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Sessió 8 de la CTASF

La sessió de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF) s’obre a les deu del 

matí i onze minuts. Presideix Montserrat Fornells i Solé, acompanyada del vicepresident, 

Ferran Roquer i Padrosa, i del secretari, Martí Pachamé Barrera. Assisteix la Mesa la lletra-

da Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, María del 

Camino Fernández Riol, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Elisabeth Valencia Mimbrero, 

pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Saloua Laouaji Faridi, Montserrat Macià i Gou 

i Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Na-

jat Driouech Ben Moussa i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas i Raúl 

Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem, i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la presidenta de l’Associació Ajudam Predegent, Carme Pous 

Ruíz, acompanyada de la representant de l’àrea de relacions institucionals i comunicació 

Susana Abelló Barbero.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam Predegent, davant 

la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de les perso-

nes amb deteriorament cognitiu lleu (tram. 357-00022/12). Comissió de Treball, Afers Socials 

i Famílies. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar (tram. 

250-00162/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 

77, 47).

3. Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació de la renda garantida de ciuta-

dania (tram. 250-00200/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 10; esmenes: 

BOPC 121, 49).

4. Proposta de resolució sobre el pagament dels imports per efectes retroactius de 

les prestacions per dependència (tram. 250-00201/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 89, 11; esmenes: BOPC 121, 49).

5. Proposta de resolució sobre les concessions de restauració de l’aeroport de Barce-

lona - el Prat (tram. 250-00203/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Re-

publicà, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari 

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

listes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i Subgrup Parlamen-

tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, juntament amb un altre diputat 

del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 

votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 

14; esmenes: BOPC 121, 49).

La presidenta

Bon dia a tothom. Bon any a tothom, i benvinguts de nou a una nova sessió de la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam 
Predegent, per a informar sobre la situació de les persones amb 
deteriorament cognitiu lleu 

357-00022/12

El primer punt de l’ordre del dia és la compareixença de la senyora Carme Pous 
i la senyora Susana Abelló, presidenta de l’Associació Ajudam Predegent i l’àrea de 
relacions institucionals, per comparèixer per a informar sobre la situació de les per-
sones amb deteriorament cognitiu lleu.

Sí, senyor Vidal Aragonés, per què demana la paraula?

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, bon dia a tots i a totes. Per justificar una pròxima absència d’aquest grup, i ho 
volíem fer abans de la intervenció sobretot per demanar disculpes a les dues perso-
nes compareixents. Que nosaltres marxem d’aquesta comissió, que és el que farem 
després, justament, de la seva intervenció i sense ni tan sols fer torn d’intervenció. 
No guarda cap relació amb el que vostès explicaran, que ho atendrem amb màxima 
cura i en prendrem nota, i esperem fins i tot trobar-nos en un altre moment, però per 
nosaltres avui es torna un dia absolutament impossible. 

Tenim cinc persones detingudes a les comarques gironines –dos dels detin-
guts són alcaldes de la CUP– per desordres públics. Per qualsevol que conegui el 
món jurídic, per desordres públics no es deté a ningú a la porta de casa seva, i, 
per tant, ens fa pràcticament impossible normalitzar el que no pot ser normal en 
el nostre país. 

Els demanem les més sinceres disculpes, perquè no és la nostra voluntat que 
guardi relació amb la seva intervenció, però entendran perfectament que no tenim 
força, ànima, ni pensem que s’hagi de normalitzar el que no ha de ser normal en 
aquest país, que és que vinguin de matinada i ens agafin de casa nostra els repre-
sentants dels nostres pobles.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Aragonés. (Najat Driouech Ben Moussa demana per par-
lar.) Sí, senyora Driouech?

Najat Driouech Ben Moussa

Bon dia. Gràcies, presidenta. Primer, donar les gràcies a les compareixents i 
també demanar disculpes. Ens sumem a l’acció que fan els nostres companys de 
la CUP. Entenem que al Parlament, davant d’una situació com la que estem patint 
i com han patit, diguem-ne, els alcaldes de la CUP, no pot haver-hi un funciona-
ment normal, motiu pel qual un cop acabin vostès la seva compareixença també 
abandonarem aquesta comissió. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. (Saloua Laouaji Faridi demana per parlar.) Sí, senyo-
ra Laouaji? 

Saloua Laouaji Faridi

Hola, bon dia i bon any. Gràcies per la vostra presència, per la vostra comparei-
xença. És un plaer escoltar-les. L’única cosa, com ja sabeu les circumstàncies, les 
escoltarem amb tota la intenció deguda, però després, com han dit el company i la 
companya, marxarem degut a la situació d’arbitrarietat que estem vivint. 

I moltíssimes gràcies.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, diputada.
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Doncs, si no hi ha cap més paraula demanada, substanciarem el punt número 1, que 
és la compareixença de l’Associació Ajudam Predegent, i per a començar té la paraula 
la senyora Susana Abelló. Tenen, disposen de quinze minuts per fer la compareixença; 
després, els grups els podran formular preguntes i, després, cinc minuts per respondre 
les preguntes. Quan vostès vulguin... (Veus de fons.) Ah, d’acord, doncs deixarem una 
mica més de marge de temps; sí, cap problema. Endavant.

Susana Abelló Barbero (representant de l’àrea de relacions institucionals i 
comunicació l’Associació Ajudam Predegent)

Bon dia a tots i totes, senyores i senyors diputats dels diferents grups parlamen-
taris que ens acompanyen en aquesta comissió. Gràcies, doncs, per donar-nos l’opor-
tunitat de presentar avui la nostra entitat i, sobretot, posar sobre la taula un problema 
que ens afecta a totes i tots.

Venim de Santa Coloma de Gramenet per obrir-vos les portes d’Associació Aju-
dam Predegent, mostrar-vos el gran desconegut que és el deteriorament cognitiu lleu 
i apropar-vos a la seva realitat.

I com que la millor manera d’entendre els problemes és veure’ls directament, ara 
us passarem el vídeo de l’entitat, en el qual estan testimonis de professionals, cui-
dadors i pacients.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
En primera persona, l’associació.

Carme Pous Ruíz (presidenta de l’Associació Ajudam Predegent)

Bé, donat que avui és un dia excepcional, no acabarem de passar el vídeo sen-
cer, però si l’haguéssim vist complet haguéssim vist 964 segons. En aquest temps, 
en aquests segons, en el món s’hi han diagnosticat 321 persones de malaltia d’Al-
zheimer, de demència, que les haurem d’afegir als 46 milions que ja estan diagnos-
ticades en el món. A Espanya, 818.000 malalts, als que hauríem d’afegir un 30 per 
cent més que estan sense diagnosticar, segons ens informa la Societat Espanyola de 
Neurologia. A Catalunya, Salut ens informa que tenim 44.000 persones, a les que 
també hauríem d’afegir pràcticament deu mil més que estan sense diagnosticar, una 
xifra que queda molt lluny de les 86.000 de les quals ens parla, per exemple, la Fun-
dació Alzheimer de Catalunya.

Per tant, és de tots conegut que estem davant d’una epidèmia, i d’una epidè-
mia creixent. Una malaltia discapacitant que genera la major despesa econòmica i 
social, 24.000 milions d’euros a Espanya, i que augmenta de manera vertiginosa. 
I que en el nostre país és assumida pel 87 per cent –el cost– de les famílies, que 
irremeiablement alteren la seva vida, dediquen el seu temps a la cura dels seus 
malalts durant un període de set a quinze anys, i que, a més, es compleix la para-
doxa de que recau principalment en les dones. És una xifra totalment alarmant i 
coneguda per tothom.

Però deixem de banda, de moment, aquestes xifres i parem atenció en una con-
clusió que penso que és summament important. El principal risc de tenir Alzheimer 
és envellir. Més enllà de qualsevol altre factor, fer-se gran és el principal factor per 
tenir la malaltia. I això ens ho diu Fundació Pasqual Maragall, que dedica tots els 
seus esforços a buscar l’origen de la malaltia i la solució a aquesta cura.

Per tant, reflexionem una mica fora de les xifres. Reflexionem una mica sobre 
aquest concepte. Envellir no és pujar a un Ferrari i passar de zero a cent en segons. 
És un procés natural i progressiu que, quan agafa una velocitat que no és l’esperada, 
comença a donar pistes de que alguna cosa no està funcionant correctament. I ho 
hem sentit a la projecció. La Pura ens diu: «La cartera la pierdo muchas veces, las 
llaves no sé dónde las dejo.» La Isabel reflexiona sobre que s’ha deixat el foc encès, 
eh? Per tant, són queixes quotidianes a què tant pacients com familiars i sanitaris 
cada vegada estem més a l’expectativa, i sabem que treballar-les des del moment de 
la seva aparició, i fins i tot abans, és cabdal per a la prevenció.
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Prevenció, prevenció i prevenció. No ens cansem de repetir-ho. Els professionals 
estem convençuts de la seva importància i de l’efecte favorable que té en l’evolució 
de la malaltia. Com més aviat comencem millor. Sabem que el 10 per cent de les 
persones majors de seixanta-cinc anys que consulten el metge de família expliquen 
que tenen problemes de memòria i que aquests acabaran en un deteriorament cog-
nitiu lleu. Del 12 al 15 per cent d’aquestes persones que estan consultant desenvolu-
paran una demència tipus malaltia d’Alzheimer, clarament, en el primer any del seu 
diagnòstic, quan en la població general que no fa aquesta manifestació de pèrdua de 
memòria aquest percentatge no supera el 2 per cent.

I què fem? Doncs diagnostiquem, que ja és important si tenim en compte que 
tots som conscients que tenim un pool de població important que està sense diag-
nosticar. Però, de moment, diagnostiquem i esperem a veure què. Quan la persona 
és conscient de les seves mancances i consulta pel seu problema de salut habitual-
ment ja porta molts mesos amb els símptomes. Quan arriba a la visita del metge 
de família, derivem i tenim els resultats de les proves han passat uns quants mesos 
més, habitualment masses.

I quin és el resultat? Doncs, en el millor dels casos, informarem el pacient i el 
familiar que té un deteriorament cognitiu lleu que haurem de començar a controlar. 
I dic realment «en el millor dels casos» perquè no és estrany que moltes vegades, 
quan arribem al diagnòstic, ja hem traspassat la línia de la demència. I sent cons-
cients de quin serà el final d’aquest camí que iniciem a recórrer amb el pacient, com 
podem concloure «ja veurem»? Aboquem les persones a una situació d’incertesa amb 
un diagnòstic que li cau com una llosa: deteriorament cognitiu lleu, i al que jo, per-
sonalment, afegiria «silent». 

I silent, per què? Doncs perquè l’únic que li aportem al pacient en aquell moment 
són pors, angoixes, dificultats, preocupació que viurà en el seu món, moltes vegades 
sense compartir-les, sense que siguin visibles a la gran majoria de les persones que 
l’envolten i amb el risc que el portin a un aïllament social com a conseqüència de 
les seves inseguretats. Una etapa silent en la que donarem com a indicació: «Torni 
d’aquí sis mesos, un any», segons com estiguin les llistes d’espera, tornarem a fer les 
proves, valorarem i veurem a veure si això està estable o ha avançat.

Realment ens escoltem quan diem això? Com podem traspassar tota aquesta res-
ponsabilitat de prevenció a un pacient que en aquell moment està totalment descon-
certat pel diagnòstic que acabem de donar? Que li estem dient que busqui fer coses, 
però que busqui què? On les ha de buscar? Com les ha de trobar? Tot serveix, el que 
busqui? Aquest és el context, aquesta és la realitat i aquesta és la dificultat del dete-
riorament cognitiu lleu: persones encara autònomes per a les quals el treball de pre-
venció és fonamental i a les que no podem donar una resposta i una atenció adaptada 
a les seves necessitats.

I amb aquesta realitat, fa dos anys, l’Associació Ajudam va prendre la decisió de do-
nar una resposta eficient i adient a les necessitats de salut no cobertes des de la sanitat 
pública. Dotze anys que consoliden el nostre programa Predegent, prevenció dependèn-
cia en la gent gran, que demostren que el treball d’estimulació cognitiva regular, ben 
pautat, estructurat, amb una avaluació contínua del pacient i del seu entorn és un pilar 
fonamental, no només per treballar de manera eficient la prevenció, sinó també per 
mantenir socialitzat el pacient i arrelat al seu entorn. Factor que és important si tenim 
en compte que a Catalunya 320.000 persones de més de seixanta-cinc anys viuen soles, 
prop de 175.000 ho fan perquè no tenen una altra opció. I, a més, sabem, per les últi-
mes enquestes, que la nostra població majoritàriament el que vol és envellir a casa seva.

Dotze anys que posen de manifest una clara tendència favorable, tal com queda 
recollit en un estudi que estem fent de manera conjunta amb el Departament de Cog-
nició de la Universitat de Barcelona. Sabem i hem constatat la nostra tendència de 
que menys del 6 per cent dels nostres participants evolucionen cap a la malaltia d’Al-
zheimer passats divuit mesos, que el 37 per cent de les persones que participen en el 
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nostre programa progressen en la malaltia, però que ho fan en un període superior a 
tres anys, i que el 47 per cent dels que hi participen es mantenen encara de manera 
molt activa en les diferents activitats.

Ens agradaria dir que en aquests dotze anys les coses han millorat, però, malau-
radament, no solament no hem evolucionat, sinó que, a més a més, les llistes d’espera 
ens han obligat a generar grups d’intervenció per continuar estimulant les persones 
amb deteriorament cognitiu en fases més avançades que no podem traspassar al re-
curs de continuïtat que necessitarien. Quasi impossible de calcular el cost emocional 
i personal de la malaltia, però sí que sabem que un cost d’alta dependència volta els 
quaranta mil euros a l’any per persona; un cost en les fases inicials, cinc mil euros. El 
nostre programa d’estimulació cognitiva no supera els 1.300 euros/any per persona, i 
aquí només estem comptant la part econòmica, perquè, evidentment, no estem mesu-
rant l’estalvi emocional i personal que genera l’impacte positiu de la nostra intervenció 
en una persona que es manté autònoma i activa durant un període més llarg de temps.

Aquests resultats no ens poden deixar indiferents. No podem mirar cap a un al-
tre costat i esperar. Siguem valents i mirem de cara al deteriorament cognitiu lleu, 
perquè aquesta és la clau per millorar la qualitat de vida de milers de persones. Una 
de cada dues persones, o sigui, la meitat dels que avui estem en aquesta sala, està 
tocada de manera directa per la malaltia. Per tant, toca reaccionar ja.

No entrarem en el detall de les nostres necessitats, que com a entitat les tenim, en 
són moltes, i que ens dificulten molt el nostre dia a dia i la nostra atenció als malalts, 
però pensem que sí que és un moment per reflexionar de manera conjunta i prendre 
decisions globals.

Què necessitem? Necessitem que el deteriorament cognitiu lleu sigui reconegut 
i inclòs en cartera de serveis. Per entendre’ns, davant d’una intervenció quirúrgica 
de maluc tothom entén perfectament que la persona haurà de passar per un pe-
ríode de rehabilitació amb el traumatòleg. Doncs, quan una persona és diagnos-
ticada de deteriorament cognitiu, això hauria d’anar acompanyat d’una derivació, 
estimulació cognitiva, que és la rehabilitació que li correspon per la seva malaltia. 
Estar en cartera de serveis ajuda a normalitzar la situació. La prescripció directa 
per part dels facultatius serveix perquè les persones prenguin consciència de la 
importància del treball cognitiu.

Necessitem reduir la desigualtat i democratitzar les intervencions. I estimulació 
cognitiva per a tothom, i no condicionada perquè en el lloc on estic tinc la possibi-
litat de fer-la o perquè tinc la possibilitat de poder pagar-la. Necessitem coordinar i 
estructurar de manera racional els recursos de l’entorn i potenciar el treball en xar-
xa. És a dir, hem de tenir clar que no tot s’hi val. En definitiva, necessitem augmen-
tar els recursos per poder actuar en les fases molt inicials. 

Actuem ja, si us plau, i de manera contundent, perquè demà ens pot tocar a qual-
sevol de nosaltres.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Abelló i senyora Pous, per la seva intervenció de la fei-
na que fan des de l’Associació Ajudam. És una feina molt important, i segur que a 
molts de nosaltres ens ha tocat o ens toca de prop amb persones amb aquesta situa-
ció, aquesta malaltia cognitiva lleu.

Ara és el torn dels grups parlamentaris, per a posicionar-se sobre la seva compa-
reixença. Disposen de cinc minuts. En primer lloc, és el torn del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula la diputada Blanca Victoria Navarro. Endavant, quan 
vostè vulgui.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Bueno, bon dia. A nuestro grupo sí nos interesa el deterioro cognitivo leve, y sí 
que nos interesa la situación en la que se encuentran los pacientes que, como han ex-
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plicado, todavía no han entrado dentro del proceso sanitario. Y pensamos que no so-
lamente es importante escucharles, sino que los parlamentarios estamos aquí, preci-
samente, para continuar con el procedimiento normal de poder preguntarles y poder, 
a propósito de su intervención, sacar adelante iniciativas parlamentarias que puedan 
mejorar la situación de los usuarios. Y, como bien han dicho, probablemente la mitad 
de los que estamos aquí seamos susceptibles de tener un trastorno de un deterioro 
cognitivo leve o avanzado, y pensamos que nuestro trabajo y nuestro compromiso es 
con la población, precisamente para mejorar esta situación. 

Así que adelanto un poco, presentándome. Llevo veinte años trabajando en el 
ámbito de la salud mental, con lo cual, por desgracia o por suerte, he prescrito esta 
falta de recursos durante muchos años. Entonces, me parece que han mencionado 
dos conceptos, que son la piedra de toque del problema, ¿no?, que son las necesida-
des de salud no cubiertas por el sistema sanitario y hasta qué punto la población no 
es consciente de cuántos agujeros hay en el sistema que no quedan cubiertos. Y es 
muy importante que entidades como la suya pongan de manifiesto estos vacíos, por-
que realmente es algo que es muy grave y hasta que uno no lo tiene que necesitar 
no se da cuenta de cuánto no hay cubierto.

Otro punto que han mencionado son las listas de espera, ¿vale?, y, más grave aún, 
que es, realmente, cuando uno va al neurólogo, te dicen «vuelva de aquí a un año», 
porque realmente es verdad que el neurólogo no tiene nada que hacer en el deterioro 
cognitivo leve hasta que no hay que prescribir medicación. Pero, claro, el problema 
es que el sistema no tiene en cartera de servicios la atención, la rehabilitación neu-
rocognitiva en estos casos. Entonces, como el sistema de salud no lo tiene, pues, di-
rectamente, «vuelva de aquí a un año». Y eso es gravísimo. Porque, como bien han 
dicho, en otras patologías esto no sería ni imaginable, pero siempre la salud mental 
o la patología neurológica queda como a la cola, y es importantísimo que entidades 
como la suya vengan aquí y a otros foros a poner de manifiesto esta situación.

Y el tercer concepto, que es muy grave, son las dificultades, las diferencias en 
la accesibilidad y cómo, pues, por suerte, las personas que viven en Santa Coloma 
tienen su entidad que les puedan atender. Pero mi primera pregunta era, bueno, y en 
otros territorios donde no hay una entidad como Ajudam, ¿quién hace la interven-
ción? Porque yo sé que en el territorio donde vivo yo no existe. Entonces, ¿qué pasa 
con esta intervención?

La segunda pregunta hace referencia a la coordinación con el sistema sanitario 
público, con este superagujero en la intervención y en la provisión de tratamiento. 
Y, claro, un poco lo que estaban diciendo es que la detección precoz depende de que 
el médico de cabecera, pobre, en sus cinco minutos de visita, no sé, que haga un 
Minimental, además de escuchar, y haga la intervención de soporte emocional y la 
orientación, y la derivación. Entonces, bueno, realmente, cómo se coordinan con el 
sistema sanitario público, un poco para ahondar en esta sensación de agujero cósmico 
en el que los pacientes son..., o sea, no tienen derecho no solamente a la prevención 
primaria, sino a la prevención secundaria para evitar la progresión de la enfermedad.

Y mi tercera pregunta es algo que otras entidades sociales y del sector sanitario 
nos han comentado, sobre todo en los últimos meses, y son las dificultades en reci-
bir las subvenciones, o bien porque las están recibiendo fuera de los plazos y eso les 
está generando problemas de liquidez para sacar adelante, pues, pagar nóminas, al-
quileres y demás. E interesarme un poco cómo está su sector, porque no solamente 
es el impacto de la desatención sobre los usuarios y sus familias, sino esta desaten-
ción y esta negligencia, pues, que situaciones como esta, que en vez de estar por lo 
que estamos y en vez de estar para resolver los problemas de los ciudadanos, para 
mejorar las listas de espera, para mejorar la salud, los asuntos sociales, la educación, 
pues parece que aquí estamos para otras cosas, porque esto, para algunos grupos, 
no es importante.

Muchas gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Té ara la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Primer de tot, saludar i agrair la presència de la Carme 
Pous i la Susana Abelló, com a representants d’Ajudam Predegent. Nosaltres vam 
demanar aquesta compareixença justament perquè coneixem quin és el treball que 
estan fent amb els usuaris i usuàries que pateixen aquest deteriorament cognitiu 
lleu, i de la importància que té això per a la millora de les seves condicions de 
vida, diguem-ne, en una fase preventiva, abans de que la malaltia es torni molt més 
greu, no?

Dit això, i després faré la meva intervenció, també deixar clar la meva indigna-
ció com a diputat d’aquest Parlament, perquè els partits que donen recolzament al 
Govern, i en aquest cas la CUP, tornen a paralitzar l’activitat parlamentària d’aquest 
Parlament. Jo no m’havia trobat en aquestes dues legislatures una cosa semblant. 
Jo crec que, pel respecte que tenen les compareixents, per la gravetat del tema que 
estem parlant, que afecta vuitanta mil persones a Catalunya, i perquè crec que els 
ciutadans i ciutadanes tenen dret a conèixer quina és la posició d’aquells grups que 
donen recolzament al Govern sobre aquest tema i també que defensin d’alguna ma-
nera la gestió del mateix Govern, marxar d’aquesta comissió és, sense cap mena de 
dubte, equivocar-se en les prioritats. I això succeirà ara i, per tant, això farà que les 
comissions es paralitzin en aquest Parlament, i jo crec que els ciutadans i ciutadanes 
no s’ho mereixen.

Dit això, i anem a l’important, i no a la politiqueria, aquestes vuitanta mil per-
sones que a Catalunya poden patir –més o menys, les dades són, segons els infor-
mes que vegis d’unes universitats o altres, ballen, no?, des de les seixanta mil a les 
 noranta mil persones, però, més o menys, unes vuitanta mil persones–, estan patint 
aquesta malaltia ens dona, efectivament, el que vostès deien, que és aquesta adver-
tència de que l’Alzheimer, o el deteriorament cognitiu, s’està convertint en una epi-
dèmia, que serà una epidèmia que anirà a més en els propers anys, i que el nostre 
sistema de salut, el nostre sistema social no està preparat a hores d’ara per donar 
resposta a aquesta malaltia, que serà això, una epidèmia, i que, per tant, haurem de 
poder, d’alguna manera, gestionar, no?

I, per tant, l’activitat que fan des de la seva entitat és absolutament necessària, 
primer, per reivindicar la necessitat de poder fer teràpies que permetin treballar des 
de la prevenció i, per tant, retardar l’aparició d’aquesta malaltia; i, per altra banda, 
també posar en relleu com aquesta activitat que es fa des d’una entitat social, des 
d’una entitat professionalitzada, en aquest cas, com l’Administració pública, com 
des dels poders públics hem de poder donar resposta molt més clara a aquesta rea-
litat, no?

Tenim –vostès ho han dit, i em sembla molt interessant– un gruix de la població 
sense detectar. Això pot ser, primer, perquè el deteriorament cognitiu moltes vega-
des, socialment, s’atribueix a l’envelliment, i, per tant, un envelleix, i la pèrdua de 
memòria és una cosa natural i normal. És veritat que l’envelliment porta en alguns 
casos una pèrdua de memòria, però quan aquesta es produeix molt d’hora o massa 
d’hora ja comença a ser un deteriorament molt important. I no totes les persones 
grans tenen deteriorament cognitiu. Hi han algunes que arriben a la vellesa amb una 
capacitat fantàstica, no? I, per tant, sí que, d’alguna manera, no totes les persones 
grans són iguals. Moltes vegades tenim aquesta, diguem-ne, aquest error de tractar 
totes les persones grans com si fossin d’una mateixa manera i es comportessin d’una 
mateixa manera, i no és així, no? Però sí que és veritat que la vellesa, doncs, porta, 
justament, a aquest tipus de malalties, no?
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Si a això afegim que hi ha molta població que potser no és conscient encara del 
problema i, per tant, no es preocupa molt o no està atenta a aquestes pèrdues pun-
tuals de memòria –hem vist alguns exemples de que algunes sí, per tant, ja se’n pre-
ocupen i van a buscar la solució–, però si veiem que aquestes persones, aquest gruix 
de la població no és conscient i, per altra banda, que la capacitat que té el nostre sis-
tema sanitari de detecció i, per tant, de derivació, també és el que és –vostès diran: 
«Hi ha una llista d’espera a la sanitat pública catalana que fa que nosaltres tinguem 
més persones que venen perquè tenen incapacitat o no poden, diguem-ne, ser ateses 
amb la rapidesa que tocaria»–, doncs, això és una demostració més de com aques-
tes llistes d’espera i com aquesta situació a la sanitat catalana agreuja encara més la 
situació d’alguns i d’algunes persones, no?

I, per tant, clar, aquí se’m generen alguns dubtes, no? Cal millorar la formació 
dels metges de famílies, els metges de capçalera, d’aquells que detecten aquesta 
malaltia? Cal millorar-la perquè la detectin més fàcilment? No és una qüestió tant 
dels coneixements dels professionals sinó dels recursos i les capacitats o el temps 
que tenen per poder detectar-la? Són els que els han de poder detectar? O quins són 
els professionals, és a dir, quin és aquest circuit des de que una persona veu que té 
problemes de memòria i, per tant, va al metge de capçalera? Quin és el recurs, quin 
és el seguiment que es fa fins que se’l deriva a un servei, no?

Quan es detecta –a Santa Coloma existeix el recurs d’Ajudam Predegent, però 
a altres ciutats no–, quins són els altres recursos? Hi han altres programes com el 
Remi, que es fa també amb un treball en les residències de la tercera edat, en els 
recursos residencials. Hi han altres programes a algunes entitats, a algunes univer-
sitats, que funcionen. Però, des del punt de vista públic, quin és el recurs? O no exis-
teix? I, si existeix, una mica quin és, no?

Vostès deien que el deteriorament cognitiu ha d’entrar en la cartera de serveis. En-
tenc, per tant, que, des d’allò públic, manca atenció; que la cartera de serveis suposa, 
primer, visibilitzar la mateixa malaltia i, segon, posar recursos públics en programes 
de detecció, de tractament, vigilant no només una fase de prevenció, sinó quan la ma-
laltia ja ha evolucionat, que també és bo continuar fent treballs, com s’estan fent en 
algunes residències de la tercera edat al nostre país amb programes molt concrets, que 
intenten, doncs, recordar a aquesta persona imatges de la seva joventut, intenten re-
cordar mitjançant la seva pròpia biografia, treballar la memòria, treballar el record, et-
cètera, no? I, per tant, aquesta introducció a la cartera de serveis jo crec que seria molt 
positiva des del punt de vista de la visibilització i del tractament de la malaltia, no?

I, sobretot, per intentar acabar amb les diferències territorials. Si un té la sort de 
viure a Barcelona o a l’àrea metropolitana podrà tenir tractament, però si viu a Valls 
o viu a Lleida potser és més complicat, i, per tant, no estem donant a tothom el ma-
teix accés, els mateixos recursos, i que aquests es diferencien, diguem-ne, en funció 
del lloc on es neix, no?

Per altra banda, les famílies, és a dir, qui cuida el cuidador? Com viuen les famí-
lies la situació d’un familiar que viu en aquestes situacions de deteriorament cogni-
tiu lleu o més avançat? Perquè, clar, estem parlant de situacions en les quals aquella 
persona que pateix Alzheimer o que pateix algunes d’aquestes malalties..., clar, es-
tem parlant de soledat, estem parlant d’incomunicació, moltes vegades, estem parlant 
de quadres de depressió, de capacitat de no tenir un entorn social com el que tenien 
abans, i això afecta també la mateixa família. No sé si per als familiars també fan 
vostès algun tipus d’assessorament o algun tipus de treball que considerem que pot 
ser important, no?

I, per últim, saber quins són els recolzaments que reben en aquests moments la 
seva entitat o entitats que vostès poden conèixer que es dediquen a la mateixa fina-
litat, des del punt de vista de l’Administració pública, ja sigui des del Departament 
de Salut, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Quins són els 
programes? Què –des del punt de vista més administratiu, des del Govern– podem 
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fer o podem instar, com a Parlament, que faci el Govern per tal de donar garantia a 
la continuïtat de la seva feina, promoure que hi hagin més entitats, més universitats, 
més centres d’investigació que facin recerca sobre aquesta malaltia? Hi han funda-
cions molt importants a Catalunya que estan fent una tasca molt important també, 
com la seva. Però quin és el recolzament, des d’allò públic, que estem donant a tot 
aquest seguit d’iniciatives, que moltes vegades venen des de l’àmbit més privat i no 
tant des de l’àmbit públic?

I acabar només felicitant-les per la seva feina, felicitant-les també pel reconeixe-
ment de Premis Ciutat de Santa Coloma l’any 2018, per la seva tasca i per la quan-
titat de gent –alguns dels quals conec personalment– que, gràcies al seu esforç i a 
la seva feina i a la seva tasca, doncs, han pogut anar millorant de mica en mica o 
retardant l’aparició d’aquesta malaltia.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, disculpin, però s’ha de fer una prèvia, sí o sí, per la 
situació. Nosaltres, com a grup parlamentari, la veritat és que lamentem molt el que 
està passant avui. Denunciem unes detencions absolutament desproporcionades, una 
actuació policial, doncs, que clarament ens farà mirar amb detall, no?, què ha passat 
i poder denunciar allò que s’està fent amb intencions que semblen estranyament po-
licials. Però també lamentem que la resposta de denúncia i de protesta respecte d’ai-
xò bloquegi l’activitat parlamentària. Per tant, doncs, bé, evidentment, absolutament 
interessada, en nom del meu grup parlamentari, en la seva intervenció.

I, separant absolutament de l’altra qüestió, agrair-los la compareixença. Crec que 
ha estat molt clara, i, a més, molt clara també la petició que ens traslladen. Més en-
llà d’això, sí que els volia traslladar alguna pregunta, però me les ha menjat totes el 
diputat del PSC (l’oradora riu), i, per tant, simplement insistiré en la principal, que 
seria: quin hauria de ser aquest recurs, no? Entenc que la petició principal és que pas-
si a ser garantit aquest recurs, per tant, que estigui a la cartera de serveis. I el que els 
pregunto és com veuen articular aquest recurs dins del sistema sanitari. Vostès estan 
fent-ho, no?, des d’una entitat, Però, evidentment, poder-ho garantir universalment 
en una cartera de serveis per a tota la població que ho necessiti a tot Catalunya, com 
creuen que hauria de ser la millor fórmula, encara que no pugui ser immediata, però 
que poguéssim començar a treballar per una implantació progressiva d’una garantia 
d’un servei que realment pugui ser inclòs en cartera, i, per tant, amb aquesta garan-
tia d’universalitat.

I, més enllà d’això, només incidir en un dels elements que vostès han posat de 
manifest en la seva intervenció, que crec que és la clau del que ens estan reclamant, 
que és la necessitat de prevenció, per la seva eficiència, per la seva eficàcia, però es-
pecialment pel cost, per a la persona, no?, no l’econòmic,, vull dir per a la persona, 
per a la família, per a l’entorn, que s’estalvia la societat i, especialment, aquella part 
de la societat que és la que carrega amb aquest cost si no ho fa l’Administració pú-
blica, que habitualment som les dones, i que, bé, crec que ens cal, des de totes les 
realitats concretes del que comporta aquesta societat patriarcal, que ve incrementa-
da per una deixadesa dels serveis públics de fer allò que –o de l’Administració i dels 
governs–, com a serveis públics, s’hauria d’estar garantint.

Doncs el cas que ens plantegen vostès avui és clar, no?, un d’aquests, i ens cal fer 
els canvis de valors, els canvis de prioritats pressupostàries, els canvis de serveis, 
per poder anar capgirant aquesta realitat, perquè realment ens beneficia, al final, a 
totes i a tots, evidentment les persones que hagin de ser ateses per aquests serveis, 
però també a tota la societat, que podrà viure un projecte de vida amb més pleni-



DSPC-C 147
16 de gener de 2019

Sessió 8 de la CTASF  12

tud i no pas haver d’estar carregant sempre les càrregues de la cura en les dones. 
I acabem guanyant-hi tots, perquè, al final, som no només la meitat de la població 
les dones, sinó que crec que de forma compartida amb els homes, que entenen que 
compartir la vida amb dones que siguin felices i no pas lamentablement infelices 
sempre per la càrrega de la cura, doncs, també els beneficia a ells. 

Per tant, no?, aquesta part més de fons, diguem-ne, del que ens demanaven, de 
prevenció, per l’eficàcia i per l’eficiència, però especialment per aquesta..., per evi-
tar aquesta càrrega extra que tenen, doncs, les persones, els pacients que necessiten 
aquesta ajuda, però la resta de la família i del seu entorn.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn, de nou, de les compareixents, per a res-
pondre les preguntes, dubtes que els han formulat els grups parlamentaris. Quan 
vostès vulguin poden començar.

Carme Pous Ruíz

Bé, gràcies per l’atenció que ens heu prestat, per les preguntes que ens traspasseu. 
Jo, si m’ho permeteu, donat que avui comenteu que és una situació  d’excepcionalitat 
i tampoc voldria menjar més temps del que correspon..., hi han moltes de les pre-
guntes que s’han fet que unes s’assemblen a les altres i que potser les podem contes-
tar de manera conjunta, perquè, fent una visió global, possiblement podrem trans-
metre millor com funcionem nosaltres i com pensem que s’hauria de funcionar, i a 
partir d’aquí, potser, amb la mateixa pregunta en resolem diverses, i, si no, després 
podem retomar el tema.

A veure, hi ha una cosa clara que us traspassàvem amb aquesta intervenció, i 
és que jo deia: malauradament, la situació no ha canviat des de fa dotze anys, sinó 
més aviat, si pensem en les llistes d’espera, ha empitjorat, eh?

Com funcionava fa dotze anys, com funciona ara i com, de moment, previsible-
ment, continuarà funcionant si no tenim un canvi? La xarxa pública de salut és la que 
pensem que s’hauria d’encarregar de posar els mitjans necessaris per donar resposta 
a aquest deteriorament cognitiu, tenint en compte que sabem, com hem dit, que això 
evolucionarà, en un percentatge molt important, cap a una dependència i que, a més, 
la càrrega econòmica i emocional i social que comporta és molt elevada. Per tant, 
sabem que la prevenció és vàlida i això els estudis així ho indiquen.

Què ens passa quan intentem posar en relleu això a taula? Doncs que, així com 
hi ha altres esferes de la medicina, altres patologies o altres situacions a les quals es 
dediquen molts recursos i esforços a fer estudis, quan parlem de la qualitat de vida de 
les persones, que no la podem calibrar ni mesurar amb un número exacte, és difícil 
posar-nos a fer un estudi. 

Quin és el hàndicap, per exemple, que ens trobem nosaltres quan anem a fer, a pre-
sentar o anem a explicar? Que el primer que ens demanen són números, perquè amb 
els números és amb el que després endrecem, organitzem i decidim si aquells números 
val la pena que tirem per un camí o que tirem per un altre. Però els números a vegades 
són difícils. Les situacions de les persones, la vida és difícil plasmar-la en un paper, 
en una estadística i en un número. Què ens ha passat, per exemple, ara quan hem fet... 
–ara que estem, en aquests moments, immersos en ell–, amb l’estudi que estem fent 
amb la Universitat de Barcelona?

La Universitat de Barcelona té un departament cognitiu molt potent que en un 
moment donat es troba que tindria les eines i els recursos per poder fer un estudi, 
però no té la massa crítica per poder fer aquell estudi. Per què? Doncs perquè el món 
científic i formatiu va per una banda i la realitat de les persones va per una altra. 
Els que el treballem dia a dia no tenim recursos suficients i ens hem de centrar en 
atendre les persones, que és la nostra prioritat, i, en canvi, no podem atendre aquella 
demanda per poder fer un estudi, la qual cosa aquí vol dir que l’Administració no 
ens està acompanyant a les dues bandes. S’estan posant recursos per tirar endavant 



DSPC-C 147
16 de gener de 2019

Sessió 8 de la CTASF  13 

projectes i estudis, però, en canvi, no estan pensant que aquells projectes o estudis 
necessiten una base, i una base real, per poder treure dades que siguin concloents. 

Per això, això ja suposa el primer hàndicap important. Quan parlàvem de les..., 
quan sortia ara el tema de com ens arriben els recursos, com maneguem el tema de 
les subvencions, evidentment també això genera un problema afegit. Els recursos hi 
són, nosaltres com a entitat entrem en la roda de les subvencions i de buscar els re-
cursos, doncs, com totes les entitats. Tenim les dificultats, doncs, pròpies del sistema 
i del seu funcionament. Hi han moments de l’any, doncs, que patim més que altres, 
perquè estem a l’espera de que arribin o no arribin, però anem tirant, ens anem re-
col·locant i adaptant a la situació. Però, evidentment, una de les coses que no podem 
argumentar mai de manera clara amb números clars, quan entrem en una roda de 
subvencions o anem a fer les justificacions, és quin resultat o com està reportant la 
nostra intervenció a nivell de número, a nivell d’estadística. I això és una part im-
portant que penso que encara està pendent des de l’Administració pública, eh?, ser 
capaç d’entendre que no tot es pot quadrar en una estadística i en una barra que re-
cull de manera freda dades d’una enquesta.

Per tant, reconèixer això i posar els mitjans ajudaria també a que les entitats que 
ens dediquem a aquest sector tinguéssim la possibilitat d’avalar el resultat de la nos-
tra feina, i que poguéssim treballar de manera conjunta amb entitats molt més grans 
i amb molts més recursos que poden destinar i dedicar el temps a la seva investiga-
ció, que realment és el que estan fent i és fonamental.

Per tant, tenint en compte aquesta situació, està clar que el problema hi és, sabem 
que existeix, però, al final, la realitat del dia a dia i els pacients els tenim a la porta 
de casa nostra, i és a ells als que els hem de donar una resposta, perquè són ells els 
que tenen una necessitat.

Es fa a tot arreu? Bé, doncs no. Al final, cadascú va al seu lloc i intenta fer-ho de 
la manera més adient i amb els recursos que té a l’entorn. És cert que el que nosal-
tres hem constatat també en aquests anys és que és molt important encarar l’activi-
tat pròpia de l’entitat que sigui –en aquest cas la nostra, que estem ubicats a Santa 
Coloma de Gramenet–, és importantíssim ubicar-la dintre del territori, i no treballar 
mai d’esquena al territori i als recursos de l’entorn.

Això ha sigut la prova de foc que ens ha ajudat a sobreviure a nosaltres, perquè 
nosaltres, com a entitat petita, hem tingut molt clar que tots els nostres recursos els 
havíem de posar a l’abast de l’atenció dels pacients, i el que hem fet, amb les limi-
tacions que nosaltres tenim pressupostàries, és optimitzar i utilitzar els recursos del 
nostre territori. Per què? Doncs perquè tot allò que arriba es pugui destinar al pa-
cient. I quan dic «al pacient» vol dir a buscar professionals formats en el sector, una 
altra de les situacions clau per resoldre realment el problema. 

Estem molt acostumats a que moltes activitats de caire preventiu es fan amb 
voluntaris, que, evidentment, són admirables, i que se’ls ha d’agrair moltíssim la 
feina i l’esforç que fan i que aporten a la societat, però també hem de tenir clar: 
quan estem parlant de programes d’atenció de qualitat que mostrin un seguiment 
del pacient, que puguin avaluar l’evolució de la malaltia, i sobretot que tinguin 
continuïtat, necessitem tenir professionals que estiguin formats específicament per 
a la tasca i que, a més, permetin donar aquest fil de continuïtat a tota l’activitat de 
l’entitat. Per què? Doncs, senzillament, per una raó molt fàcil: perquè això dona 
credibilitat i perquè això dona consistència a l’atenció del pacient.

Això és molt clar d’entendre. Quan qualsevol de nosaltres va al metge de famí-
lia i té ubicat el seu metge de tota la vida, el dia que entra per la porta i troba un 
altre metge et descol·loques, no?, perquè dius: «Ara li he de tornar a explicar tot, i 
potser no m’entén», potser «jo havia parlat amb el meu metge que faria tal i ara em 
trobo amb una altra persona». Doncs, en el nostre cas, és el mateix. Quan nosal-
tres programem un curs, que funcionem com un curs escolar, al juny hem avaluat 
els pacients, han passat les nostres proves internes que fem d’avaluació i deixem 
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preparat el grup d’intervenció per començar al setembre, si el terapeuta ocupacio-
nal que agafarà aquella persona al setembre és la mateixa que ha estat treballant el 
curs anterior amb ell vol dir que té tota la informació de com està aquella persona 
i quina és l’evolució que ha fet. Això ens permet, ràpidament, detectar si hi ha ha-
gut algun canvi, perquè hi ha una continuïtat, perquè el professional és el mateix. 

I, a més a més, què ens ha permès aquesta filosofia dintre del nostre territori, que 
pensem que també és un objectiu a treballar, no només nosaltres sinó que hauria 
de ser generalitzat, aquest treball que jo comentava en xarxa? Com hem resolt nos-
altres poder detectar els casos i tenir les menys fugues possibles dintre del circuit? 
Doncs hem treballat molt el treball en xarxa. A Santa Coloma, després de dotze 
anys, hem aconseguit muntar un circuit de derivació, de manera que la persona que 
està diagnosticada de deteriorament cognitiu lleu, des de la nostra unitat de referèn-
cia del territori, que és la unitat de trastorns mentals ubicada al recinte Torribera, 
ens en fan la derivació directament cap a l’entitat.

Després, evidentment, com a entitat que som i que no som un servei inclòs din-
tre del sistema públic de salut, nosaltres expliquem al pacient i a la família què és 
el que oferim, quina és la tasca i l’activitat que volem fer amb ells, i llavors, a partir 
d’aquí, la persona, evidentment, de manera totalment lliure, decideix si vol partici-
par en el programa o no.

D’aquesta manera aconseguim tancar aquest circuit de derivació, aconseguim 
optimitzar els recursos de l’entorn, perquè això ens permet que nosaltres mateixos, 
per fer la nostra activitat, estem fent servir ja els recursos que el mateix territori ja 
té, i evitem també duplicitats, que penso que, en un moment que estem amb manca 
de recursos, optimitzar els que tenim és favorable.

Hi ha una altra part important que també sortia com a pregunta, i és si fem in-
tervenció amb el familiar. I clar que la fem, perquè no és només que fem intervenció 
amb el familiar, és que nosaltres partim de la base que el familiar moltes vegades 
també és pacient. O sigui, ens hem acostumat a situar el familiar com a acompa-
nyant o cuidador, i no ens adonem que aquella persona és un pacient també; és un 
pacient per altres motius, per problemes d’angoixa, d’ansietat, de depressió, però que 
això també són malalties, que això també requereix intervencions i que això també 
requereix tractament. I de vegades estem tractant mèdicament l’acompanyant, el pa-
cient, per tota aquesta patologia que l’acompanya, i potser la persona que té deterio-
rament cognitiu no necessita tractament farmacològic, perquè l’únic que ha de fer és 
prevenció, i, en canvi, sí que la necessita el seu familiar.

Per tant, el familiar per nosaltres és un més que s’incorpora no en totes les activi-
tats, però en una gran majoria d’elles, perquè moltes de les activitats són de manera 
conjunta, hi participen pacient i cuidador, tenint en compte que al cuidador, nosaltres, 
molt discretament, però li acabem posant també aquella etiqueta de «pacient», eh?

I, a més, també és important fer-ho, i és una reflexió que nosaltres també tenim 
molt present: la gran majoria dels cuidadors que participen en els nostres progra-
mes amb el seu familiar són cuidadors cònjuge, el marit o la dona. Perquè tot i que 
els fills també tenen l’oportunitat de participar-hi, la realitat és que els horaris i les 
càrregues familiars no sempre ho faciliten, eh? Per tant, és molt habitual que quan 
tenim matrimonis el matrimoni en bloc participa de l’activitat. I què ens ha passat? 
Doncs que l’associació ha sigut el punt de trobar aquelles persones que estan sense 
diagnosticar dintre del sistema, perquè quan els tens allà fent la teràpia te n’adones, 
i els mires i penses: «Doncs no sé quin és el pacient.» Perquè potser resulta que el 
que ve de cuidador està igual o pitjor que el pacient, i, en canvi, no està diagnosticat. 
I no està diagnosticat perquè en aquell nucli familiar és el peu angular que aguanta, i 
llavors s’ha preocupat molt de portar al metge i de fer totes les visites per a aquell..., 
per al marit o per a la dona, no?, que està preocupat i amoïnat per la seva malaltia, i, 
en canvi, no ha tingut temps per mirar-se ell o ella, eh?, habitualment ella és la que 
normalment tira del marit, i llavors ella queda una mica..., doncs això, per darrere.
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Per tant, per nosaltres és fonamental. De fet, quan jo faig la primera intervenció, 
la primera trobada amb les famílies per explicar-los el programa, i normalment... 
–i ho explico així perquè és la situació habitual–, i la dona diu: «No, si jo vinc pel 
meu marit, eh?, perquè el que està malament és el meu marit, i jo vinc pel meu ma-
rit. Però, bé, si l’he d’acompanyar, l’acompanyo, eh?, però jo pel que vinc és pel meu 
marit.» Doncs en aquell moment som nosaltres els que tirem molt de la dona, per in-
tentar incorporar-la també a les activitats i a les teràpies, eh? Perquè molts d’aquests 
no diagnosticats estan dintre d’aquest grup, i estaran sense diagnosticar durant molt 
de temps, perquè habitualment són persones que, malauradament, no es posaran en 
el circuit del diagnòstic fins que el seu pacient, o sigui, el seu familiar que està cui-
dant ja no hi sigui, eh? I, llavors, és allò, aquella situació típica que sentim moltes 
vegades a la família, que ens diuen: «Doncs, si la mama estava bé, ha sigut ara que 
s’ha mort el papa, no?, i al cap de tres mesos sembla que és, no ho sé, com que tot li 
ha caigut.» No, no és que tot li ha caigut, és que estava, pobra, ja fent contenció per-
què la situació de l’altre era pitjor, eh? I, llavors, en aquell moment, doncs, ha aflorat 
tot el que feia molts mesos que estava amagat. Per tant, per nosaltres és fonamental, 
eh?, treballar tant el pacient com el cuidador.

Bé, sortia també en aquest..., preguntàveu: on s’ha de fer el diagnòstic? Evident-
ment, la primera porta és el metge, eh?, el metge de família, perquè és el més proper, 
és el primer que la persona pensa per anar-hi, és el més proper. Està preparat? Jo 
penso que sí, que els metges de família del nostre país estem preparats per fer-ho, ho 
podem fer. Què necessitem? Temps. El que està clar és que, amb les llistes d’espera 
que hi ha, quan el metge de família té una llista d’espera per visitar els seus pacients 
de quinze dies i té una sobrecàrrega en les urgències i amb les epidèmies, i a sobre, 
quan la persona entra, té cinc minuts per pacient, doncs, evidentment, no diagnosti-
carà, eh?, un deteriorament cognitiu lleu. Si tenim en compte que si aquesta persona 
apareix en època d’hivern, de la grip, només fer-la despullar-se, una persona gran, 
per fer-li l’exploració ja necessites més de cinc minuts, eh? 

Perquè, al final, no hem de perdre de visió que –i crec que amb això pràctica-
ment ja podríem concloure– estem tractant persones, no estem bellugant mobles, eh? 
Jo..., quan nosaltres fem les nostres reunions d’equip, la nostra reflexió sempre és: 
«És que tractem amb persones, no mobles.» No tenim un paquet que posem aquí o 
allà, o que li hem de dir: «Surt ràpid, perquè ha d’entrar el següent.» Llavors, si no 
tenim aquell mínim de temps per poder dedicar-ne a les persones, hi han situacions 
tan subtils com les que acompanyen el deteriorament cognitiu lleu que, evidentment, 
ens passaran per alt, per molta bona intenció que tinguem en detectar-les.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.
(Noemí de la Calle Sifré demana per parlar.)
Per què demana la paraula? Per a fer alguna pregunta més? (Veus de fons.) Bé, 

em deixa acomiadar? Moltes gràcies a la senyora Carme Pous i a la senyora Susana 
Abelló per haver vingut, en seu parlamentària, a explicar la magnífica feina que fan 
des de l’Associació Ajudam Predegent, que treballen i actuen per..., treballen per les 
persones amb deteriorament cognitiu lleu, que és una gran feina i una gran tasca que 
fan. I donar-los les gràcies de nou, i que sàpiguen que aquesta casa sempre estarà 
oberta per a vosaltres.

Moltes gràcies.

Qüestió d’ordre

I, bé, com a presidenta d’aquesta comissió, dir que, tal com han informat els por-
taveus dels diferents grups, de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, em sumo a 
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la protesta que han fet els companys, i en virtut del que diu l’article 235.2 del Regla-
ment, suspenc aquesta sessió... (Veus de fons.)

Com que ha sigut previ, li donarem trenta segons.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. El orden del día, que no va a poder llevarse a cabo, pues por 
la falta de quorum por la ausencia de algunos grupos parlamentarios, incluía tres 
propuestas de mi grupo parlamentario, de Ciudadanos. Como jefes de la oposición, 
queremos denunciar la grave vulneración de los derechos de mi grupo parlamen-
tario y de los colectivos a los que afectan nuestras propuestas, relativas a la renta 
garantizada de ciudadanía, a personas en situación de dependencia y a familias con 
necesidades de conciliación. 

Son propuestas que se presentaron en abril y mayo, han pasado nueve meses. Por 
lo tanto, en la próxima comisión de Afers Socials solicitamos que se incluyan en el 
orden del día este que se deja de hacer más el orden del día que correspondería a la 
próxima sesión, y si se tiene que alargar la comisión varias horas, se alarga. Estos 
colectivos que están afectados no pueden esperar a que los grupos que dan apoyo al 
Gobierno y sus muletas les dé la gana de trabajar un poquito. A los diputados nos 
pagan por trabajar, no por hacer el vago, y nos encontramos con que nos vuelven a 
cerrar el Parlament a cal y canto. 

Este nuevo boicot al Parlament es una vergüenza, es un fraude a la ciudadanía y 
una tomadura de pelo por parte de aquellos que se creen que Cataluña es su cortijo 
y que lo pueden destrozar, si quieren.

La presidenta

Bé, com vostè sap, diputada, les propostes de resolució que no se substanciïn 
avui se substanciaran a la propera comissió. Per tant, no pateixi, que els temes que 
parla segurament ja es tractaran i debatran degudament.

Moltes gràcies.
S’aixeca la sessió...
(La presidenta dona la paraula a Raúl Moreno Montaña.)

Raúl Moreno Montaña

Senyora presidenta, una qüestió d’ordre. En virtut de quin article vostè suspèn 
la sessió?

La presidenta

L’article 235.2, que...

Raúl Moreno Montaña

Ho dic perquè, segons el Reglament, el 235.2 diu: «El president» –o presidenta– 
«pot suspendre o aixecar la sessió en cas d’aldarull o de desobediència obstinada d’un 
diputat, sens perjudici d’aplicar-li les sancions corresponents en la mateixa sessió o 
en la sessió següent. Abans de suspendre o aixecar la sessió per causa d’indisciplina, 
el president ha d’advertir la cambra de la possibilitat de prendre aquestes mesures.»

Si ho fa vostè en virtut d’aquest article, entenc que, com a presidenta d’aquesta 
comissió, vostè posarà les sancions corresponents als diputats que...

La presidenta

No és obligatori posar...

Raúl Moreno Montaña

No, però és que jo vull que em digui... 

La presidenta

Home, tal com diu l’article...
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Raúl Moreno Montaña

...on és l’aldarull o la desobediència obstinada d’un diputat.

La presidenta

No hi ha... Bé, és la falta de quòrum, que no n’hi haurà suficient.

Raúl Moreno Montaña

No, no, aquí no diu la falta de quòrum. Vostè està aixecant la sessió d’aquesta co-
missió sense que el Reglament li doni recolzament, perquè vostè està fent referència 
a un article, i que jo sàpiga en aquesta comissió no hi ha hagut ni cap aldarull ni cap 
desobediència obstinada d’un diputat.

La presidenta

Bàsicament, l’aldarull és el fet de que no hi haurà suficient quòrum... (Veus de 
fons.) Un moment. I tampoc la Mesa ja no estarà plenament constituïda perquè fal-
tarà la presidenta i el vicepresident.

Raúl Moreno Montaña

Doncs aquestes són altres raons que no tenen a veure amb l’objecte de l’article 
que vostè acaba de citar, perquè ni hi ha hagut aldarulls...

La presidenta

M’he equivocat d’article, demano disculpes.

Raúl Moreno Montaña

En base a quin article vostè suspèn aquesta comissió, senyora presidenta?

La presidenta

És que ara no tinc el Reglament a la mà.

Raúl Moreno Montaña

Ah, vostè, llavors, pren la decisió (remor de veus), sense cap recolzament del Re-
glament, d’aixecar... (Remor de veus.)

La presidenta

Un moment. (Veus de fons.)

La lletrada

Bé, la realitat és que la sessió s’aixeca pel fet de que, en base a que no es podrà 
fer la votació de cap de les propostes de resolució per una manca de quòrum –l’arti-
cle 91–, hi ha d’haver una majoria absoluta, ha d’estar constituïda la Mesa amb una 
majoria absoluta, i hi haurà aquesta manca de quòrum. 

I, d’altra banda, tampoc hi haurà la Mesa constituïda degudament, perquè si 
marxa la presidenta no tenim el vicepresident que la pugui substituir. Tindrem una 
manca de presidència de la Mesa. La Mesa és un òrgan dintre la comissió que té 
les funcions principals de dirigir i d’interpretar el Reglament, i de dirigir els tre-
balls parlamentaris. Per tant, si no tenim Mesa de la comissió, no podrem conti-
nuar amb el funcionament regular de la comissió.

Quan deia «aldarulls» es referia al fet no d’un aldarull intern sinó aldarulls ex-
terns. La interpretació potser no... (Veus de fons.) Eh? Però el fet és que... (Remor de 
veus.) El fet és que el fonament és que no estarà degudament constituïda la Mesa i 
no es podran adoptar els acords.

Raúl Moreno Montaña

Senyora lletrada, en resposta al que vostè ha dit, ja que li ha fet la interpel·lació la 
presidenta, entenc que aquest article el que diu és que no es poden produir les vota-
cions, però sí que es podria produir el debat. El que no es podria és debatre.

La lletrada

Sí, sí, perfectament, es podria produir el debat...
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Raúl Moreno Montaña

En el cas de que la presidenta, personalment –té tot el dret a fer-ho–, abandoni 
aquesta comissió, és veritat que no hi ha quòrum a la Mesa. 

La lletrada

Una mesa constituïda.

Raúl Moreno Montaña

Però, en tot cas, que quedi clar que és una decisió de la presidenta d’aquesta co-
missió, que, amb la seva absència, farà que el funcionament d’aquesta comissió i, per 
tant, del debat parlamentari dels problemes que afecten el conjunt de catalans i cata-
lanes no es podrà produir justament per una decisió de la presidenta.

Gràcies.

La presidenta

Doncs així serà. Tal com ha explicat, l’article 91 del Reglament.
I tampoc no hi haurà..., com que no hi haurà la Mesa constituïda, perquè no hi 

ha ni presidenta ni vicepresident, doncs se suspèn la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i vuit minuts.
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