També, vostès han parlat de les competències de les llevadores, no? Voldria, també, 
fer una pregunta referent a aquest tema, i és: com preveuen vostès, en els propers 
anys, el desenvolupament de les seves competències professionals, en un sistema sa-
nitari canviant com l’actual?

M’agradaria, si és possible, que poguessin respondre a aquestes dues preguntes.
I, per últim, voldria reiterar que, des del nostre grup, des del Grup Republicà, ens 

agradaria refermar el nostre compromís amb la millora constant de la salut. Com a 
grup, juntament amb Junts per Catalunya, que donem suport al Govern, estarem al 
costat del Govern en el desplegament de les especialitats d’infermeres i en tot allò 
que suposi reconèixer la tasca, la tasca que vostès fan en la cura, diguem-ne, de les 
persones. I per aquest motiu ens posem a la seva disposició, com a grup, per po-
der-ho fer.

Per últim, els animem que es presentin a les convocatòries PERIS, per potenciar 
la recerca en aquest àmbit i demanar a l’Aquas les dades o indicadors que considerin 
per seguir explicant l’èxit de la seva tasca.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, atès que no hi han, tampoc, representants, que abans 
no ho he dit, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, ni del Partit 
Popular, per acabar aquesta ronda d’intervencions dels grups parlamentaris, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Lluís Guinó, en nom de Junts per Catalunya.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. En primer lloc, em voldria adherir a les intervencions que 
han fet les meves companyes diputades, respecte al reconeixement de la seva feina, 
a l’interès que té el Parlament que compareguin vostès avui aquí i que, si fos neces-
sari en el futur, ho facin una altra vegada, per reivindicar una mica la seva feina, el 
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reconeixement a la seva feina i les millores que, des d’un punt de vista de la salut es 
puguin desenvolupar en el futur.

Com que també han fet referència a experiències personals, jo no soc una dona, 
és evident (rialles), però sí que he estat pare, i, per tant, en un moment determinat, 
també he viscut una experiència, que és, des d’una perspectiva diferent. I fa qua-
tre anys, certament, em vaig sentir especialment acompanyat per les llevadores, i, 
a més a més, succeeix quelcom interessant per als pares, en la majoria d’ocasions, 
que és que, pràcticament abans que la mare vegi la criatura, la veus tu en primer 
lloc. I aquells moments d’aquella horeta que vaig estar amb ella, per primera vega-
da, són moments absolutament inoblidables, també, des de la nostra perspectiva.

Com que la seva intervenció ha estat molt concreta, molt concisa, i, a més a més, 
amb evidències empíriques pel que fa a les enquestes que han fet, i a tot el que té a 
veure amb l’opinió de les llevadores i dels metges obstetres, jo els voldria fer unes 
preguntes molt concretes, si me les poden respondre de forma concisa.

Per exemple, respecte a l’experiència del postpart immediat, i que deriva en una 
alta precoç, després del part, quina opinió..., si coneixen l’experiència, si és una expe-
riència positiva? Què els sembla? I quines incidències, si vostès ho coneixen, han tin-
gut els darrers temps? Això per un...

La segona qüestió té a veure amb la possibilitat que les llevadores portin a terme 
revisions ginecològiques o si les porten a terme, si no les porten a terme. Si creuen 
que les haurien de portar a terme? I fins a quin punt poden ser un ajut o poden ser 
complementàries, les que fan els mateixos ginecòlegs, per exemple?

Ja hi ha fet referència, la diputada Ribas, en el sentit que, tot i que el seu estudi 
s’ubica físicament en els hospitals, quin paper o quines intervencions es poden por-
tar, a nivell de comunitat, pel que fa també, no només al paper de la llevadora, en 
els CAPs, sinó també, fins i tot, amb la detecció precoç del càncer de mama, per 
exemple.

Quina opinió els mereix, també, el que són els parts a domicili? Què opinen res-
pecte a la possibilitat que es portin a terme parts al domicili? I una qüestió que ha 
aparegut als mitjans de comunicació darrerament, i que té a veure amb el paper de 
les doules, a veure quina opinió mereix aquesta aparició nova i que afecta molt di-
rectament, també, la seva tasca?

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs ara, per un temps màxim de deu minuts, tindrien l’opció 
de respondre les preguntes que els han fet (la presidenta riu), que són moltes. He 
vist que les dues compareixents prenien notes. Poden, si volen, partir-se el temps i 
respondre les dues. Per tant, quan vulguin..., senyora Salgado?

Gràcies.

Isabel Salgado Poveda (membre de la Vocalia de Llevadores del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona)

Gràcies per la sensibilitat que hi ha al fòrum. (L’oradora riu.) Res, seré molt ràpi-
da. Jo crec que el número que necessitem, per saber les llevadores necessàries, enca-
ra s’ha de fer una anàlisi més profunda, perquè és cert que hem d’estar al costat de la 
dona de baix risc, però la dona de mitjà i alt risc ens necessita també molt. Miri, les 
cures que necessita aquesta dona, quan està de part i la necessitat que té, d’aquesta 
qualitat percebuda, són molt importants. Això, per una banda.

Aniré molt ràpida..., en el tema d’educació, educar, que no sé qui de vostès en 
parlava..., educar ja ho fem les llevadores, abans, durant i després del part. És a dir, 
el paper que té la llevadora en la societat és més, encara es necessiten més, però 
està en els Assir, estem a les escoles...; vull dir, estem a tants llocs, que encara ne-
cessitem ser més per estar.
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En referència a la vida i al dol, per desgràcia, a vegades s’ajunta tant, que no hi 
ha límit. Vull dir, moltes vegades acompanyem, malauradament, a la mort en aquest 
moment de vida, que passa de ser de vida a mort. I estem treballant molt a sobre 
d’aquest paper del dol i l’acompanyament, perquè no deixa de ser un acompanya-
ment, un apoyo continuado, d’aquesta dona –d’aquesta dona–, de la família, perquè 
en realitat és l’acompanyant, també, no ens n’oblidem.

On és la llevadora? La llevadora està a tot arreu, inclús moltes vegades pot ser el 
suport i pot ser el professional de referència en moltes situacions que la dona, quan 
entra en un hospital de tercer nivell, o té alguna necessitat d’assistència, que moltes 
vegades ningú hi ha caigut o no li pot donar, i allà hem d’estar, també, nosaltres. 
La mare que està donant, o que vol donar pit i té una neo de mama; una dona que 
està donant pit i l’han d’operar d’una apendicitis, i al voltant, els professionals no 
en saben, no li poden donar resposta, es necessita una llevadora que hi pugui anar. 
També és cert que tenim hospitals de tots nivells i l’assistència no és la mateixa, ni 
el número de llevadores que es necessita.

S’està fent un estudi europeu i que va començar aquí, a Catalunya, que és el 
Midcon birth, que aquí es fa una anàlisi de tot el que fa la llevadora en l’assistència 
al part. De fet, tenim resultats, inclús hi ha gent que està treballant en tesis i està fent 
tesis doctorals, parlant de la recerca..., vull dir, cada vegada hi ha més llevadores i hi 
han més llevadores doctores, i més llevadores fent recerca, dintre dels hospitals, que, 
la veritat, és que tenim suport dintre dels hospitals. L’estratègia del part normal, de 
l’atenció al part normal, ens va ajudar molt, moltíssim, però encara necessitem més 
suport de part de tots els partits polítics que s’hi dediquen, per millorar la salut, la 
salut de la dona i del nadó. Vull dir, és..., i de la família, no deixa més...

Bé, jo deixaré que la Noemí continuï explicant, si vol entrar en alguna cosa més, 
per no ocupar tot el temps.

Gràcies.

Noemí Obregón Gutiérrez 

Intentaré hacer una síntesis que, también, que responda varias preguntas a la 
vez, ¿eh?

En cuanto a sumarme a la preocupación de que no podemos dar datos del nú-
mero de matronas necesarias. Esto sería nuestro..., hemos hecho tres estudios, es el 
cuarto; hemos contactado con las sociedades científicas, queremos llegar a los hos-
pitales, porque la preocupación la vemos en la práctica diaria. Tanto Isabel como yo 
nos dedicamos a la gestión y tenemos, también, la percepción de que, cada vez nos 
va a costar más cubrir los puestos, porque no habrá suficiente número de matronas, 
se accede por formación especializada, y claro, los números de matronas que hay, 
de oferta formativa, pues, son reducidos y no se amplían.

Y por pirámide poblacional de nuestra profesión, nos enfrentaremos en breve a 
muchas jubilaciones sin el suficiente recambio, ¿no? Pero, claro, la formación espe-
cializada depende de los números que el Ministerio otorga a nivel central. Y, por eso, 
nuestra reivindicación es que se convoquen más plazas, se abra más la oferta forma-
tiva, teniendo en cuenta la pirámide poblacional de nuestra profesión, que va a pasar, 
también, con las enfermeras y con los médicos, ¿no? Que es un problema global.

Esto en cuanto a eso, nuestro compromiso y nuestras ganas de estudiar y poder 
dar datos, pero así que necesitamos..., intentaré decir en qué nos pueden ir ayudan-
do, de obtener realmente cuantas matronas hay en activo, y las necesidades que van 
encontrando los centros o las carencias. Nuestro compromiso con la investigación, 
pues, también es muy firme. Creemos que es la manera que las matronas tenemos 
mucho que decir, mucho que aportar y estamos dispuestos, pues, eso, a investigar y 
a estar aquí las veces que hagan falta, con los datos que podamos ayudar.

Desigualdades en las maternidades: ¿de qué pueden depender? La presencia, es 
verdad, que he pasado un poco el dato por encima, pero nuestro trabajo marcaba 
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que había muy poca presencia de las matronas en la gestión. ¿Y si influye? Mi opi-
nión es que sí. Yo tengo la suerte de estar, y Isabel, también, estamos en hospitales 
que las matronas estamos presentes en la gestión. Y esto nos permite, pues, estar 
dando la lata, ¿no?, diciéndolo con cariño, a nuestras direcciones, tanto médicas 
como enfermeras, de la necesidad de seguir avanzando, de estar presentes en todos 
los dispositivos.

Pero es verdad que cuando las matronas no están incorporadas a los equipos 
de gestión, pues, des de la matrona asistencial cuesta más explicar la importancia. 
Y esto sí que crea desigualdades en las gestiones. Es una de estas cosas que, a ni-
vel médico, nadie se plantea, ¿no? Que la gestión la ha de hacer quién tiene cono-
cimiento del proceso. En este caso, pues, si hay un especialista de este proceso, 
se tiene que involucrar en la gestión del proceso. Y esto es una opinión personal, 
pero creo que es..., sigue la lógica de la especialidad. En comparativas con Europa, 
el parto en casa, el alta precoz, ¿no?, y también en qué nos pueden ayudar...?, bue-
no, ¿en qué cosas, ¿no?

Había otro dato, que también has pasado por encima, ¿no?, decías: «Partos nor-
males que hacen los obstetras y los residentes.» Hace falta un debate muy impor-
tante de la docencia especializada. Es decir, los partos son docentes; es decir, hay 
profesionales en formación que atienden partos. Esto es verdad, que es un derecho, 
es una necesidad, pero que tiene que estar regulada, no todos los partos pueden ser 
docentes. O igual no hay necesidad de que el parto..., quiero decir, hace falta un de-
bate importante, ¿no?, un momento del nacimiento tiene que estar protegido. Yo hice 
una estancia en un hospital de Inglaterra, y después de estar una semana no vi ni un 
parto, porque las señoras decían que no querían estudiantes o personal que no pro-
cediera y no..., pues, bueno..., pues aprendías otras cosas, veías otras cosas.

El BOE que lo regula, que se pidió que se regulara la presencia de estudiantes 
en los procesos sanitarios, todos lo esperábamos, y llegó que eran cinco profesio-
nales en formación, que pueden estar presentes en un acto sanitario. Claro, cinco 
personas en formación en un parto, mirando. En una consulta de salud sexual y 
reproductiva, ¿no? La sexualidad de la mujer es un entorno que tiene que estar más 
protegido. Seguro que se puede encontrar un equilibrio, ¿no?, entre las necesidades 
formativas y las necesidades..., pues, bueno, los derechos de la intimidad del pro-
ceso. Esto es una gran diferencia con Europa. Y una gran diferencia entre nuestras 
maternidades, ¿eh? Los hospitales universitarios, pues, bueno, pues es verdad que 
tienen que dar respuesta a estas necesidades, pero los que no lo son, pues la mujer 
puede tener su parto en un ambiente mucho más íntimo.

Más comparaciones con Europa, y que también enlazo a las necesidades educa-
tivas de la población. También, lo he dicho por encima: tenemos todavía dos gene-
raciones que han crecido con el modelo biomédico de la salud, en el que el parto era 
una situación de riesgo. Hace poco, y gracias a la legislación, se quitó el parto de..., 
no había parto de bajo riesgo..., no había parto sin riesgo, era parto de bajo riesgo. 
Y, a partir de ahí, aumentábamos el riesgo, pero parto normal no estaba categoriza-
do en nuestros protocolos, ¿no? Y esto era la concepción de pensar que el parto es 
una situación de riesgo cuando no..., es una situación fisiológica que se ha de cuidar 
y se han de detectar a tiempo las complicaciones, pero esto está impregnado, en los 
profesionales, matronas y obstetras, y en las propias mujeres y las familias, todavía. 
Con lo cual, también diferencias con Europa, las mujeres tienen muy claro que el 
parto es una situación fisiológica.

Y aquí no, es una situación, todavía, en nuestra..., cada vez menos, ¿eh?, pero 
todavía se entiende que es un proceso de enfermedad, que mejor..., cuantas más co-
sas te hagan, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que la educación sanitaria..., quizás desde la 
escuela, entender que los procesos de salud sexual y reproductivos son fisiológicos, 
¿eh? El parto, la menopausia, también era un gran debate de medicalización.
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Entonces, esta visión que tienen en Europa, esa gran diferencia o decalaje que 
hay, igual, de quince años o veinte, entre cómo se atienden los partos en el norte de 
Europa y en nuestro entorno, pues, es lo que estamos encontrando. Por eso, está muy 
consolidado, las unidades que se llaman las casas de parto, ¿no? Que son entornos 
no hospitalarios cercanos y bien ubicados, los circuitos de derivación, pero en los 
que solo hay matronas. Y que el entorno, pues, es como si fuera una casa.

Y, en cuanto al parto domiciliario o parto en casa, ¿no?, es verdad que las matronas 
tenemos la competencia, pero hace falta crear los circuitos, reconocerlos, reconocerlo 
como opción, trabajarlo, porque en todos estos procesos, lo que tiene que quedar muy 
claro son los circuitos y la convivencia, ¿no?, entre tanto..., partos en casa, unidades 
de baja intervención y partos hospitalarios, que es lo que quizás faltaría, no?, definir 
todas las posibilidades de que la mujer puede elegir, ¿no?, donde.., qué tipo de parto 
quiere tener y que estas tres posibilidades estén perfectamente vinculadas.

Mientras no sea así, pues, bueno, estaremos a veces en contradicciones. Esto 
también..., la experiencia de alta precoz..., también..., yo estoy totalmente a favor, en 
mi centro también lo estamos trabajando, en el de Isabel, también. Es que claro, el 
parto si estamos diciendo que el parto no es una enfermedad, cuanto antes se pueda 
volver al entorno, mejor para las familias, y mejor para todos, porque utilizaremos 
las camas hospitalarias, tan demandadas, para lo que realmente hace falta. Pero, 
como..., ¿lo qué nos falta? Coordinación, entre niveles asistenciales, coordinación, 
¿no? De decir..., bueno, pues, hagamos todo lo que tengamos que hacer en el hospital, 
y una perfecta vinculación con la atención primaria, para que continúe el trabajo, ¿no?

Es la matrona, la de la comunidad, la que tiene que hacerse cargo de este pro-
ceso, y sería lo más eficiente y también lo más satisfactorio. Porque también hay 
evidencia clara que, si se cumplen unos criterios de buena coordinación, es que es 
mucho más seguro volver cuanto antes a casa.

Y..., ¿qué más cosas puedo aportar? Las doulas. ¿Las doulas de dónde salen? 
Pues, bueno, de esta necesidad que tienen las mujeres de estar acompañadas du-
rante el parto. Si los hospitales y las matronas habíamos caído en un papel más téc-
nico, más de intervencionismo, y en el que el acompañamiento, pues, quedaba en 
un segundo plano, las mujeres necesitaban estar acompañadas. Ahí salió una figura 
que, a nivel europeo existe..., o americano, pero no es como se ha implantado aquí, 
¿eh?, es un acompañamiento en el hogar, para la asistencia en la casa, para ayudarle 
con tareas de la casa.

Aquí se ha hecho como un acompañamiento terapéutico, y el acompañamien-
to lo da la enfermera o lo da la matrona, es un acompañamiento profesional. Pero, 
bueno, venía de una carencia, de que nosotras habíamos dejado temporalmente, o 
en algunos aspectos...

Isabel Salgado Poveda

Bueno, yo creo..., perdona Noemí, que la figura de la doula salió en un momen-
to que había un volumen, un número de partos muy importante, una carencia de 
matronas en Cataluña, muy importante también, porque durante diez años no hubo 
formación, y entonces, alguien, ¿no? Hubo una figura que resurgió de esta necesi-
dad de acompanyament, que realmente es el papel de la matrona.

Es decir ¿por qué no las matronas no pueden ir a casa de una mujer, mientras 
está embarazada y darle consejos? Pues, ocuparon este papel porque no son pro-
fesionales, y surgió en ese momento. La doula, si está la matrona, y si las mujeres 
tienen su matrona, antes, durante el parto, no necesitan una persona que entre con 
ellas en las salas de partos, en las habitaciones de partos, para acompañarlas porque 
el papel de ese acompanyament es de la matrona. Entonces, bueno, ahí estamos.

Y luego, posteriormente, eran..., son interinas que van a casa, como en Holanda, 
las paga el Gobierno, la matrona avisa al Gobierno de que hay una mujer que ha pa-
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rido, y le envían una ayuda a casa, una ayuda que lleva a los niños al colegio, que la 
acompaña..., bueno, la ayuda con las tareas del hogar.

En ningún momento da ningún consejo de ningún tipo. Y aquí tenemos doulas..., 
los gobiernos también deberían, a lo mejor, pues..., pensar qué hacemos con todos 
esas..., ¿no? Que no son profesionales y actualmente están haciendo actividades y 
dando consejos de salud.

La presidenta

Gràcies, senyora Obregón. Senyora Salgado..., s’han excedit una miqueta en 
el temps, però crec que era interessant, també, permetre acabar les explicacions, 
perquè és veritat que..., sobretot, aquest últim punt, que genera moltíssima con-
trovèrsia i ja està bé que ens il·lustrin, a aquells que no som experts en el seu 
àmbit.

Gràcies, per la seva compareixença.
Si els sembla als diputats, suspenem la sessió dos minuts, per poder acomiadar 

als compareixents, i seguim amb l’ordre del dia.

La sessió se suspèn a les onze del matí i vuit minuts i es reprèn a un quart de dotze del migdia.

La presidenta

Reprenem la sessió. Doncs seguim amb l’ordre del dia previst. 
(Veus de fons.) Sí, senyor Soler?

Jorge Soler González

Sí bon dia, gràcies, senyora presidenta. Diputades i diputats, és per..., dos qües-
tions d’ordre. En primer lloc, demanar o notificar, en tot cas, la substitució de la 
dipu tada Blanca Navarro pel senyor Cano.

La presidenta

Ja està notificat?

Jorge Soler González

Perfecte. I la segona era que demanem posposar el punt 4 de l’ordre del dia, per-
què com us havia comunicat per privat, la diputada que volíem que fes aquesta PR 
està en dos comissions, també, a la vegada. I, per tant, la posposaríem, si us plau, a 
una altra comissió.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. A l’inici de la comissió, el que sabia era que s’havia posposat a l’últim 
punt de l’ordre del dia. Per tant, entenem que és un error i que, si tots els portaveus 
estan d’acord amb aquest canvi de l’ordre del dia, doncs, la posposaríem per una 
propera comissió. Sí? (Pausa.)

Jo demanaria, de totes maneres, que ens mirem bé l’ordre del dia, quan el pas-
sem, perquè ja per convocar aquesta comissió, ja vam establir dos o tres canvis amb 
els portaveus a l’ordre del dia, i per evitar, doncs, fer més feina de la que ens perto-
caria o feina endebades, i haver de canviar l’ordre del dia de la comissió.

Proposta de resolució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles 
epidèmies

250-00002/12

Seguim, doncs, amb l’ordre del dia i passem al punt 2, que és la Proposta de re-
solució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles epidèmies, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

Per tant, per defensar aquesta proposta, té la paraula el diputat Jorge Soler.
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Jorge Soler González

Bé, doncs..., gràcies novament, senyora presidenta. Esta semana conocíamos la 
feliz noticia de que a la doctora Verónica Casado se la reconocía internacionalmente 
como a la mejor médica de familia del mundo y, en muchas de sus declaraciones y 
algunas que querría reseñar, decía que la atención primaria nunca ha sido tan ne-
cesaria como en este momento de la historia. Y, además, continuaba en su entre-
vista de esta semana, diciendo que los profesionales de la atención primaria, y los 
médicos y las médicas de familia, estamos plenamente calificados para resolver la 
mayoría de problemas.

Tratamos todo tipo de pacientes, crónicos, pluripatológicos, y tenemos herrami-
entas y competencias suficientes para no derivar excesivamente y para prevenir y no 
tener que curar. Esta es una cuestión primordial. Si tienes profesionales preparados 
y estos no tienen que hacer frente a grandes barreras en temas de gestión o labora-
les, entonces tienes un índice de resolución y efectividad en atención primaria, muy 
alto. Este grupo parlamentario al que represento, Ciudadanos, quiere felicitar, agra-
decer, ¿eh?, y reconocer el trabajo de la doctora Verónica Casado. Creemos que este 
premio es extraordinario y súper merecido.

I justament, en aquest sentit, nosaltres volíem centrar el tema en aquest reconei-
xement del que està passant a l’atenció primària, amb el que succeeix en el tema de 
la grip. El tema de la grip arribarà, com cada any, doncs, al pic de Nadal, al voltant 
dels nadals, la setmana o les dues setmanes posteriors, com és habitual, i ens troba-
rem, com ens trobem cada any, consultes massificades, consultes saturades, la llista 
d’espera que tornarà a créixer, tornarem a veure, doncs, les imatges tradicionals dels 
hospitals col·lapsats, amb les camilles, doncs, als passadissos. I, per tant, creiem que 
cal fer alguna cosa més, creiem que cal tenir un pla que s’activi de forma anual, per 
donar resposta efectiva, doncs, a les epidèmies de grip.

Per tant, voldríem, des de Ciutadans, en primer lloc, agrair i reconèixer l’esforç 
que fan els companys; l’esforç que fan els treballadors del sistema sanitari per tendir 
a dotar de recursos a l’atenció primària i donar, doncs, tots aquells recursos, com 
ens explicava molt bé la doctora Casado, amb el seu reconeixement, amb el seu pre-
mi, doncs, que cal apoderar l’atenció primària perquè pugui donar resposta efectiva, 
també, a les epidèmies gripals, i, com no pot ser d’una altra manera, doncs, donant 
més transparència al sistema sanitari.

Per Ciutadans això és una prioritat i ho incloem a, pràcticament, totes les nostres 
propostes, amb indicadors de freqüència, de cobertura vacunal. Que, a més a més, 
estigui desagregat, que estigui, doncs, potenciat per hospital i per centre d’atenció 
primària.

Per tant, creiem que ens ha d’agafar preparats, que hem de tenir un pla de respos-
ta efectiu i eficient per donar resposta quan arribi l’epidèmia de la grip, i, per tant, 
demanem recolzament a la resta de grups en aquest sentit.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per defensar les esmenes presentades en aquesta proposta 
de resolució, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per 
Avançar, la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. M’estava mirant les PRs i les esmenes presentades i tot, ahir, com fem 
tots els diputats i diputades, i clar, aquesta proposta de resolució es va presentar al 
gener d’aquest any. Suposo que parlava de l’epidèmia de grip del 2018. Però, amb 
una miqueta de sort, doncs, enganxarem l’epidèmia de grip de, diguéssim, del de-
sembre..., gener del 2019. Per tant, constatar..., em sembla que ho deia abans el dipu-
tat Soler, no?, que..., és a dir que és una cosa que ens hi anem trobant i que està clar 
que ni el Planuc no acaba d’abordar el problema. Només constatar, per exemple, que 
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ahir hi havia 143 pacients a urgències de l’Hospital del Mar, trenta-dos superaven 
les vint-i-quatre hores, i el més antic portava cent vint hores en una llitera. Tot això, 
en un dia normal, diríem; per tant, no estem en epidèmia, hi estarem d’aquí a uns 
dies o no; però, en tot cas, el que és evident és que sembla que el tant anunciat pla 
d’urgències no ho ha aconseguit abordar.

Jo crec que la proposta de resolució, bé, fa una aposta per l’atenció primària, cosa 
que hem fet amb totes les mocions i, de manera reiterada, per millores de gestió; 
però, sobretot, jo crec que està bé l’agraïment i el reconeixement al treball dels pro-
fessionals, que així comentava, doncs, el diputat abans, quan ho ha presentat.

Hi ha un seguit de mesures que compartim, també les esmenes o les transac-
cions, a les quals el proposant ha arribat amb els altres grups que han presentat es-
menes, també la que ens han recollit a nosaltres. I, per tant, nosaltres donarem su-
port a aquesta proposta de resolució i intentant que, algunes de les coses que aquí 
es plantegen, eh?, des de dotar de més recursos necessaris a la primària, com que hi 
hagin punts d’atenció vint-i-quatre hores com el suport a les vacunacions.

I aprofitar per recordar que només estem al 26 per cent de la vacunació dels pro-
fessionals i que..., jo és un tema que hi insisteixo de manera reiterada. Hi ha una 
proposta de resolució del nostre grup en aquest sentit, però mentre estiguem al 26 
per cent, només, de vacunació els professionals, continuarem tenint algun dels pro-
blemes, no?

Però, bé, en tot cas, l’esmena anava en el sentit de suprimir un frase. Crec que ha 
quedat integrada perfectament en les transaccions.

I, per tant, doncs, donarem suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, també, per defensar la seva esmena, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Sí, també posar de manifest que és una resolució que va ser 
registrada al febrer, que ens permet debatre sobre el tema, just abans que arribi la 
grip de l’any següent. Posar de manifest la denúncia de l’aturada que ha comportat, 
no?, per temes cabdals per la ciutadania de Catalunya, com és el col·lapse anual de 
les urgències, cada hivern, amb el tema de la grip, l’aturada del Parlament, durant 
aquest any, que ha estat per motius polítics, de discrepàncies polítiques de la majoria 
parlamentària, la d’aquest any.

La nostra esmena, en realitat, només modificava una part d’un redactat del punt 9, 
en què Ciutadans, doncs, afirmava que les retallades en el sistema sanitari s’han fet 
per part dels polítics independentistes.

Mirin..., entenem les obsessions de Ciutadans, però les retallades en salut no s’han 
fet pel fet de ser independentistes els polítics que ho hagin estat gestionant, s’han fet 
pel fet de ser neoliberals. En aquest sentit, la nostra esmena, en què els plantejàvem 
una modificació d’aquest redactat.

Bé. Finalment, aquest punt ha quedat modificat, s’ha tret aquesta expressió de 
que: «Han estat els polítics independentistes.» Però, evidentment, Ciutadans no ha 
volgut incorporar la nostra afirmació que, si les retallades s’han fet, és perquè són 
polítiques neoliberals, perquè, clar, seria admetre que són les seves pròpies políti-
ques, les que ells defensen, que ja han deixat de ser, des de fa temps, socialdemòcra-
tes, les que fan que hi hagi retallades en salut.

Bé. Més enllà d’aquest element, com que el punt ha quedat modificat, doncs, el 
podrem aprovar, tot i que no sigui amb la nostra esmena. Jo crec..., vaja, volia fer 
incidència especialment en un punt. Si hi ha algun element que, per nosaltres, era 
interessant, d’aquesta resolució, és que més enllà de parlar, doncs, de transparència, 
de vacunació, de farmàcia comunitària, és que Ciutadans posava l’accent, com nos-
altres hem estat fent, també, en tots els darrers mesos, en la necessitat de revertir la 
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situació que està passant a primària. I, per tant, també, en la necessitat d’entendre 
que, per acabar amb el col·lapse habitual cada hivern, amb el tema de la grip, el que 
cal és apostar clarament per l’atenció primària com a espai inicial de capacitat de 
resolució i espai central, de capacitat de resolució.

Una de les esmenes que han acceptat o transaccionat, que afecta el punt 2, pre-
cisament modifica aquest tarannà inicial de la resolució de Ciutadans. No resoldrem 
res, amb companys de Ciutadans, si l’aposta continua sent el Planuc, que ha nascut 
viciat. El Pla d’atenció d’urgències no incideix, precisament, amb més capacitat de 
resolució de l’atenció primària. Ja ha nascut abocat al fracàs, en aquest sentit d’aca-
bar amb el col·lapse a les urgències hospitalàries, perquè no ataca el problema de 
fons. I aquest problema, el col·lapse dels serveis d’urgències, no és exclusiu del nos-
tre sistema sanitari de Catalunya, preocupa molts altres llocs. S’estan duent a terme 
estudis sobre els factors que condicionen l’ús dels serveis hospitalaris d’urgències.

I un estudi que s’ha fet a trenta-quatre països, mostra que hi ha molta menys uti-
lització de les urgències hospitalàries quan l’atenció primària ofereix una adequada 
accessibilitat i continuïtat.

Per tant, aprenguem, no només dels propis errors, sinó dels que hi ha, en altres 
països, un pla d’urgències de Catalunya eficaç i eficient ha de contemplar, primer de 
tot, i bàsicament, inversions en l’atenció primària i reforçar el seu paper prioritari, 
assistencial, per totes les necessitats i demandes de salut de la població i poder deri-
var, aleshores sí, cap a l’hospitalària, quan cal.

El punt 2, modificat, tal com ha quedat amb el nou redactat, introduint que l’es-
tratègia és la del Planuc, no és aprovable, per part del nostre grup parlamentari. Sí 
la resta de la resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per la defensa de les esmenes, en nom del Grup 
Republicà, té la paraula la diputada Noemí Llauradó.

Noemí Llauradó Sans

Sí, moltes gràcies, bon dia. En primer lloc, agrair al Grup Parlamentari de Ciu-
tadans l’acceptació de les esmenes, que ens permetran votar a favor, doncs, íntegra-
ment aquesta PR.

I, entrant ja en la proposta, evidentment, coincidim que cal agrair la feina que 
fan els professionals del nostre sistema sanitari, i no només ens hem de quedar amb 
aquest agraïment de paraula, que no està mai de més, sinó que hem de continuar 
desenvolupant aquestes mesures, que es van desplegant com un pla de garantia d’es-
tabilitat laboral, com el proper observatori de la qualitat de la contractació laboral 
o del Pla de desenvolupament professional, o també la dotació de més recursos, 
com deien, els anteriors diputats, de l’atenció primària.

D’altra banda, clar, també és imprescindible, per respondre a aquests períodes de 
l’epidèmia de la grip, tenir planificades les mesures que s’han de dur a terme. I, en 
aquest sentit, disposem del Planuc, però no només del Planuc, sinó també de la in-
formació epidemiològica setmanal, a través del Pla d’informació de les infeccions 
respiratòries agudes.

En aquest moment, tenim vint-i-tres comitès operatius d’urgències i emergències, 
els COUiE, per conèixer i seguir en temps real la situació dels diferents dispositius 
d’atenció continuada i urgent, que, a més a més, planifiquen i activen vint-i-tres plans 
de contingència. I, des de salut pública, com deia, a través del Pla d’informació de 
les infeccions respiratòries agudes, també tenim un model predictiu de la grip, que 
preveu, o ens deixa preveure amb dues setmanes d’antelació, la seva intensitat, no?

Això són mesures que ens ajuden, també, a aquesta millor planificació. Igual-
ment, cal donar els recursos necessaris, com deia, a l’atenció primària. Amb aquest 
objectiu d’incrementar la seva resolució. I és clau, que és l’eix vertebrador del siste-
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ma de salut, l’atenció primària. I, igualment, cal posar tots els esforços per millorar 
les condicions laborals dels treballadors que s’hi dediquen.

Per això, l’Enapisc desenvolupa iniciatives per millorar l’atenció primària en to-
tes les vessants. Per exemple, en el marc de la jornada de la reforma horària i salut, 
impulsada pel Sindicat de Metges i pel promotor de la iniciativa per a la reforma 
horària, el senyor Fabián Mohedano, la consellera de Salut ja va donar suport al Pla 
pilot per impulsar la reforma horària en l’àmbit sanitari.

També veig oportú de continuar apostant per la transparència, com es demana en 
el punt 6, que també hem transaccionat amb el grup de Ciutadans. Tot i que, actual-
ment, ja es fan públics als llocs web del departament, i del CatSalut, els indicadors 
més rellevants de les llistes d’espera, amb una periodicitat mensual, hem transac-
cionat aquest caràcter semestral, pel que fa a les entrades a urgències hospitalàries. 
I, totalment d’acord, també, a insistir en les campanyes de vacunació. Per exemple, 
posant en valor la nova edició del manual de vacunacions, que és una eina essencial 
per als professionals i que recull totes les recomanacions de vacunació i l’evidència 
científica que els dona suport. Però també tenim present i li faig referència a la dipu-
tada Escarp, que una cosa és posar a disposició dels professionals aquestes vacunes 
i l’altra, que és molt personal, la decisió al final de cada un dels professionals, de 
vacunar-se, finalment. El que hem de poder fer és donar-los, doncs, raons i els recur-
sos. Que això, crec que ja es fa.

I, pel que fa a reforçar el paper de la farmàcia comunitària, totalment d’acord. 
I que hem de continuar amb la seva implicació en aquesta estratègia preventiva.

Pel que fa a l’últim punt, ja, relatiu a revertir les retallades, efectivament, el de-
partament i el CatSalut han de continuar vetllant per assegurar l’equitat, la qualitat 
i la sostenibilitat, i, per tant, continuar implementant accions que siguin necessàries 
a tal fi.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Lluís Guinó i Subirós

Bé, gràcies presidenta. Només per adherir-me, pràcticament, en primer lloc, a la 
presentació, a la formulació i a les esmenes per part de la diputada Llauradó, pel que 
fa al Grup Republicà. I, en certa mesura, concretar quins són els eixos vertebradors 
d’aquesta proposta, que compartim la majoria de grups parlamentaris. 

És obvi que, més enllà de la temporalitat de la proposta de resolució, cada any 
per aquestes dates, s’inicia i es tira endavant el que és tota la campanya de prevenció 
de la grip. De fet, ja s’hi està treballant, en els centres hospitalaris i en els CAPs.

Però el que és fonamental és el concepte de medicina preventiva, que tal vegada 
s’hi hauria d’insistir per part del Parlament, respecte al Govern, aspecte que nosal-
tres considerem que el Govern prioritza, en tot cas.

I, per altra banda, també, i en això sí que hi voldria insistir, fins i tot, no sé fins a 
quin punt seria interessant que tots els grups parlamentaris, més enllà de propostes 
teòriques i de comentaris al Parlament, es proposés un pacte a nivell d’apoderar el 
que és la salut dels CAPs i el que és, pràcticament, tota la política comunitària que 
s’ha de fer, des d’un punt de vista sanitari, en l’atenció primària.

Hi ha un pla, que és l’Enapisc, però no a cada resolució cal que, des d’un punt de 
vista polític, es posi en dubte que aquest pla funciona o no funciona, quan realment, 
el que hem de fer des del Parlament, és «apretar», si aquesta és la paraula potser més 
adequada, al Govern, perquè ho tiri endavant.

Hi ha un consens general en què l’atenció primària –de fet, s’ha explicat ante-
riorment– és necessari que funcioni i s’apoderi i es doti de més recursos i de més 
competències. Doncs fem-ho definitivament i no aprofitem cada una de les nos-
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tres propostes de resolució per, pràcticament, reiterar un concepte que certament, 
el té assumit, pel que conec, el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Per altra banda, també, ens sembla més que evident que cal tirar endavant tot el 
que és la col·laboració amb la farmàcia comunitària, el que té a veure amb el reco-
neixement al treball i l’esforç realitzat pels treballadors sanitaris, que és una evidència.

I només volia fer un apunt respecte a la qüestió que té a veure amb els recursos 
econòmics i el sistema públic de salut de Catalunya, que, més enllà de criteris po-
lítics, el que és cert és que hi ha unes evidències empíriques, des d’un punt de vista 
financer, i és que la problemàtica del finançament del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, no es pot centrar únicament i exclusivament en la forma de gestió, sinó 
que més aviat té un problema d’infrafinançament, que no és responsabilitat, en cap 
cas directa, del Govern de la Generalitat, i que jo demanaria de forma absolutament 
modesta i amistosa als grups parlamentaris que tenen representació, també, al Con-
grés dels Diputats, que posessin sobre la taula realment que hi han qüestions que te-
nen a veure amb el finançament del Govern de la Generalitat de Catalunya que és de 
la seva responsabilitat i és possible que ajudessin, en la justa mesura i fins i tot ara, 
que el Govern és del Partit Socialista Obrer Espanyol, que el PSC fes més pressió 
per tal que aquest infrafinançament es resolgués de forma definitiva.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I per tant, del que desprenc de les seves intervencions, hauríem 
de votar separadament el punt 2. És així? (Pausa.)

I la resta de la proposta de resolució està transaccionada, i, per tant, es podria 
votar conjuntament? (Pausa. La presidenta dona la paraula a Jorge Soler González.)

Jorge Soler González

Crec que primer m’hauria de posicionar sobre les esmenes i així...

La presidenta

Disculpi, disculpi..., té tota la raó, m’he saltat el seu torn; disculpi, diputat. Té la 
paraula el senyor Soler.

Jorge Soler González

Bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Doncs bé, per posicionar-me sobre les 
esmenes.

En primer lloc, bé, jo em quedaria amb un missatge general d’agraïment. Crec 
que és important donar les gràcies als grups, als companys i especialment, crec, que 
al redactat de les esmenes, perquè sincerament, crec que han contribuït i molt a mi-
llorar un redactat, indubtablement, millorable. Per tant, gràcies especialment a l’esforç 
de la diputada Llauradó. Era una moció amb molts punts, i ens ha costat francament 
molt i ho reconec. I, per tant, doncs, moltes gràcies.

Molt breument, sí, comentar..., crec que avui no ho faré..., i especialment, perquè 
estem parlant d’un tema sensible com és el de la grip i crec que cal posar el focus 
aquí, no?, doncs, bé, fer un discurs en defensa de les polítiques liberals o no. Crec 
que avui no toca, i desitjo no ser sospitós, a la meva alçada política, de res.

Ara bé, sí que comentar, crec que a algú potser se li ha oblidat, ja fa tres anys 
que estic a la política, però jo soc metge de família, jo fa molts anys que m’he dedi-
cat a fer el que alguns, doncs, aquí estan parlant, i a reconèixer i a conèixer..., crec 
que amb suficient profunditat, com està l’atenció primària. No sé fer res més en la 
meva vida laboral i, per tant, sí és cert que les retallades..., bé, no venen per Ciuta-
dans. Hi insisteixo, eh?, jo vaig entrar justament en política per intentar revertir-la, i 
si alguna cosa poden llegir en els meus escrits és que és de les coses que acostumo 
a dir, doncs, amb freqüència: cal revertir les retallades. Per tant, desitjo no ser sospi-
tós de res d’això. En tot cas, els que han retallat estaven al Govern i Esquerra, si és 
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liberal o neoliberal, com diuen altres grups, entre vostès s’aclareixen, jo no entraré 
a defensar això.

I, finalment, per aclarir els punts..., efectivament, hem transaccionat el punt 2. Com 
us he donat, hem acceptat finalment l’esmena 2, que fa referència al punt 3. Certa-
ment, algú comentava, doncs, si el Planuc o l’Enapisc neix viciat o no, probablement... 
Ara bé, sí és cert que, des de la meva posició, doncs, de conciliació i d’arribar a pac-
tes... Una mica jo crec que el que estava dient i insinuant el senyor Guinó i abans la 
senyora Llauradó, no?, doncs, crec que en aquest tema és absolutament prioritari. 
I, per tant, doncs, donem una opció, eh?, a que vostès desenvolupin, implementin 
aquest pla, el puguin veure, doncs, és fàcil criticar. Conec el tema, hi insisteixo, 
amb profunditat des de dintre. Però, ara bé, donem una opció que, doncs, vostès 
ens presentin alguna cosa. I és senzillament per això i solament per això que crec 
que calia acceptar-ho. 

Dotar..., com hem acceptat, de recursos a l’esmena 2 del punt 3. L’atenció pri-
mària és cabdal. Hem mantingut els altres punts. Ara bé, sí és cert que hem trans-
accionat el punt de la transparència, eix capital al programa de Ciutadans; també, 
a Madrid. Crec que alguns ja saben que aquesta moció, escrita, doncs, pel meu 
grup, per la meva persona, fa molts mesos, ja l’he votada i he aconseguit que es 
votés pràcticament a tot el territori nacional. Jo, que en soc autor, soc l’últim dipu-
tat d’Espanya que defense, des de Ciutadans, aquesta moció, doncs, conjuntural a 
la nostra política.

Però sí que estic orgullós d’haver portat això, i especialment el tema de la trans-
parència. Crec que és important fer-ho. Hem canviat de mensual a semestral. Ha estat 
una negociació amb la diputada, crec que bé..., no s’ha de fer política de màxims, 
però sí que és cert que per aquest tema era important, us ho reconec. I, per tant, 
doncs, us ho agreixo. Com deia vostè, el de la farmàcia comunitària, perquè també 
entenem que és una part..., bé, que pot ajudar a col·laborar amb els recursos i amb 
l’eix del sistema.

I, finalment, la transacció que anunciava la diputada Escarp, socialista, crec sin-
cerament..., el seu comentari estava molt encertat. Crec que calia treure-ho. I jus-
tament per aquest motiu, doncs, de seguida vaig entendre que calia acceptar la 
seva esmena.

Ara bé, ara fer el Govern, doncs, aquesta aportació que crec, també afegia, doncs, 
amb interès un redactat que era millorable i ho reconec com a tal, doncs, ho hem ac-
ceptat. Per tant, aquesta transacció, també la faríem.

I entenc, doncs, que, pel que he sentit anunciat, només caldria diferenciar el punt 2.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I disculpi una altra vegada per haver obviat el seu torn de posi-
cionament sobre les esmenes.

Ara sí, passaríem a la votació, començaríem pel punt 2.
Vots favorables al punt 2?
Vots favorables del Grup Parlamentari de Ciutadans, PSC i Units per Avançar, 

Grup Republicà i Junts per Catalunya.
Vots en contra?
Un vot en contra, de Catalunya en Comú Podem.
I cap abstenció?
Per tant, aquest punt resta aprovat.
I ara passaríem a votar la resta de la proposta de resolució amb les transaccions 

incorporades.
Vots favorables?
Doncs, per unanimitat de tots els grups, aquesta proposta de resolució queda 

aprovada.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a les clíniques del 
dolor

250-00028/12

Seguiríem ara amb el punt 3 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre el millorament de l’accés a les clíniques del dolor, presentada també pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Per tant, per la seva defensa, té la paraula el diputat Jor-
ge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Ayer leía al doctor Vicente Baos que, como siempre, nos hace 
unas reflexiones extraordinarias y magníficas, que hay que tener muy en cuenta. En 
el Día Mundial del dolor, el escribía: «Aliviar el dolor es una de las principales tareas 
de un sanitario. No siempre se puede al máximo nivel, hay dolores crónicos que se 
resisten a los abordajes farmacológicos, por eso es tan importante usar otras vías, 
para las que nunca hay tiempo o recursos.»

I és evident –és evident–, l’abordatge del dolor sempre és multidisciplinari, co-
mençant des del primer eix del sistema, l’atenció primària, com hem vingut parlant 
al llarg d’aquest temps. Allà és on s’haurien de resoldre la majoria de temes de dolor. 
Però, bé, per molts motius que avui no hi entrarem, és evident, quan acaba, doncs, 
aquest nivell assistencial i s’ha de saltar a altres, doncs, un d’ells, no hi ha dubte que 
són els tractaments especialitzats en dolor, les clíniques del dolor.

I aquesta és la proposta, que avui Ciutadans porta a aquest Parlament. És procu-
rar, intentar fer alguna aposta per millorar, per contribuir a l’accessibilitat a aques-
tes clíniques del dolor. Bàsicament, perquè la llista d’espera, en molts casos, és molt 
gran. Números que van oscil·lant mes a mes, però, des de Lleida, amb 117 dies per 
accedir-hi, des que el metge de primària decideix que el dolor del pacient, doncs, 
s’escapa de nivell, s’escapa de control i que requereix un abordatge, doncs, més es-
pecialitzat; passant per Tortosa, 212 dies, o arribant a Valls, pràcticament un any, 
330 dies.

És evident que si volem, doncs, millorar l’accessibilitat dels nostres pacients, dels 
pacients catalans quan tenen dolor, a les clíniques del dolor, doncs, les propostes han 
de ser més ambicioses.

I, en aquest sentit, Ciutadans el que vol proposar és millorar l’accessibilitat a les 
clíniques del dolor, dotant de més recursos i més personal per poder garantir que 
els malalts amb dolor poden ser atesos amb garanties. I, novament, volem afegir, 
més transparència, volem saber què està passant exactament amb els indicadors de 
la clínica del dolor, per poder monitoritzar els canvis que es produeixin, doncs, al 
llarg del temps.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler. I ara, per a la defensa de les esmenes presentades, té la pa-
raula la diputada Gemma Espigares, en nom del Grup Republicà.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. En aquest cas, agrair al portaveu de Ciutadans que hàgim 
arribat a aquestes dues transaccions, que han pogut treballar. Li agafo la frase amb 
la que acabava, deia que «l’important és saber on estem i poder tenir els indicadors 
per monitoritzar la millora». En aquest sentit, el departament i tant els grups que 
hi donem suport estem convençuts que poder veure les dades ens permetrà, també, 
millorar.

Però, en tot cas, puntualitzar que, actualment, les llistes d’espera de la clínica del 
dolor o de les clíniques del dolor que tenim arreu del territori, no són dades segre-
gades, sinó que s’inclouen dins de l’especialitat d’anestèsia. I, per tant, doncs, això 
també requerirà d’uns tempos que necessitarem per poder-ho fer.
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Els poso un exemple, eh?, de la pàgina web de la clínica del dolor de Lleida, de 
l’Hospital Arnau de Vilanova, l’any passat es van fer més de 12.700 visites; d’aques-
tes, 9.000 eren primeres visites, i les altres successives. Per tant, ens dona una idea 
de quanta gent assisteix a les clíniques del dolor per un problema.

Però, alhora, que molta d’aquesta gent resol el seu problema perquè les visites 
successives són molt menys que les visites inicials. Però, el que els deia, aquestes 
dades són de l’activitat assistencial global, de la part d’anestesiologia i reanimació i 
no només de la part de dolor.

Per tant, en aquest sentit, tant l’apartat 1 com el 2 han estat transaccionades les 
dues esmenes, i seguirem podent treballar per aquesta part.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també, per la defensa de les esmenes, té la paraula, en 
nom de Junts per Catalunya, el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Bon dia. M’adhereixo a les paraules de la diputada Espigares en el sentit que 
compartim plenament l’esperit de la proposta presentada pel Grup de Ciutadans.

El punt 1, en aquesta adhesió total, pel que fa a aquesta voluntat permanent de, 
en primer lloc, posar en valor un servei fonamental, un servei essencial, justament 
per abordar, com ha dit el diputat Soler: «L’eficàcia en el tractament de patologies 
doloroses de difícil resolució.»

Un servei, a més a més, que té un vector molt directe pel que fa a la qualitat de 
vida de moltíssimes persones amb dolor crònic i que d’ell, doncs, d’aquest servei en 
depèn, en bona mesura, el seu benestar físic, social i també emocional. Per tant, to-
tal adhesió al punt 1.

I, pel que fa al punt 2, en la línia del que ja expressava la diputada Espigares, 
compartim plenament aquesta voluntat, aquest compromís amb la transparència i 
en la millora de l’eficiència del servei. Però agraïm, en aquest sentit, la transacció 
acceptada amb aquest matís important. I com deia..., com ja s’ha comentat ara, hi 
ha una distorsió que fa que les dades realment no siguin dades reals. És el que cal 
corregir, en aquest sentit, el fet d’incloure la demanda dintre de la llista d’esperes, 
d’atenció especialitzada. En concret, a l’especialitat d’anestèsia, genera un proble-
ma –un problema–, i és que actualment no es pot diferenciar, per exemple, les visi-
tes prequirúrgiques, que constitueixen la part més important, quant a volum de pa-
cients, del que és l’activitat d’especialitat d’anestèsia.

Ens consta que, des del departament s’està valorant l’opció que les visites preope-
ratòries, doncs, no es declarin en el registre conjunt d’atenció especialitzada i que, 
per tant, ens permeti tenir dades reals.

Creiem que aquesta és la millor opció, justament, per tenir aquestes dades reals 
que ens permetin, justament, poder fer el seguiment adequat i l’avaluació adequada 
d’un servei, hi insisteixo, que és important, del qual en depèn el benestar de moltís-
sims ciutadans.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se sobre la proposta de resolució, té la pa-
raula, en nom del Partit dels Socialistes, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Abans parlàvem de coses del calendari, no? I..., perquè les 
coses s’endarrereixen i anem passant d’epidèmia en epidèmia, diguéssim, d’any en 
any. Però, en tot cas, aquesta és una bona coincidència, perquè ahir era, també, el 
Dia Mundial i, per tant, agrair, en aquest sentit, al diputat Jorge Soler, que hagi pre-
sentat una proposta de resolució en aquest sentit.
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Quan t’ho mires i és real –i coincidint amb moltes de les intervencions que s’han 
fet abans–, de fet, la proposta de resolució es basa en la mateixa informació, la que 
està publicada, la que surt i la que facilita el Departament de Salut. I, per tant, home, 
són esfereïdores les dades que hi han aquí sobre, no? Entre altres coses, quan estem 
parlant d’això, de lluita contra el dolor.

Posats a fer referències i a parlar de qui tracta el dolor, jo..., em sembla que era 
aquests dies, rellegia el llibre del doctor Jordi Montero, quan diu: «Dret a queixar-se, 
no?» Que és aquesta visió absolutament excel·lent, no?, de la persona, de la lluita 
contra el dolor, parlant de tu a tu amb la persona i què és el que hi ha. I llavors, ell 
deia, no?, aquest mecanisme i com lluitar-hi.

Jo crec que, a vegades, val la pena, per poder entendre què volen dir les clíniques 
del dolor i el que hem de fer, per evitar-lo, perquè, en tot cas, és evitable.

Per tant, la nostra posició serà favorable a aquesta proposta de resolució. Veig 
que hi ha hagut una transacció i hi estem absolutament d’acord. Per tant, jo crec que 
s’ha de millorar l’accessibilitat, i, en aquest cas, una autocrítica, per no haver pre-
sentat una esmena, perquè jo crec que també hem d’avançar en recerca en termes 
de clínica del dolor.

Perquè, em sembla que ho apuntava la diputada Espigares, en el sentit..., ella 
deia: «Està al mig de..., no?, d’anestèsia i reanimació.» I que realment són ells els 
qui ho fan. Però, és cert, que potser no hem aprofundit en recerca, en noves tèc-
niques i en nous coneixements sobre el dolor. I crec que val la pena, perquè això, 
no anirà a menys, sinó que anirà a més, perquè l’índex de supervivència de moltes 
malalties portaran, en molts casos, a més dolor. I crec que és alguna cosa a la que 
no ens podem resignar i, per tant, hem de tirar endavant.

I, l’altra, que és un element que va sortint en totes les propostes de resolució, que 
també sortirà en les que el meu grup també presenta, que és un tema d’equitat terri-
torial. És a dir, no tens per què patir més, depèn d’on visquis.

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. Bé, farem suport a aquesta proposta de resolució. Ens sembla 
correcta, també, la transacció que se’ns ha fet arribar amb les esmenes presentades. 
I, més enllà dels arguments que ja s’han donat respecte al tema en si, de fons, de 
les clíniques del dolor i la necessitat de més accessibilitat i de reduir aquestes ll istes 
d’espera, posar l’accent en quin tipus de població estem parlant majoritàriament 
afectada, necessitada, d’aquesta atenció per part de les clíniques del dolor, que són 
majoritàriament dones, que són majoritàriament dones que tenen dolor invalidant, 
no?, que els fa difícil la seva autonomia i que el pateixen de forma crònica i que, per 
tant, doncs...

Bé. També és una aposta, no?, decidida per a un sector de la població que s’ha 
tingut més oblidat i que es dona com per fet que les dones hem de patir dolor, a par-
tir d’unes certes edats, reprioritzar recursos, de posar-los en certs serveis que donen 
sortida o resposta, precisament, a aquest tipus de població.

La presidenta

I ara, sí, per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat propietari de 
la proposta de resolució, el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Molt breu, bé..., ratificar, doncs, el que hem fet ha sigut trans-
accionar, canviar el verb per infinitiu, ja em coneixen, crec. Donar les gràcies..., bé, 
donar les gràcies als grups, especialment, també, per les vostres..., per les seves apor-
tacions. Crec que el que ha comentat el senyor Quinquillà i vostè, no?, respecte a com 
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avançar en aquesta transparència, ens trobem no solament absolutament d’acord, crec 
que és un gran encert. Per tant, així us ho reconec.

I igual que el comentari que feia la diputada Escarp, avançar en recerca i avan-
çar en equitat territorial és clau, hagués estat bé, doncs, haver-ho pogut afegir. Pot-
ser ara és precipitat fer-ho per no incomodar ningú. Jo encantat ho faria, de fer-ho 
in voce; però, en tot cas, si no podem fer una cosa en comú, crec que la cordialitat 
que sempre s’ha tingut en aquesta comissió ens permet, doncs, treballar amb aquesta 
distensió i ser més proactius. Així que, doncs, moltíssimes gràcies.

Crec un encert poder aprovar això, com deia ella, doncs, justament aquesta set-
mana que s’està celebrant el tema del dolor.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs, passaríem a votació d’aquesta proposta de resolució, que 
entenc que es pot votar amb una sola votació.

Per tant, vots favorables?
Doncs queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya

250-00040/12

I ara passaríem al punt 5 de l’ordre del dia, atès que el 4 ha estat posposat per una 
propera comissió, que és la Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de 
diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya, que és una 
proposta del Grup Socialista.

I, per a la seva defensa, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Moltes vegades, quan aquí a la comissió es presenten, doncs, propostes de 
resolució, hi ha una crítica sobre algunes de les coses del Govern, sobre alguns dels 
plans que tenim sobre la taula, abans sortia sobre el Planuc... Però jo crec que això 
no treu que tots plegats siguem capaços de posar en valor moltes de les coses, d’ex-
cel·lència del nostre sistema sanitari; amb dificultats, i el paper d’aquestes propostes 
de resolució que intenten millorar el que es fa; per exemple, l’anterior, en el tema de 
les clíniques del dolor.

I una de les coses que jo crec que ja des del 2005, i aquí Catalunya en va ser pi-
onera, que va ser incorporar el programa de diagnòstic ràpid del càncer, com va ser 
la introducció dels codis: el codi infart, el codi d’ictus o el codi risc suïcidi, no? Són 
elements i mecanismes i protocols que, en realitat, quan tu te’ls mires només tenen 
un objectiu, no?, que és arribar abans, salvar vides i fer possible, sobretot, una millor 
recuperació. I jo crec que això..., tenen aquest punt.

Com deia, el diagnòstic del circuit ràpid es va establir ja en el Pla director del 
2005 i bàsicament, també estàvem al 2005, eh?, estem al 2018 i hi han coses que, 
fins i tot, és veritat que el que s’està treballant actualment en el Pla 2015-2020, però 
s’establia, el diagnòstic ràpid, sobre cinc càncers que eren els de més elevada preva-
lença, des d’atenció primària, no?, que són el càncer de mama, de pulmó, el colorectal, 
pròstata i bufeta. I, sobretot, perquè també s’han establert les proves de cribratge i, 
per tant, han donat molt més peu al fet que es puguin fer diagnòstics ràpids.

Però el càncer avança i, a més, van sortint nous tipus i, a més, hi ha més preva-
lença en altres tipus de càncer; però el que és evident és que, en l’horitzó 2020 es 
parla d’un increment d’un 20 per cent, en general, i un increment de la prevalença 
en càncer de fetge i els hematològics, que és un tema que, en aquest moment, està 
molt sobre la taula. 
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La PR intenta això, eh?, demanar que s’estengui el programa diagnòstic ràpid. És 
a dir que en el moment que hi hagi la sospita d’un diagnòstic de càncer, am pliat a 
més des de la primària, doncs, es posi en marxa el programa. Si normalment es diu 
que el temps és or, aquí podríem dir que el temps és vida. Vull dir que, en aquest 
cas...

Hem transaccionat, amb una esmena presentada per Esquerra Republicana i el 
Grup de Junts per Catalunya, que en part millora, és veritat que..., atendre actual-
ment el que són els tractaments personalitzats, que el 2005 ni els somniàvem –i el 
2015, quasi tampoc, però– i que, en canvi, en aquest moment, hi són. I jo crec que 
és important.

És veritat que l’esmena porta molts condicionants, no?; però, bé, hem intentat arri-
bar a una transacció. I jo agraeixo que hàgim sigut capaços de fer-ho, i que preserva, 
en tot cas, l’esperit de la PR, que és més tipus de càncer, més equitat territorial i 
menys temps d’espera. És a dir, en el fons, quan parlem de diagnòstic ràpid, el que 
volem dir és que no es perdi, des de la sospita de diagnòstic fins a l’atenció en el 
proceloso mundo de les llistes d’espera.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per a la defensa de l’esmena presentada, té la paraula, en 
nom del Grup Republicà, la diputada Noemí Llauradó.

Noemí Llauradó Sans

Sí, moltes gràcies. Agrair també a la diputada Escarp, doncs, l’acceptació d’aquesta 
esmena, que ens permetrà, doncs, votar la PR.

Efectivament, aquest programa de diagnòstic ràpid, se centra bàsicament en cinc 
tipus de càncer, que són els més freqüents: el de mama, el colorectal, el de pulmó, 
el de bufeta i el de pròstata. I l’elecció es basa, precisament, en la seva elevada fre-
qüència i també en que es tenen proves de diagnòstic consensuades.

Només amb aquests cinc tipus de càncer, ja hi ha més de la meitat de tots els 
càncers diagnosticats al nostre país, i l’altra meitat correspon a diferents tipus de 
tumors, que n’hi ha més de cent, però aquests són amb símptomes i amb protocols 
diagnòstics més específics. La freqüència de la malaltia és molt important, perquè ga-
ranteix que un metge de capçalera pugui tenir un cas, com a mínim, a l’any, d’aquests 
tumors entre la seva població de referència o assignada.

A més, els tumors de molt baixa freqüència són molt variables, en els tipus de 
proves diagnòstiques, per confirmar la sospita. I, per tant, necessita el criteri d’un 
metge per orientar el procediment diagnòstic que sigui més idoni. Per aquest con-
junt de motius, en el seu moment es va considerar més oportú no generalitzar aquest 
circuit de diagnòstic ràpid, sinó concentrar-lo en aquests processos, precisament, 
d’elevada freqüència i on l’avançament del diagnòstic pot tenir un impacte clar en 
el procés assistencial i terapèutic.

D’altra banda, aquest temps de trenta dies, no podem establir-lo realment com de 
garantia, perquè el procediment diagnòstic del càncer pot requerir en alguns casos 
un major interval de temps per garantir, precisament, un diagnòstic segur, que per-
meti proposar el millor tractament personalitzat.

Però bé, com que s’ha acceptat la nostra esmena, que intentava recollir tot això 
que ara hem comentat, hi votarem a favor.

I, pel que fa a l’apartat 2, també hi votarem a favor, precisament, doncs, també per-
què s’està revisant aquesta instrucció, la instrucció 1/2012, de reordenació de l’atenció 
oncològica d’alta especialització, on queden establerts els centres de referència pels 
tumors de baixa freqüència i els procediments quirúrgics, també de baixa freqüència, 
en els quals l’expertesa s’associa a millors resultats clínics.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també, per a la defensa de l’esmena i en nom del Grup 
de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Moltes gràcies. Ens sumem a la proposta del Partit Socialista, amb aquest ob-
jectiu que compartim plenament, que és millorar en tot allò que es pugui, aquesta 
detecció precoç, que és clau en l’èxit, en aquest cas, del tractament del càncer. I, per 
això, precisament, es va implementar aquest programa de diagnòstic, del qual estem 
parlant, des de l’any 2005 i que, tretze anys més tard, doncs, ens sembla pertinent 
que pugui ser revisable.

I, en aquest sentit, ens sumem amb aquesta voluntat de reforçar el programa, al-
hora que també agraïm aquestes transaccions acceptades, que afegeixen dos matisos 
importants, que la diputada Llauradó ha explicat prou bé, i que bàsicament tenen a 
veure amb el fet d’obrir a altres tipologies, però tenint en compte aquests criteris que 
tinguin en compte aquesta suficient elevada freqüència que justifiqui l’aplicació del 
programa. Actualment, com bé s’ha dit, hi ha cinc tipus preestablerts, i que estan 
establerts, justament, en base a aquesta elevada freqüència, i també a tenir proves 
diagnòstiques que siguin suficientment consensuades.

Ens sumem, també, al reconeixement i a la voluntat, en aquest sentit, de la proposta 
de disminuir al màxim el temps entre la sospita de diagnòstic i l’inici del tractament 
mèdic. I, en aquest sentit, també, agraïm l’acceptació de matisos importants en el 
sentit que el compromís en la celeritat és absolut; però també amb aquella flexibili-
tat que situï per damunt del termini la suficient garantia, en aquest sentit, tant del 
que sigui una diagnosi segura com el fet de poder proposar el millor tractament 
personalitzat i, fins i tot, també, garantir la participació del pacient en les decisions 
terapèutiques.

Pel que fa a l’apartat 2, compartim plenament la voluntat de potenciar la imple-
mentació del programa al territori i, en aquest sentit, aquesta voluntat de millora 
continuada, que consolidi els centres de referència, que potenciï, també, l’exper-
tesa dels diferents professionals de la salut, i també, per què no?, l’actualització 
permanent dels equips tecnològics.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, per posicio-
nar-se sobre la proposta de resolució, té la paraula el diputat David Mejía.

David Mejía Ayra

Gràcies, presidenta. Abans, en la moció prèvia, el meu company Jorge Soler 
deia que s’estava parlant d’un tema molt sensible com era el de la grip. I, en aques-
ta moció, tornem a parlar d’un tema molt i molt sensible com és el del càncer. I, si 
em permeten, deixin que posi sobre la taula unes dades concretes, per tal d’in-
tentar visualitzar, més enllà dels percentatges, la magnitud del problema de què 
parlem.

A Catalunya, cada any es diagnostiquen 33.000, uns 33.000 casos de càncer, dels 
quals 15.000, més o menys, persones, moren.

S’estima que l’any 2020, incrementarà un 20 per cent, tal com diu la moció. I això 
significa que al 2020 es diagnosticaran uns 44.000 casos de càncer per any.

Per tant, el que podem veure és que el càncer afecta, d’una manera o altra, al 
conjunt dels nostres conciutadans. Per tant, hi ha molta feina a fer i s’han d’aprofitar 
de la millor manera possible, els recursos que podem tenir.

Quins són aquests recursos? Doncs, en primer lloc, evidentment, la prevenció i 
els primers moments de la malaltia. Per tant, és important, tal com diu la moció, es-
tendre, doncs, aquest programa de diagnosi ràpida, i també la consolidació de cen-
tres de referència al conjunt del territori.
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Però també és important –i tot i que no formi part d’aquesta moció, crec que és 
important posar-ho sobre la taula– l’acompanyament i el seguiment en totes aques-
tes etapes. I per això crec que s’ha de treballar conjuntament i de manera coordina-
da amb les diferents entitats que existeixen, sense ànim de lucre i que realitzen una 
gran labor al respecte.

Per tant, és important aquesta coordinació i aquesta orientació, no només mè-
dica, sinó també psicològica tant als pacients com als familiars. I, per tant, s’ha 
d’oferir un abordatge integral, interdepartamental i comunitari. I també crec que 
és important focalitzar millor la manera en què s’ha de transmetre la informa-
ció, perquè moltes vegades, en aquest camí, es perd molta de la informació que 
existeix.

Votarem a favor de la moció.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la dipu-
tada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, molt breu. Estem plenament d’acord amb la proposta de resolució. Creiem 
que la transacció, doncs, ha afegit també alguns elements interessants, i plenament 
d’acord amb la defensa que n’ha fet el grup proposant d’aquesta resolució.

Per tant, només anunciar que hi votarem a favor.

La presidenta

Gràcies, diputada. Si es vol posicionar per l’esmena acceptada, la senyora Escarp?

Assumpta Escarp Gibert

Molt breument, presidenta. Només per agrair, tant les aportacions com, en gene-
ral, el debat. Crec que ho deia també el diputat David Mejía: és una certa capacitat, 
doncs, de saber on som i què és el que podem fer.

La presidenta

Gràcies, diputada. Només hi ha una esmena al punt 1. Entenc, però, també que 
el punt 2 es podria votar conjuntament amb l’esmena acceptada.

Per tant, vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Doncs queda aprovada per unanimitat.
I ara em disculparan..., jo porto el següent punt, per tant, em substituirà a la pre-

sidència el diputat Quinquillà.
(Pausa.)

El vicepresident

Bé. 

Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-00041/12

Doncs anem a la proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut. 
Té la paraula el proposant, en representació del Grup Parlamentari Socialista, la se-
nyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. És que he vist que la presidenta se n’anava i que ens abando-
na..., però no, crec que no..., en tot cas, crec que ha estat en la darrera intervenció, en 
les últimes paraules del diputat Quinquillà, que ara ens presideix, quan parlava del 
càncer, que parlava també de noves formes de tecnologia, per ajudar al tractament 
del càncer, no? I una mica, la proposta de resolució que avui, que ara presentem, va 
en aquest sentit.
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Nosaltres sempre hem defensat que, en les retallades, i tots aquests anys, digués-
sim, de la crisi, i sumades aquestes retallades tan brutals en l’àmbit sanitari, sempre 
diem que hi han tres sectors que han sigut molt afectats. Per una banda, els serveis, 
no?, amb la reducció de serveis –mai parlo de la cartera de serveis, sinó de la re-
ducció de recursos sanitaris; a vegades, en horari o l’increment de les llistes d’es-
pera. Els professionals, que han sigut l’altre sector més afectat i que més ha pagat 
directament l’efecte de les retallades, amb la precarització de les seves condicions 
de treball. I el tercer element són les inversions i, sobretot, la renovació tecnològica.

Tant és així que, fins i tot, el president Torra, en la seva presentació, no del Pla de 
govern, sinó de la seva primera presentació, va parlar de la necessitat de la inversió 
i renovació del material tecnològic en l’àmbit de la salut.

En la proposta de resolució volem parlar de dos aspectes. I per això que en 
la transacció, que al final hem quedat, hem anat i hem tornat, perquè es perdia 
una part, que és..., hi ha una part que són les inversions sobre infraestructures, 
i manteniment en el que serien els equipaments sanitaris, no? Hem anat fent..., 
han anat fent, vaja, des del Govern..., ja ho va començar el conseller Comín, mol-
tes promeses de noves inversions, que, a l’hora de la veritat, tampoc en veiem 
cap. I ara la consellera Vergés, doncs, també va fent algunes promeses. L’altre 
dia ens deia, a la presentació, que estan al PEF, al Pla econòmic financer; però, 
clar, poden estar al PEF, però si no hi ha pressupost..., doncs, difícilment això es 
concretarà. 

Per tant, tenim, per una banda, que hi ha d’haver un pla sobre recuperar aquesta 
desinversió i, per tant, posar ordre a les inversions que es van plantejant en termes 
d’infraestructures sanitàries i equipaments, i, per l’altra, tot el que fa a les inver-
sions en manteniment, modernització i reposició de material i equipament tecnolò-
gic, tant en temes de diagnòstic com de cirurgia. Cada vegada més necessari i cada 
vegada més acurat i cada vegada més car. En aquest moment, més del 10 per cent 
del material actual està obsolet i els anys van passant; és a dir que caurà l’11 o el 
12 per cent d’aquí a res.

Si abans dèiem que hem vist propostes d’inversió que no s’acaben de concretar, 
en el cas de les inversions en la renovació de material tecnològic, doncs, hem vis-
cut estrictament la inversió que ha fet el propietari de Zara, amb els acceleradors 
li neals, els coneguts com a «zaratrons». O bé les aportacions de Cellex o d’altres 
multinacionals pel que fa als quiròfans intel·ligents. Que, per cert, i és un apunt al 
marge, la Sindicatura de Comptes sempre fa apunts sobre..., de qui acaben sent pa-
trimoni i propietat aquest material. Però ho deixo aquí, perquè és un tema..., no en 
el cas dels «zaratrons», eh?, que queda clar que és una aportació directa i, per tant, 
és diferent. Però bé, ho deixo aquí.

En tot cas, el que plantegem és que el departament, el Govern, presenti un pla 
d’inversions amb un horitzó plurianual. Sempre els hem defensat, l’horitzó pluri-
anual, tant en infraestructures com en equipaments tecnològics. De manera que, si 
més no, tinguéssim una previsió. Sabem que després tot ha de recaure dins del pro-
grama d’inversions i dels pressupostos, però, com a mínim, que hi hagi una certa 
planificació, amb horitzó plurianual i, per tant, amb perspectiva de continuïtat, de 
les inversions, tant en infraestructures com en equipaments tecnològics.

Estem d’acord que es presenti dins del primer trimestre del 2019, perquè real-
ment dèiem, al juliol del 2018 però ja l’hem passat, per tant, doncs..., fàcilment el 
departament pugui realitzar aquesta feina, i presentar-la davant d’aquesta comissió 
en el marc del primer trimestre del 19.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Per defensar les esmenes, té la paraula, en representació del 
Grup Republicà, la diputada Titon Laïlla.
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M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs certament comparteixo gairebé la totalitat de l’explica-
ció que ha fet, de la defensa que ha fet la diputada Escarp, d’aquesta proposta de re-
solució. Perquè a ningú se li escapa, i és així, doncs, que amb aquesta crisi d’aquests 
últims anys una de les potes del sistema sanitari que més s’ha afectat, no?, han estat 
les estructures físiques, però també les estructures tecnològiques.

I, per tant, tot el que són les inversions en infraestructures i en equipaments tec-
nològics, en aquests moments, cal, doncs, que ens replantegem com ho enfoquem 
en els propers anys, no? I, per tant, compartim, i vam fer aquesta esmena temporal 
òbvia, no? –que crec que és òbvia–, de donar una mica més de marge per tal de pre-
sentar aquest pla d’inversions en infraestructures i equipaments. Veient-ho com una 
oportunitat en el sentit que, en aquesta època de crisi, certament aquelles..., es va 
haver de prioritzar i es van fer una sèrie d’inversions en equipament tecnològic com 
a l’Hospital de la Vall d’Hebrón, els quiròfans de Bellvitge, al nou Hospital del Mar, 
la UCI pediàtrica de Tarragona, el Trueta... És a dir, es va intentar actualitzar, doncs, 
aquelles estructures que, ja en aquell moment, estaven obsoletes o que ja quedaven 
un pèl antigues, però certament ens cal una actualització, sobretot i a nivell tecnolò-
gic, per l’obsolescència dels mateixos instruments, no?

I la senyora Escarp ho explicava: tenim un punt important, en aquest àmbit, que 
és la col·laboració públicoprivada, quan cedeixen o donen o fan donació d’equipa-
ments tecnològics importants; que s’ha de reconèixer i agrair, doncs, aquesta cessió 
per poder beneficiar la població, sobretot, en un tema tan sensible com aquest. I, cer-
tament, hem de fer aquesta previsió d’equipaments d’infraestructures i tecnolò-
giques veient quins són realment necessaris, controlant aquesta ob solescència de 
les tecnologies per tal de poder donar una resposta millor a les noves necessitats 
canviants de la població, perquè segurament ens caldrà, en aquest nou pla d’in-
versió, sobretot, tecnològica... –també d’infraestructures, eh?, però ja entraríem 
en un debat molt més ampli–, però, sobretot, tecnològiques, quines són realment 
aquelles noves tecnologies que hem d’incorporar i quines hem d’anar deixant d’uti-
litzar per tal de donar la resposta adequada que necessita la ciutadania en aquest 
sentit.

Per tant, amb aquesta petita esmena temporal, nosaltres òbviament no podem no 
donar suport a aquesta proposta de resolució per presentar aquest pla d’inversions i 
infraestructures i equipaments tecnològics del 17 al 20. 

Gràcies, president.

El vicepresident

Gràcies, diputada. I ara, té la paraula, en representació del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, el diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Només coincidint amb les intervencions de la diputada Es-
carp, que és la proposant de la proposta de resolució, i, per altra banda, l’esmena 
presentada pel Grup Republicà conjuntament amb la de Junts per Catalunya, sí que 
és cert que, no és només en el fons tenir més marge per fer la corresponent planifica-
ció, sinó que l’Administració –i alguns ja tenen experiència en això– necessàriament 
disposa o ha de disposar d’uns pressupostos, que també s’han de votar al Parlament. 
I, per tant, ja convido a tots els grups parlamentaris a fer un esforç, precisament, per 
l’aprovació d’aquests pressupostos, que és el que permetrà portar a terme, precisa-
ment, un determinat nombre d’inversions, tant en l’àmbit tecnològic com pròpiament 
pel que fa a les infraestructures.

I, per altra banda, també, tenir en compte que l’Administració també, en molts 
casos, com que els recursos són en la majoria de vegades reduïts és obvi que 
s’haurà de fer una proposta de priorització de quines inversions s’han de portar 
a terme.
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Per tant, en aquest àmbit, per una banda, temporal, que agraïm a la diputada 
Escarp que accepti, respecte a aquesta proposta, i el fet també que hem d’aprovar 
pressupostos, és més o menys el marge que necessitem tots, els grups parlamenta-
ris i el Govern, per tirar endavant, no només la planificació, sinó el que comporta 
aquesta planificació que és, òbviament, la priorització de quines inversions s’han 
de portar a terme.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit, passar la paraula, en representació del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, al diputat... (Remor de veus.)

Martín Eusebio Barra López

Gracias, president. Ja se ha comentado, pero creo que merece la pena insistir: en-
tre los años 2009 y 2017, con el enorme lastre de la crisis económica, la sanidad fue 
la inversión social que sufrió más recortes. Y Cataluña obtuvo la medalla de oro, 
nos tocó la Grossa de Nadal, la comunidad autónoma que más recortó en sanidad. 
Y, como recordaba el doctor Soler, no gobernaba Ciudadanos.

Cataluña es la segunda comunidad autónoma con menor inversión en sanidad so-
bre su presupuesto total: no llegamos al 29 por ciento, cuando la media estatal está 
en el 33, y Asturias, por ejemplo, supera el 40.

En la comparecencia ante esta comisión del conseller Comín, en febrero de 
2016, decía que «el sistema sanitario había aguantado la complicadísima situa-
ción presupuestaria, pero con costes». Y, en concreto, citaba tres: citaba el in-
cremento de listas de espera, la situación de los profesionales y el parón en las 
inversiones.

Podemos coincidir con el diagnóstico, claro; pero casi tres años después de ese 
diagnóstico ¿se ha puesto algún remedio? No. Seguimos con listas de espera de ver-
güenza y con gravísimas desigualdades territoriales, como ya hemos manifestado en 
varias ocasiones. Seguimos siendo la única comunidad autónoma que no ha devuel-
to las pagas extras a sus profesionales. Y, señoras y señores, cuando todas las comu-
nidades autónomas han podido hacerlo, y los sucesivos gobiernos de la Generalitat 
no, hablar de la infrafinanción está bien, pero es que otras comunidades autónomas 
más infrafinanciadas sí lo han devuelto.

Y tampoco sirve la recurrida excusa de que con el advenimiento de la santa re-
pública bálsamo, entonces podremos llegar a más..., no. Las demás comunidades 
autónomas han podido devolver esas pagas extras siendo reino de España. Ese no 
es el problema. Y en cuanto a las inversiones, más de lo mismo. A seguir esperan-
do mientras, como se ha comentado, las infraestructuras, lo que son edificios, pero 
también los equipamientos, se están quedando obsoletos y con un mantenimiento 
insuficiente. Y eso supone, realmente, un riesgo para la salud.

En la primera comparecencia, la consellera Vergés, en junio de 2018 comentó 
que se estaba elaborando el Plan estratégico de renovación tecnológica. La diputa-
da que intervino, en nombre de Junts per Cat también le pidió ese plan estratégico 
de inversiones, y abro comillas, «per tal que la pressió del territori no sigui la que 
acabi decidint l’ordre de prioritats», cierro comillas. ¡Ay, cielos! Para algunas cosas: 
«Apreteu, amics –apreteu!» En temas de salud: «Cuidado –cuidado– con la presión 
del territorio.»

En la reciente, en la última comparecencia de la consellera, ya se presentaron 
algunas promesas de inversión y algunos datos concretos de inversión. Es así, pero 
de planificación, no venía nada.

La propuesta del PSC i Units per Avançar, se registró en febrero de 2018. Otras 
de las propuestas que hemos debatido hoy, pues, ha habido una cierta coincidencia 
temporal que, bueno..., que venía bien, en este caso, otro año perdido. Votaremos a 
favor, claro, con la transacción que se ha hecho, aunque no deja de ser un poco ori-
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ginal pedir en marzo, a finales de marzo de 2019, un plan de inversiones para 2017, 
2017-2020. No deja de ser un poquito original.

En fin, esperamos que esta vez, sí, llegue ese plan de inversiones. De verdad, 
queremos tener esa orientación clara de las necesidades y, además, priorizada, como 
debería ser. Esperamos que esta vez sí llegue.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. En representació del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, gràcies. Bé, nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. 
Ja s’ha comentat, ha quedat desfasada en el temps. És el que ens passa quan debatem 
a l’octubre resolucions registrades al febrer.

Demanava, aquella resolució, un compromís, lògicament en aquell moment, 
doncs, per abans del 31 de juliol, d’aquesta planificació d’inversions i queda, evi-
dentment, desfasat. Amb aquest canvi, a partir de l’esmena, doncs, aquesta transac-
ció permet actualitzar-ho. També, tot i que ho aprovarem, doncs, ens sona a tirar 
molt llarg, no?, esperar-nos fins que acabi el primer trimestre. Perquè quan es posen 
aquests terminis vol dir fins al final..., en fi, o sigui, fins al març de 2019.

Però bé, sigui com sigui, l’important, creiem, en aquest cas, és que estiguem par-
lant i espero que..., entenc que aprovant per unanimitat, que el que ens cal és rever-
tir retallades. I, tot i la prioritat d’aquesta reversió de les retallades és en la manca 
de professionals, és en les condicions laborals dels professionals, és en els serveis i 
en els horaris que han patit retallades. Està clar que també la reversió de retallades 
ha d’impactar a capgirar la roda de desinversió dels darrers anys, en equipaments 
tecnològics. És una roda o una bola que, si no la capgirem ja, cada vegada es fa més 
gran, cada vegada és més difícil de resoldre el problema que generen uns equipa-
ments tecnològics obsolets.

I, per tant, cal començar a capgirar, com a mínim, aquesta situació de desinver-
sió. Entenem que no resoldrà del tot la situació en un any, però ens cal aquest capgi-
rament i ens cal, evidentment, una partida en els pressupostos, hi coincideixo, està 
clar, evidentment, però, una planificació. Després de, com, aquesta partida anirà a 
aquells elements més urgents... –bé, ho fiem a finals de març–, aquesta planificació, 
esperem que sigui al més aviat possible.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Per tancar l’ordre d’intervencions i justament per posi-
cionar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Jo, si m’ho permeten, en primer lloc, voldríem..., apart d’agrair la posició i el de-
bat dels grups parlamentaris, fer una esmena in voce i passar del 2017-2020 al 2019-
2022, que seria el lògic, diríem, seria aquest marc de tres anys.

Si hi estaríem tots d’acord, i la presidència ho accepta, doncs, faríem aquesta es-
mena in voce, perquè està passat de..., no?, i, per tant, adequaríem el calendari al que 
és. I, per tant, deixaríem aquest 2019-2022.

Només una referència a la referència que ha fet abans el diputat Guinó, no? És a 
dir que ell parlava que s’han d’aprovar els pressupostos. I jo hi estic d’acord, tam-
bé s’han d’aprovar els pressupostos de l’Estat, que reportarien a Catalunya més de 
2.200 milions més. Per tant..., a mi, miri, li acabaré en positiu, diputat Guinó, és 
potser el consens que som capaços de trobar en aquesta comissió, ens podríem oferir 
per mediar nosaltres entre molts altres governs. Perquè, en tot cas, podem ser una 
mica exemple en aquest Parlament.

Gràcies.



DSPC-C 81
18 d’octubre de 2018

Sessió 5 de la CS  36

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Bé. Doncs anem a votació incorporant, si no hi ha cap 
inconvenient, aquesta esmena in voce que ha proposat la diputada Escarp.

Així, doncs, vots a favor de la proposta?
Bé, doncs, s’aprova per unanimitat.
Molt bé. Doncs em toca a mi cloure. Moltes gràcies, i, en tot cas, agrair el to 

i agrair aquesta voluntat que hem expressat de consens en aquesta comissió; fins 
d’aquí a quinze dies.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i set minuts.
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