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Sessió 10 de la CS

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

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

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

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

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Blanca Victoria Navarro 

 Pacheco, Javier Rivas Escamilla i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Aurora 

Madaula Giménez, Josep Riera i Font, Mònica Sales de la Cruz i Francesc Ten i Costa, 

pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Ferran Civit i Martí, Najat Driouech 

Ben Moussa i Gemma Espigares Tribó, pel G.P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Mar-

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

Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Ca-

talunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre el servei d’ambulàncies al Camp de Tarragona i a les 

Terres de l’Ebre (tram. 250-00069/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 18; es-

menes: BOPC 133, 20).

2. Proposta de resolució sobre el CAP Ocata, del Masnou (tram. 250-00081/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 38, 16; esmenes: BOPC 133, 21).

3. Proposta de resolució sobre l’ampliació del test ràpid de malalties de transmissió se-

xual (tram. 250-00091/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 20; esmenes: BOPC 

133, 22).

4. Proposta de resolució sobre els serveis odontològics infantils de la sanitat pública 

(tram. 250-00093/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 23; esmenes: BOPC 

133, 22).

5. Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental pública (tram. 250-00097/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 46, 29; esmenes: BOPC 133, 23).

6. Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents 

de la primera visita a l’especialista per al·lèrgies (tram. 250-00101/12). 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 50, 13; esmenes: BOPC 133, 24).

7. Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al CAP Tossa de Mar (tram. 250-

00122/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 26; esmenes: BOPC 133, 25).

8. Proposta de resolució sobre l’addicció dels adolescents a les noves tecnologies 

(tram. 250-00141/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 

dos 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 63, 5; esme-

nes: BOPC 133, 26).

9. Proposta de resolució sobre l’impuls d’una estratègia per a promoure l’ús terapèutic 

del cànnabis (tram. 250-00173/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

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

77, 59; esmenes: BOPC 133, 26).
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La presidenta

Bon dia. Comencem la comissió.
I, com sempre, hi ha algun grup parlamentari que vulgui anunciar substitucions 

en aquesta comissió? (Diversos diputats demanen per parlar.) Senyor Soler?

Jorge Soler González

Sí; gràcies. Bon dia, senyora presidenta. Per anunciar el canvi de la substitució 
del diputat David Mejía pel diputat Javier Rivas.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler. Senyor Riera?

Josep Riera i Font

Sí, en el nostre cas, el senyor Lluís Guinó serà substituït per la diputada Aurora 
Madaula, que ara ve.

La presidenta

Gràcies, diputat. Senyora Espigares?

Gemma Espigares Tribó

Sí, en el cas del Grup Republicà, el diputat Ferran Civit substituiria la diputada 
Noemí Llauradó.

La presidenta

Gràcies, diputada.
Per tant, començaríem aquesta comissió. M’han fet arribar alguns portaveus la sol·

licitud de canviar l’ordre d’aquest ordre del dia. Quines serien les propostes? (Jorge 
Soler González demana per parlar.) Senyor Soler?

Jorge Soler González

Bé, el primer pack era endarrerir la 2, 3 i 6, perquè s’està acabant de redactar 
l’esmena de transacció a la qual hem arribat amb el Govern. I ara hem afegit també 
la... (Algú diu: «La 6 no, perquè és meva.») Perdó, la 5 (veus de fons i rialles); 2, 4 i 5, 
això mateix, sí. I, així mateix, ara l’1, perquè també em sembla que s’estan ultimant 
les últimes paraules. Per tant, començaríem amb la 3.

La presidenta

Per tant, si els sembla, faríem la 3, la 6, 7, 8, 9..., l’ordre seria: començar per la 3, 
la 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4 i 5. Els sembla bé així? (Veus de fons.) D’acord. 

Proposta de resolució sobre l’ampliació del test ràpid de malalties de 
transmissió sexual 

250-00091/12

Doncs si estem tots d’acord, comencem, per tant, amb el punt 3 de l’ordre del dia, 
que és la Proposta de resolució sobre l’ampliació del test ràpid de malalties de trans·
missió sexual, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per tant, té la paraula 
el senyor Soler.

Jorge Soler González

Bé, doncs, moltes gràcies, presidenta. Gràcies, diputades i diputats. En primer 
lloc, disculpes, potser, per la meva veu o per la meva tos; no estic potser en les millors 
condicions, però, en tot cas, per si m’encallo, disculpes avançades.

Deixin·me fer una prèvia per llegir que «des del Grup Parlamentari de Ciutadans 
condemnem de manera clara i rotunda l’agressió feixista que van patir membres del 
nostre grup parlamentari i càrrecs locals el passat 26 de gener al municipi de Tor·
roella de Montgrí. I demanem a la resta de formacions polítiques representades en 
aquesta comissió que es sumin a aquesta condemna de la vulneració de la llibertat 
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d’expressió política a Catalunya, exercida per grups radicals separatistes i arengades 
per l’alcalde del mateix municipi, en un exercici d’irresponsabilitat en el desenvolu·
pament de les seves funcions».

Bé, dit això, comencem parlant avui de malalties de transmissió sexual. Saben 
vostès que aquest és un tema important i preocupant a Catalunya, en el qual, doncs, 
donar accessibilitat a la seva detecció millora molt també el seu pronòstic. Hi ha 
experiències arreu de facilitar un cribratge ràpid, ja sigui per VIH, per sífilis, per 
gonorrea, per clamídies; hi ha experiències fetes i realitzades, per exemple, a la 
Vall d’Hebron, on s’ha detectat, doncs, una gran casuística en gent que abans no 
havia pensat que hi havia estat exposada. I, per tant, és una eina de detecció molt 
bona. 

I el que demanem des de Ciutadans és justament, doncs, ampliar la facilitat per 
accedir a aquestos tests de detecció ràpida de malalties de transmissió sexual a tot el 
territori català, de forma que hi hagi centres d’accés ràpid a tota la província.

Moltes gràcies.
(Gemma Espigares Tribó demana per parlar.)

El vicepresident

Sí?

Gemma Espigares Tribó

Com que ha fet al·lusió a la resta de grups, de si ens hi podíem sumar, voldria fer 
un comentari.

El vicepresident

Endavant.

Gemma Espigares Tribó

Imagino que el diputat Soler, quan demana que condemnem els fets que ha dit, 
no s’oblida dels fets que hi va haver ahir a Reus, pels quals la diputada Llaura·
dó avui no és aquí –la violència masclista també s’ha de condemnar en aquest 
Parlament– i que tampoc s’oblida dels atacs feixistes contra la seu de l’associació 
 LGTBI que hi va haver a Barcelona la mateixa setmana.

(Diversos diputats demanen per parlar.)

El vicepresident

Jo agrairé, en tot cas..., deixo una breu intervenció, però no entrem en debats, si 
us plau, perquè penso que no és el tema que ara ens ocupa dintre de la comissió. En 
tot cas, la senyora Marta Ribas ha demanat la paraula.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, president. Es va parlar aquest tema a la Junta de Portaveus d’aquest 
dimarts; el nostre grup parlamentari va passar fins i tot una proposta d’escrit a la 
resta de grups per fer un consens... Ho dic per posar en context el tema. I, bé, insta·
ria a tots els grups, perquè les coses es facin correctament –perquè crec que té bas·
tanta més força algun tipus de declaració d’aquest tipus feta des de la Junta de Por·
taveus, que no pas en cada una de les comissions–, doncs que, per exemple, el Grup 
de Ciutadans respongui, no?, a la proposta que ja hi ha entre el xat de portaveus d’un 
text, precisament, per condemnar de manera clara i rotunda qualsevol tipus d’agres·
sió física que pugui donar·se per motius de diferències ideològiques i que atemptin 
contra la llibertat d’expressió política, com la que van patir alguns diputats el 26 de 
gener al municipi de Torroella de Montgrí.

Crec que no hauria de ser via comissions, quan aquest tema està en mans de la 
Junta de Portaveus, que es consensuï i es modifiqui i s’arregli el que calgui perquè 
sigui un text de tothom des de Junta de Portaveus.
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El vicepresident

Bé, entenc, en tot cas, ja per tancar el tema i donar ja la paraula al Grup Repu·
blicà per defensar les esmenes presentades, senyora Espigares, entenc que la seua 
proposta d’ampliar aquesta condemna consti en acta.

Gemma Espigares Tribó

Sí, de fet, em sumaria a la demanda que ha fet la diputada Ribas, que em sembla 
molt més raonada.

Francesc Ten i Costa

Senyor president...

El vicepresident

Senyora Escarp, ha demanat la paraula?

Assumpta Escarp Gibert

Sí, no, no, perquè jo el que volia dir és que em sumaria al que ha dit la diputada 
Ribas, però a més atenent que, per exemple, també per un acord de la Junta de Porta·
veus i de la Mesa d’aquest Parlament, es va decidir que la condemna de tots els actes 
masclistes es faria només en el Ple. I, per tant, jo crec que més val que respectem 
aquests acords i treballem en les comissions en aquest àmbit.

El vicepresident

Senyor Ten?

Francesc Ten i Costa

Sí, senyor vicepresident, me sumo a les paraules que la diputada Ribas i la dipu·
tada Espigares han fet, i també al prec que ha fet la senyora Escarp. Si posem a sin·
gularitzar agressions, molt a prop de Torroella hi ha Verges, molt a prop de Verges 
hi ha Celrà, molt a prop de Celrà hi ha Girona, i així continuaríem per tot el territori. 
No és el cas, que toqui fer això.

El vicepresident

Per tant, avancem ja, anem a defensa de les esmenes presentades. Té la paraula 
la senyora Laïlla, en representació del Grup Republicà.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs compartim la preocupació que sorgeix d’aquesta pro·
posta de resolució, perquè certament, doncs, els casos de malalties de transmissió 
sexual..., la detecció d’aquests casos fluctua en funció de si hi ha més o menys re·
laxació, a vegades, amb aquesta pressió sobre la importància de la prevenció en 
aquests casos. I, per tant, agraïm aquesta proposta.

Nosaltres fèiem una esmena que manté el fons d’aquesta proposta de resolució, en 
matisàvem algun aspecte més genèric, però certament és veritat que hi ha un diagnòs·
tic precoç que facilita la detecció d’aquests casos, que, a més a més, sobretot en VIH 
i en sífilis, són proves ràpides, que no és el cas de les altres dues malalties a les quals 
fa referència aquesta proposta de resolució, i que és veritat que del 2017, respecte a 
l’any anterior, s’han detectat un 6 per cent més d’aquestes malalties mitjançant aquest 
test de detecció ràpida, i la cobertura d’aquest cribratge de malalties de transmissió 
sexual a través de les proves ràpides, doncs, també és veritat que està garantida a tot 
el territori català. Per tant, nosaltres fèiem aquesta esmena, mantenint·ne l’esperit.

Sí que és veritat que, parlant·ho amb el portaveu propietari de la proposta de re·
solució, ens demanava canviar, per poder acceptar la nostra esmena, el temps ver·
bal, no?: en lloc de «continuar garantint», doncs, «garantir», i mantenir el text de la 
nostra esmena perquè fos acceptada. I, òbviament, com deia que compartim aques·
ta proposta de resolució, doncs, estaríem d’acord en fer·nos aquesta autoesmena de 
temps verbal: allà on posa «continuar garantint», ha de posar «garantir».

I, per tant, donaríem suport a aquesta proposta de resolució. 
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El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del Grup Junts per Catalunya, el 
senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies. Jo no afegiré cap més comentari sobre l’esmena al que ha fet ja la dipu·
tada Laïlla, perquè jo crec que ja ha centrat bé el tema. Però sí que faré dues refle·
xions genèriques sobre la comissió i sobre el que estem fent.

Una, que jo crec que no és la millor manera de treballar, aquesta que s’està se·
guint aquí, de presentar tantes PRs i no acabar·les negociant fins mitja hora abans 
d’entrar en aquesta comissió, dient que «encara no m’ho he mirat, encara no m’ho 
he mirat», i fer·ho tot de pressa i corrent, a primera hora. Em sembla que no és la 
millor manera de treballar ni d’aprovar textos, que haurien de ser més..., s’hauria de 
fer de manera més treballada.

I la segona, que aquesta també és relacionada amb això, aquesta hiperactivitat 
que sobretot té el Grup de Ciutadans, de presentar tantes propostes de resolució, que 
al final totes comporten inversió econòmica..., jo crec que tanta hiperactivitat d’apro·
var tantes coses només té sentit si també va acompanyada de la reclamació genèri·
ca del dèficit fiscal català, perquè és que és impossible atendre tot... Tots volem una 
millor sanitat, però és que, si no reclamem més recursos, tampoc no té gaire sentit 
aprovar tantes mesures com estem aprovant.

Res més. Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Riera. Té la paraula, en representació del Grup Socialistes i 
Units per Avançar, la senyora Assumpta Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies, president; bon dia. Comparteixo molt part de les intervencions que 
s’han fet per part del diputat Soler i de la diputada Laïlla. Les malalties de transmis·
sió sexual s’incrementen. És ben contradictori, no?: a mesura que hi ha més avanç 
científic, a mesura que hi ha més tractament de les patologies que se’n puguin deri·
var, ja, per una banda, podem fer moltes més mesures de prevenció, com és aquest 
cas, però, per altra banda, també és com es relaxa, no?, i, per tant, baixa la pressió, i 
gràcies a alguns d’aquests tests es detecten malalties que poden quedar més amaga·
des o, en tot cas, es relaxen les pràctiques que feien o podien evitar i que eren pràc·
tiques realment més preventives.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta de resolució. Jo crec, sempre, que 
ha d’anar acompanyat també d’una constant informació sobre el que representen les 
malalties de transmissió sexual i, per tant, totes les mesures preventives que es pu·
guin fer. I, per tant, en aquest sentit hi donarem suport, i jo crec que l’ideal és que 
sigui extensiu a tot el territori; és a dir, aquí sí que no hi valen inequitats.

Parlava el diputat Riera del dèficit fiscal. Escolti, la decisió sobre amb què es gas·
ten els diners de salut i quina part del pressupost de la Generalitat en salut és una 
decisió de la Generalitat de Catalunya.

El vicepresident

Gràcies, senyora Escarp. Té la paraula la senyora Marta Ribas, en representació 
de Catalunya en Comú Podem.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Evidentment, farem suport a aquesta proposta de resolució. 
Aprofito el tema, si de cas, «para hablar de mi libro» (l’oradora riu), que és el de 
totes. Crec que si ens interessa alguna cosa, evidentment, que hi hagi, doncs, aques·
tes proves esteses..., però el que ens interessaria és que no hi hagi increment de ma·
lalties de transmissió sexual, i, per tant, en el que hauríem d’estar posant·nos les 
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piles és en elements de prevenció real, que segurament no són tant, habitualment, 
els temes d’aquesta comissió, però que sí que estem tractant d’una forma o altra en 
aquest Parlament. 

I, per tant, els instaria a que contactessin amb les seves companyes o companys 
que estan a l’intergrup de salut sexual i reproductiva, que van fer una jornada molt 
interessant l’octubre passat, sobre la importància de l’educació sexual, i com això, 
també, seria l’eina segurament més efectiva en qüestió de prevenció.

I, d’altra banda, també encara hablando de mi libro, els convido a la propera 
sessió, que farem oberta, de l’intergrup de salut sexual i reproductiva el dia 22 de 
febrer –és un divendres al matí–, en què crec que totes les diputades i diputats de la 
Comissió de Salut també poden estar interessats, perquè aquesta vegada serà sobre 
l’accés als serveis i recursos de salut sexual i reproductiva, especialment per part 
de la població jove i, per tant, doncs, amb una mica d’avaluació sobre què funciona, 
què està funcionant i què no, i també experiències i bones pràctiques d’altres països 
i d’altres serveis, que ens podrien donar idees de com millorar aquest accés, que 
també té un paper important en la part preventiva.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Ribas. I finalment, en representació del Subgrup del Par·
tit Popular, té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, vicepresident. També per anunciar el nostre suport en aquesta propos·
ta de resolució. És cert que el 2016, a finals de 2016, es va començar aquesta prova 
pilot que s’anomenava «Drassanes Exprés», si no ho recordo malament, per tal de 
poder realitzar aquestes proves de forma ràpida, la qual cosa permet, evidentment, 
la detecció i el tractament de les malalties que es puguin detectar a través d’aquestes 
proves i, per tant, reduir el risc de contagis posteriors, no? Per tant, ens sembla una 
bona iniciativa.

I, a la vista de que la prova pilot va donar resultats positius, entenem que també 
és positiu estendre l’ús d’aquestes proves arreu del sistema sanitari públic.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I finalment té altra vegada la paraula el senyor Jorge Soler, per 
manifestar el posicionament sobre l’esmena presentada.

Jorge Soler González

Sí; bé, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, per donar les gràcies als companys 
per les seves intervencions, algunes especialment genuïnes i molt interessants. I per 
aclarir que hem arribat, doncs, a aquesta transacció que anunciava la senyora presi·
denta, que és canviar el verb, com coneixen: en lloc de «continuar garantint», «ga·
rantir».

Fem, si els sembla, l’esmena in voce, perquè no la portem escrita, si així ho ac·
cepta la Mesa. I, si no, doncs, esperem una estoneta, que estiga redactada i la passem 
després. Com vostès decideixin.

Moltes gràcies.
(Veus de fons.) Ho repeteixo: dic que hem canviat el verb d’aquesta esmena: en 

lloc de «continuar garantint», «garantir», eh?, però no ho portem redactat. Dic que 
si ho accepten així, in voce, doncs perfecte; si no, esperem i ho redactem... (Veus de 
fons.) Sí? Perfecte. Doncs votarem això.

Gràcies.

El vicepresident

Perfecte.
Doncs anem a votació en els termes que plantejava el senyor Soler.
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Vots a favor?
Bé, doncs queda aprovat per unanimitat.
Doncs anem al següent punt. Deixo ja el lloc a la presidenta...

La presidenta

Amb aquest canvi d’ordre..., espera’t. (Pausa. Veus de fons.) La 6 –la 6. Seguim 
ara amb el punt 6 de l’ordre del dia original.

Abans de res, però, abans d’iniciar aquest punt, li agrairia a la senyora Ribas 
que..., si ens pot fer arribar a la Mesa la informació d’aquest intergrup, per traslla·
dar·ho a tots els portaveus i a tots els grups parlamentaris d’una manera més oficial, 
perquè crec que és..., comparteixo el que explicava de l’intergrup, que pot ser molt 
interessant per als membres d’aquesta comissió.

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents de la primera visita a l’especialista per al·lèrgies

250-00101/12

Per tant, ara sense més, passaríem al punt 6 de l’ordre del dia, que és la Proposta 
de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents de la pri·
mera visita a l’especialista per al·lèrgies. És una proposta que presenta el Grup Par·
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i per defensar·la té la paraula la diputada 
Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. En primer lloc un desig: espero que aquesta PR sigui efec·
tiva abans de la propera primavera, perquè les al·lèrgies acostumen a aparèixer a la 
primavera, aleshores presentem la PR i les veiem a l’hivern, esperem que preventi·
vament, de cara a la primavera, amb un any de retard. Perquè de fet va ser l’any pas·
sat quan es va plantejar, quan la mateixa Xarxa Aerobiològica de Catalunya anun·
ciava una primavera difícil i que, a més, ho va ser, amb un increment d’al·lèrgies, 
molt lligat a la meteorologia, al vent... I ara ja ni me’n recordo, del temps que feia, 
però en tot cas era evident que la xarxa afegia sobre això...

Mentrestant, si ens mirem la llista d’espera, no només la que surt en l’exposi·
ció de motius d’aquesta proposta de resolució, sinó la que vaig veure ahir mateix 
–dades a desembre del 2018–, doncs en aquest moment la llista d’espera d’al·lèrgies 
és de 10.624 pacients. I els temps d’espera..., doncs ara hem disminuït una mica, i 
la mitjana va entre 158 i 270, eh? Vull dir que tornaríem a estar també..., aquests 
210. I en aquests 270 dies continua sent aquest hospital, Hospital de Bellvitge i la 
Metropolitana Sud, que d’alguna manera, doncs, o té més riscos o té menys al·ler·
gòlegs; una de les dues coses.

Per tant, aquí la societat catalana va demanant, i a més és evident que ells matei·
xos denuncien que hi han molts pocs metges. És veritat que el sistema públic –ells 
mateixos ho expliquen– no ofereix places..., no sé si ara, parlant amb el fòrum de 
les professions, això es tindrà en compte; però en tot cas ells mateixos determinaven 
que tenien molt més bones ofertes quan acabaven el MIR a la privada que no a la 
pública. I aleshores són aquestes especialitats com al·lèrgies, odontologia –que des·
prés també ho veurem–, oftalmologia, en les quals es va fent una llista en paral·lel, 
diríem, i el sistema privat va suplint totes aquestes mancances de la mateixa cartera 
de serveis del sistema públic.

I aquest és el sentit d’intentar treballar aquesta proposta de resolució, de dotar els 
centres d’atenció primària de més força per tirar endavant. En aquest cas, nosaltres 
demanàvem un pla d’acció específic i fer un estudi sobre les necessitats de metges al·
lergòlegs en el sistema de salut, atenent que ara estan atenent moltes altres coses, eh?, 
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també alimentàries, i moltes de les altres coses globals, que el sistema propi de salut 
pública fa que sigui necessària la presència d’al·lergòlegs.

La presidenta

Gràcies, diputada. I per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom del 
Grup Republicà, té la paraula la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Per posicionar·nos sobre aquesta proposta de resolució, 
anunciar que votarem a favor dels punts 4 i 5, com li hem fet saber a la portaveu del 
grup del PSC. És evident que hem de poder facilitar aquestes visites preferents en els 
casos que així ho requereixen. De fet, aquests dies..., aquesta llista d’espera i aquest 
temps d’espera del que parlava la diputada Escarp, en el cas de les visites preferents, 
es redueix a trenta dies, i això creiem que ha de seguir sent un criteri exclusivament 
professional, exclusivament clínic, qui decideixi si aquest pacient necessita aquesta 
visita urgent o no. I, evidentment, no podem estar de cap manera en contra de mante·
nir i incrementar les campanyes informatives; de fet, és un dels objectius de la Secre·
taria, en aquest cas, de Salut Pública, de seguir fent recomanacions, no només amb 
la pàgina web o amb les campanyes tradicionals, sinó amb la innovació que s’ha fet 
també a través de les xarxes, de les que totes podem fer també d’altaveu.

I, en canvi, doncs no hem pogut arribar a un acord en la manera de veure com 
abordem els tres primers punts. Jo crec que és obvi que estem d’acord en el fons i en 
que no podem seguir amb plans integrals de millora de les llistes d’espera –que, tot 
i que ens donen bons resultats, quan s’acaben els plans s’acaben les solucions–, sinó 
que ho hem d’abordar de manera estructural, amb protocols comuns que també hi 
participin les societats científiques. I per això fèiem l’esmena al punt 3, perquè sigui 
també la Societat Catalana d’Al·lergologia la que també es posicioni en aquest cas 
sobre quin paper han de tenir els metges en aquesta especialitat.

I per això anunciar, doncs, que votarem a favor dels punts 4 i 5 i que no hem ar·
ribat a l’acord de transacció en els punts 1, 2 i 3.

Gràcies.

La presidenta

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

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Poca cosa més a afegir al que ja ha dit la diputada 
Gemma Espigares tan ben dit. Estem, evidentment, d’acord en els punts 4 i 5. Estem, 
evidentment, d’acord en el fons dels tres primers punts, en la forma no. A vegades 
són..., potser acabarien sent discussions de caire terminològic i filològic, i si la sin·
taxi de l’infinitiu o la del gerundi...

En aquest cas en el punt 2, dels plans de xoc, el Departament té molt clar com 
entén el pla de xoc. Nosaltres proposàvem de mantenir el pla integral, i aquí, doncs, 
no hem acabat de trobar el punt de consens.

En el primer punt semblaria que, evidentment, estem..., que ningú qüestiona els 
professionals i la seva visió des del CAP, com sospito que els professionals tampoc 
qüestionen el protocol comú. Aleshores ens sembla que la nostra esmena arribava 
a un punt d’acord en aquest tema: qualificar en el nivell just els professionals i la 
seva capacitat d’incidència des del CAP, però alhora mantenir els protocols comuns 
que, amb el volum que estem parlant de tot Catalunya, és evident que han de tenir 
un pes específic.

No massa res més. El tema de les al·lèrgies és un tema important, que afecta 
molta gent, i continuarem treballant en aquest sentit per millorar tot el que sigui 
possible.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar·se sobre la proposta de resolució i en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies de nou, presidenta. Bé, en aquest cas reconèixer que és una proposta de 
resolució del Grup Socialistes molt interessant i pertinent. És impossible millorar 
l’explicació que ha fet la senyora Escarp, així que anunciar el nostre vot favorable a 
tots els punts.

Gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, diputada. Doncs nosaltres, evidentment, també farem suport a aquesta 
proposta de resolució. No cal que li fem més la pilota a la diputada (rialles), i, per 
tant, estem d’acord amb la intervenció que ha fet. (L’oradora riu.) Ja ens estimem a 
fora i, per tant, no cal que ens ho diguem aquí. (Rialles.)

Bé, més enllà de la broma, sí que volia fer alguns esments específics. Sí que hi ha 
un element en què nosaltres, aquí sí que tindríem un cert dubte respecte a la proposta 
en concret: en el punt 2 parlen de «pla de xoc específic»... Més aviat per l’experiència 
acumulada, no?, els plans de xoc al final no són –en això coincidim amb Junts per 
Catalunya i Esquerra– la solució, són solució temporal i no acaben resolent els pro·
blemes de fons. Jo sempre dic que sembla una mica el joc de la boleta o «On està la 
boleta?», no?, dels trilers, perquè acabes fent un pla de xoc en un punt concret d’un 
procés o d’un procediment, i després la llista se t’acumula en un altre lloc; la reduei·
xes per uns llocs, però se t’acumula en un altre. Calen plans globals, en tot el siste·
ma, i no crec que acabin sent efectius –o almenys així l’experiència ho diu– plans de 
xoc específics en parts concretes i a partir de procediments concrets o d’especialistes 
concrets.

Per tant, el que hi ha de fons i el que caldria de fons és pressupost i planifica·
ció. I això és el que entenem que diu el punt 3, i això el que ens sorprèn en l’argu·
mentació de Junts per Catalunya i d’Esquerra, que, dient això, no votin el punt 3. 
Precisament el punt 3 el que diu és que el que cal és una planificació i una calenda·
rització sobre què és el que fa falta per resoldre aquest embut que tenim en el tema 
d’al·lergologia.

Bé, nosaltres, tot i aquest matís respecte a l’element del pla de xoc específic, fa·
rem suport a tota la resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, per acabar aquesta ronda de posicionaments, doncs té la 
paraula el diputat Santi Rodríguez, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po·
pular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. No em reiteraré en les qüestions que s’han dit. Compartim 
l’objectiu de la proposta de resolució i hi introduiré un element nou, no?, un simple..., 
un exemple, fruit de que, doncs, la diputada Escarp es referia a la zona metropolita·
na sud, que el temps mitjà d’espera per a la primera consulta a l’al·lergòleg és de 270 
dies. Bé, és curiós veure com en aquesta zona, eh?, el temps d’espera a Bellvitge és 
de 362 dies i el temps d’espera al Broggi és de trenta·quatre. Per tant, home, aquí te·
nim un element d’allò que en diem «inequitat territorial», que segurament amb una 
planificació acurada pot intentar equilibrar el temps d’espera, sobretot en un hospi·
tal de Bellvitge que és on pateixen més el temps. És a dir, s’ha de preveure d’un any 
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per l’altre la possibilitat de tenir al·lèrgies determinades, no?, i sobretot relacionades 
amb la primavera.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I per posicionar·se sobre les esmenes presentades té la paraula 
la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Vostès saben, eh?, que normalment la voluntat és transaccionar i arribar 
a acords. No ha estat possible, i en tot cas, doncs, mantindrem..., no hem acceptat les 
esmenes. Té raó la senyora Ribas quan parla que els plans de xoc –també ho deia la 
diputada Espigares– no és el millor; tampoc ho és, i pel que s’ha vist, el pla integral. 
I, per tant, posats a no resoldre, diguéssim, tampoc ha resolt...

Jo crec que l’important..., i amb això sí que coincideixo amb la diputada Ribas, 
no?, en la necessitat de fer un estudi complet, i el calendari potser ajudaria a aquesta 
inequitat que acaba de posar sobre la taula el diputat Santi Rodríguez.

En tot cas, doncs, mantindrem el text tal com està en la proposta original.

La presidenta

Gràcies. Per tant, entenc que hi ha votacions separades: els punts 1, 2, 3, per una 
banda, i el 4 i el 5, per una altra. És així? (Pausa.)

Doncs passem a votar els punts 1, 2 i 3 d’aquesta proposta de resolució.
Vots favorables?
Deu vots favorables, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes, Catalu·

nya en Comú Podem i el Partit Popular.
Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya.
Per tant, aquesta Mesa, com saben, amb relació al còmput del vot ponderat en 

cas d’empat en les comissions, la Mesa, doncs, reitera que..., fa seu l’acord de la 
Mesa del 18 de setembre, pel qual, en aquest cas, aquests punts de la proposta de 
resolució quedarien rebutjats.

I ara li dono la paraula a la secretària de la Mesa.

La secretària

Esta secretaria considera que el resultado de la votación que acaba de proclamar 
el presidente de la comisión es erróneo, ya que implícitamente ha computado como 
válidos los seis votos que corresponderían a los diputados suspendidos por impe·
rativo legal, y en virtud del auto del Tribunal Supremo del 9 de julio de 2018. Por 
tanto, considero que la correcta aplicación del criterio de ponderación que establece 
el artículo 102.2 del Reglamento del Parlament no puede considerar que los grupos 
de Junts per Catalunya i Republicà dispongan en el Pleno de los votos de diputa·
dos suspendidos en sus funciones por imperativo legal, siendo arbitrario e injusto el 
acuerdo de la Mesa del Parlament en sentido contrario.

En consecuencia, solicito que quede constancia en el diario de sesiones de esta ex·
presa oposición e impugnación de la decisión por la presidencia de esta comisión de 
computar votos no disponibles en el Pleno y a efectos de la eventual tutela del dere·
cho fundamental a la representación política en condiciones de igualdad, que se está 
viendo perturbado por la decisión de esta presidencia. También realizo reservas de 
las acciones de tutela que sean necesarias.

La presidenta

Si els sembla, si es produís durant aquesta comissió una altra situació d’em·
pat, donaríem per vàlids els posicionaments actuals, per no haver de reiterar·nos en 
aquest posicionament.
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Per tant, doncs, com dèiem, els punts 1, 2 i 3 queden rebutjats.
Passem a votar els punts 4 i 5 de la proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs d’aquesta proposta de resolució, els punts 4 i 5 queden aprovats per la 

unanimitat de tots els grups parlamentaris.

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al CAP Tossa de Mar
250-00122/12

Passem ara al punt 7 de l’ordre del dia original, que és la Proposta de resolució 
sobre l’atenció continuada al CAP Tossa de Mar, que la presenta el Grup Parlamen·
tari de Ciutadans, i per tant, per a la seva defensa, té la paraula el diputat Alfonso 
Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bien, la PR que presentamos hoy aquí, en la Comisión de 
Salut, trata sobre la necesidad y la reclamación de los ciudadanos de Tossa de Mar 
para disponer de un centro de atención primaria las veinticuatro horas del día. No 
es la primera vez que el CAP de Tossa de Mar lo tratamos en esta comisión; incluso 
la necesidad se trató en otras legislaturas o en la pasada. 

En la anterior legislatura se acordó, a través de la Resolución 237/XI, en su apar·
tado d, se instaba al Gobierno a recuperar el horario nocturno en Blanes, Lloret y 
Tossa de Mar, con el aumento del personal correspondiente. De esa resolución hace 
ya casi tres años, y aquí estamos debatiendo de nuevo por el CAP de Tossa de Mar. 
Y no porque a Ciutadans le encante traer a debate los mismos temas una vez y otra 
vez y otra vez; es que el Govern recibe un mandato del Parlament y, si no le interesa, 
lo guarda en el cajón del olvido.

Pero somos tozudos y hemos vuelto a traer esta PR a la Comisión de Salut, a nues·
tro entender, necesaria y prioritaria para los ciudadanos de Tossa de Mar. La apertura 
del CAP de Tossa las veinticuatro horas es una necesidad que se arrastra desde hace 
varios años, y ya se acerca a la década. Más de 5.500 ciudadanos tienen como centro 
de referencia el CAP de Tossa de Mar y estos ciudadanos ven cómo de ocho de la 
tarde a ocho de la mañana no tienen servicio y deben de llamar al 061 para poder rea·
lizar un servicio médico fuera de Tossa de Mar. Los ciudadanos se quedan aislados y 
tienen que realizar un trayecto mínimo de treinta minutos hacia cualquier centro de 
atención primaria, ya sea en Blanes o hacia, incluso, Girona.

Los grupos parlamentarios que dan apoyo al Govern dirán que ya hay CUAPs 
–exacto– en Blanes, pero la realidad es que los ciudadanos están aislados entre 
montañas, carreteras de curvas y el mar. Treinta minutos de curvas les aseguro que 
lo único que pueden hacer es empeorar al paciente. Y, por si fuera poco, para cuan·
do el CAP de Tossa está abierto, no dispone de pediatra en plantilla y el servicio se 
ofrece en Blanes o Calella. Bueno, existe un día a la semana en que el CAP de Tossa 
de Mar dispone de un pediatra que va rotando entre diferentes CAPs. Así que los 
padres y madres de Tossa cruzamos los dedos para que sus hijos no se pongan en·
fermos seis de los siete días de la semana. Es una lotería; más que nada, porque hay 
muy pocas probabilidades de que te toque.

Por todo ello nuestra propuesta de resolución consta de tres puntos: apertura las 
veinticuatro horas los 365 días del año; recuperación del servicio de pediatría per·
manente y dotarlo del presupuesto necesario para que los ciudadanos de Tossa de 
Mar puedan tener el centro de atención primaria abierto durante las veinticuatro ho·
ras y esto deje de ser una preocupación para todos ellos.

Sobre las enmiendas, creo que utilizaré el turno para ello, pero realmente deja 
mucho que desear la función del Gobierno hacia los ciudadanos.

Gracias.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, doncs, per a la defensa de les seves esmenes, té la paraula, 
en nom del Grup Parlamentari Republicà, la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, voldríem aprofitar la nostra paraula per 
poder donar les gràcies a les persones que avui ens acompanyen aquí a la comissió, 
les persones del territori, que també fan possible el bon funcionament del tema sa·
nitari a Tossa. I, en segon lloc, doncs, voldria defensar una mica el nostre posiciona·
ment respecte a aquesta proposta.

Bé, l’oposició sempre ha demanat que hi hagi un pla. Nosaltres també els diem 
que treballem aplicant un pla que tots ja coneixeu, un pla per poder aplicar els cri·
teris del Planuc, una eina objectiva que doni la resposta adient a les diferents situa·
cions, tan diverses, que hi ha al llarg del nostre territori.

Tanmateix, sempre estem oberts a reflexionar; estem oberts a reflexionar i a 
portar a terme aquestes reflexions que ens permetin una millora d’aquests criteris, 
coneixedors de que no tot ho podem analitzar en clau quilòmetres lineals, tal com 
proposen vostès en la seva proposta, sinó que hi ha l’obligació de tenir en compte 
totes les realitats geogràfiques de cada territori. I reiterem que la nostra implicació 
en aquest sentit, igual que el departament..., volem treballar en la mateixa línia que 
el Planuc.

I, a més a més, els voldria recordar que no són..., diguem·ne, a l’exposició de mo·
tius de la seva proposta de resolució falten una mica a la veritat, perquè vostès diuen 
que no hi ha garantida una atenció pediàtrica, tal com ha explicat vostè, diputat, a 
la seva exposició, dels nostres infants. Doncs jo li dic: això no és cert –això no és 
cert. Més que res perquè, a part dels dies que hi ha un servei de pediatria, els recor·
do que tots els professionals de família tenen una especialització i atenen els nostres 
infants en cas d’urgència. Això no només passa al CAP de Tossa, sinó a qualsevol 
CAP del nostre territori.

També, una mica, espanta que vostès diguin que les embarassades les han d’en·
viar fins a Calella, quan no és així, que el més pròxim és l’Hospital de Blanes.

Està bé que defensem propostes, està bé que proposem millores en els diferents 
CAPs, però també està bé no faltar a la veritat.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I també per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Francesc Ten. 

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Jo li diria al senyor diputat de Ciudadanos que «no 
se pongan enfermos los niños»..., no solo los niños, sino todo el mundo, y no solo en 
Tossa..., sinó en tot Catalunya i a tot arreu, allà on sigui. Vull dir, defensar les PRs 
des d’un emocionalisme, jo ho trobo poc rigorós, en línia amb les fal·làcies que la 
diputada Najat ha remarcat, sobre les embarassades, sobre el servei de pediatria... 
Defensar el territori no és defensar·lo des d’aquest punt de vista i des d’aquesta po·
sició, estimats amics de Ciudadanos, és esser amb rigor..., esser conscients del que 
està fent el departament i essent molt conscients també del pressupost, com ja s’ha 
dit i com ha dit el company Riera en l’inici del seu posicionament de la primera PR 
d’avui.

Jo volia interpel·lar no només els diputats de Ciudadanos i les diputades de Ciu·
dadanos també, sinó també amb especial èmfasi, potser, el Partit Socialistes i els de 
Comuns, la Marta Ribas, perquè allò que reconeixem, per exemple, en les comis·
sions d’Educació, que donem molt de reconeixement –i em sembla que està bé que 
ho fem– a les taules de planificació que tenim, que són les que acaben decidint terri·
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torialment i establint uns criteris..., doncs, en aquest cas l’eina paral·lela és el Planuc. 
I, per tant, em sembla que és bo que defugim concretament cada població i donem 
valor als criteris de planificació del Planuc, que són els que em semblen prevalents 
en la gestió de tot això.

Evidentment, estem absolutament a favor, en el fons, de donar els millors serveis 
als ciutadans de Tossa i de tot arreu.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari dels Socialistes, té la pa·
raula la diputada Assumpta Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies. Si féssim un resum del treball d’aquesta comissió, de PRs –i un dia ho 
hauríem de fer, no?–, de totes les PR..., en el qual jo crec que es va posant sobre la 
taula la necessitat de revertir les retallades a l’atenció primària. Perquè jo crec que 
això és el que de manera reiterada, explicat de moltes maneres, sorgeix tota l’esto·
na, no?: reducció de serveis, tancament de nits, reducció de CUAPs, alguna vegada 
reabsorció d’especialistes o redistribució d’especialistes..., això és el que es va po·
sant sobre la taula. I, per tant, això el que produeix, doncs, és que els caps de setma·
na no hi hagi servei, que no hi hagi atenció pediàtrica, que algunes urgències hagin 
quedat suprimides. 

En el fons no són reivindicacions noves; és la recuperació o la demanda de la 
recuperació d’allò que les retallades, i no la planificació, van treure del servei a les 
persones. Jo no dic que la gent no tingui atenció pediàtrica ni tingui l’atenció de sa·
lut; el que aquí perdem és el criteri bàsic, sobre el qual també s’havia fet i també està 
fet el model, que era el de proximitat i capil·laritat. Perdem això i, per tant, anem 
derivant cap a altres serveis algunes de les coses que es fan.

Avui Tossa de Mar, segurament en veurem d’altres, l’anterior sessió en van ser 
altres... I, per tant, hi votarem a favor i continuarem reclamant que, d’alguna ma·
nera, doncs, es reverteixin les retallades, sobretot en els serveis de la primària i en 
aquesta primera porta.

M’he sentit interpel·lada pel diputat Ten. Jo no sé com funcionen les taules de 
planificació d’educació, ho desconec. Però sí que li puc dir, com li vaig dir l’altre 
dia a la consellera en la pregunta que vaig fer en el plenari..., grans instruments de 
planificació que de moment –i no ho dic jo, ho diuen els professionals– ni els pro·
fessionals, ni els i les professionals, ni la ciutadania han vist cap benefici d’aquest 
suposat instrument de planificació. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara, per defensar el seu posicionament respecte a aquesta pro·
posta de resolució, i en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada 
Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs per dir el que... –jo no sé si porto des del 2014, 
potser, en aquesta Comissió de Salut–, doncs per dir el que cada vegada he dit en 
nom del grup parlamentari, que ha anat canviant de nom, però que seguim defen·
sant el mateix, en aquest tema: el que reclamem és la reversió de les retallades, i 
especialment, amb especial incidència i amb especial prioritat, en el cas de pri·
mària. I demanem planificació i demanàvem planificació perquè enteníem que no 
es revertien totes de cop, i que la planificació prioritzés començar per aquelles 
que estaven tenint més incidència social o d’inequitat territorial, però per arribar 
a revertir totes les retallades en primària. I no perquè sí, sinó perquè l’atenció de 
més proximitat que comporta l’atenció primària és la més eficient per a tot el sis·
tema i la més fins i tot econòmica a la llarga per, després, la resta de la despesa 
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que cal fer en l’atenció especialitzada i hospitalària, que es redueix si la primària 
funciona com cal.

I, per tant, bé, no amb argumentacions de que la gent estigui desatesa, però sí amb 
argumentacions de que la gent està molt millor atesa i el sistema funciona molt millor 
si l’atenció primària està dotada com cal i està dotada amb la màxima proximitat, fa·
rem suport a aquesta resolució.

La presidenta

I ara, per posicionar·se en nom del seu subgrup parlamentari, té la paraula el 
diputat Santi Rodríguez, en nom del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. També per intentar no reiterar arguments, la reflexió és que 
si tenim un pla d’urgències a Catalunya i cada setmana tenim propostes de reso·
lució en el sentit de millorar l’atenció d’urgències a determinats centres d’atenció 
primària, però més enllà d’això en diversos, en multitud, en nombrosos municipis 
hi ha reivindicacions veïnals per tenir una millor atenció d’urgències a l’atenció 
primària i que tot això contribueixi a reduir l’accessibilitat a les urgències hospita·
làries, que són segurament per urgències més greus que les que es puguin atendre 
a primària, vol dir que tenim un problema. Vol dir, com a mínim, que el Pla d’ur·
gències de Catalunya, nacional, Pla nacional d’urgències de Catalunya, el Planuc, 
no dona resposta a les expectatives, com a mínim, de la ciutadania. I, per tant, aquí 
falla alguna cosa: o falla el pla o falla l’explicació del pla a la ciutadania.

I, per tant, jo crec que val la pena que el Govern prengui nota d’aquesta situació i 
adopti mesures. Quines? No ho sé. Modificar el pla podria ser una opció. O explicar 
el pla i donar arguments suficients com per dir: «Escolti’m, aquesta és una planifi·
cació adequada», doncs potser en seria una altra. Però jo crec que val la pena veure 
la llumeta carbassa amb relació a les queixes reiterades per la, diguem·ne, atenció 
retallada en els centres d’atenció primària de Catalunya.

Per tant, donarem suport també a aquesta proposta de resolució, com ho hem 
anat fent fins ara amb totes les que han vingut i ho continuarem fent en el futur amb 
les que vinguin.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar·se sobre les esmenes presentades, té la pa·
raula el diputat senyor Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bien, tal vez se me ha olvidado un dato de darles, que es que 
soy de Tossa de Mar. Entonces, creo que conozco bien lo que allí vivimos y lo que los 
ciudadanos necesitan.

Ustedes me comentaban que, bueno, que lo incorporarán dentro del Plan de ur·
gencias, el Planuc. Bueno, pues tráiganlo, me lo explican, qué van a hacer con Tossa 
de Mar, porque de momento no sabemos nada.

Me dicen que van a aplicar la realidad geográfica y no los metros lineales. Ló·
gicamente, los quilómetros lineales que tenemos allí en Tossa, gracias a las curvas, 
pues no se corresponden con el tiempo habitual en una autopista; es normal. ¿Y qué 
van a hacer ustedes para solventarlo? ¿Vamos a tener que seguir llamando al 061, 
como hasta ahora, o realmente van a hacer algo?

Sobre la atención pediátrica, claro que está garantizada, lógico. O sea, si vas a un 
centro de atención primaria o llamas al 061 porque está cerrado, lógicamente te van 
a garantizar el servici,o mandándote a Blanes, a Calella, a Palamós, a Girona si es 
necesario. Bueno, pues sí que está garantizada. Lo que nosotros decimos en nuestra 
propuesta de resolución es que se garantice en Tossa. O sea, la atención sí, en otros 
sitios; pero en Tossa no está garantizada.



DSPC-C 176
31 de gener de 2019

Sessió 10 de la CS  17 

Con el tema de las embarazadas, pues, hombre, también lo he sufrido como «to·
senco», ¿no? Es cierto: según el caso, hemos tenido que ir hasta Calella. Es así. Es 
que me están diciendo que digo falacias, cuando realmente es algo que he vivido 
en mis propias carnes. Y, justamente, ¿por qué a Calella? Porque justamente Blanes 
también tiene problemas al respecto, como vimos en la Resolución 237/XI, de la le·
gislatura pasada. Es un tema que es así.

Ustedes en las enmiendas decían: «Continuar garantizando la atención conti·
nuada a la población de Tossa de Mar.» Sí, a la población, sí; pero en Tossa de Mar 
no la están garantizando. Por lo tanto, eso no se puede aceptar. Nosotros lo que que·
remos es justamente que se garantice en Tossa de Mar, no a la población.

«Asegurar la atención pediátrica a la población de Tossa de Mar.» Es que uste·
des utilizan el literal con mucha picaresca. Realmente sí, se está garantizando ac·
tualmente; por lo tanto, para eso no hace falta que traigamos una propuesta de re·
solución. Lo que queremos es que se garantice in situ, en Tossa de Mar, para toda 
la población.

Y la enmienda número 3 exactamente dice: «Continuar analizando y revisando 
las dotaciones profesionales sanitarias de Tossa de Mar para atender las necesida·
des asistenciales a la población.» ¿Desde los recortes de 2013, las están analizando? 
¿Nos podrían decir cuándo las van a acabar de analizar para traer un plan para el 
CAP de Tossa de Mar?

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat.
I ara, doncs, passaríem a votar aquesta proposta de resolució. Entenc que es po·

den votar conjuntament tots els punts... (Veus de fons.) No?

Gemma Espigares Tribó

Demanaríem votació separada del punt 1.
Gràcies.

La presidenta

U; d’acord.
Doncs comencem pel punt 1.
Vots favorables?
Deu vots favorables, del Grup Parlamentari Ciutadans, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, de Catalunya en Comú Podem i del Subgrup Parla·
mentari del Partit Popular.

Vots en contra?
Abstencions?
Deu abstencions, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya.
Per tant, aquest punt queda aprovat.
I passaríem a votar la resta de la proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs s’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’addicció dels adolescents a les noves 
tecnologies

250-00141/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 8, la Proposta 
de resolució sobre l’addicció dels adolescents a les noves tecnologies, presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i, per tant, per a la seva defensa, 
té la paraula la diputada Assumpta Escarp.



DSPC-C 176
31 de gener de 2019

Sessió 10 de la CS  18

Assumpta Escarp Gibert

Presentem aquesta proposta de resolució i, a més, en un tema que està a l’ordre 
del dia: ahir mateix, el CAC feia un informe en el qual demanava que els futbolis·
tes –futbolistes o cares famoses; no..., però, vaja, bàsicament són futbolistes– no 
donessin suport o no posessin la seva cara al que era la publicitat del joc online i 
de les apostes i de la... Aquí hi ha tot un pols, en aquest moment, d’intentar que 
aquestes addiccions, conegudes com a «addiccions sense substància»..., o sigui 
que no estem parlant d’alcohol, no estem parlant de drogues conegudes, sinó que 
estem parlant de les noves tecnologies, dels videojocs, i obre el camí cap a una lu·
dopatia també amb jocs online, l’eSports, etcètera. Bé, són noves addiccions, són 
noves formes de la tecnologia, que, com tot, l’excés..., una cosa és l’abús, l’altre és 
l’ús, l’abús i la dependència. I, per tant, podem pensar que l’ús, com tot, doncs, pot 
ser correcte i pot estar bé i, a més, forma part del futur i del coneixement, però el 
que és evident és que l’abús i la dependència generen un problema.

I sobretot aquest problema es veu en que..., es calcula que el 24 per cent dels jo·
ves entre quinze i vint·i·dos anys té problemes d’addicció i que el 18 per cent de la 
població adolescent, entre catorze i divuit anys, usen de manera abusiva les tecnolo·
gies. L’altre dia una enquesta parlava de que els nanos i les nenes a partir de primer 
d’ESO comencen a entrar en el món de les drogues, en aquest cas de substància, 
moltes vegades per evadir·se, perquè s’avorreixen. I el segon pas també és l’ús..., no 
l’ús, sinó l’addicció ja a aquestes noves tecnologies, noves o..., a l’ús abusiu de les 
tecnologies.

Barregem aquí, bàsicament, el que és l’addicció a la tecnologia i també al que són 
els jocs online, que acaben generant aïllament, irritabilitat, pèrdua d’hores de son, baix 
rendiment escolar, i a més generen addiccions difícils, perquè en aquest moment no·
més tenim una unitat, la de Joc Patològic, de Bellvitge, però d’alguna manera estan 
detectant, any darrere any, un increment de persones que assisteixen al servei i, cada 
vegada més, la disminució de l’edat de la gent que ve.

Per tant, hem presentat aquesta proposta de resolució perquè s’incorpori aques·
ta addicció, per tant les de no substàncies, en el Pla de drogues –per cert, caducat 
des de l’any 2016– i, per tant, que s’elabori amb caràcter transversal un estudi sobre 
la incidència que té, perquè és del menys conegut. Així com l’addicció al haixix, 
al cànnabis, som molt conscients de quina extensió té i en tenim molts estudis fets 
–perquè portem molts anys treballant en el tema–, no és així..., i, per tant, tampoc 
hi ha molta prevenció sobre aquest tema, i seria necessari.

Un dels elements que nosaltres demanàvem era limitar l’elaboració de loteria rà·
pida: el rasca·rasca, el Loto Ràpid, perquè són addictives; com que el premi és im·
mediat, és més addictiu. I perquè hem detectat, doncs, que es venen en botiguetes 
de llaminadures, en forns, cafeteries, on els nanos, després de l’escola, van. I, per 
tant, demanàvem que s’incrementessin les tasques d’inspecció. I hem arribat a una 
transacció, sempre amb aquesta voluntat, que creiem que ho cobreix tot.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs ara, per a la defensa de les esmenes presentades, té la 
paraula, en nom del Grup Republicà, la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Efectivament, crec que aquesta és una PR que ens genera 
molt consens, cosa que crec que és bona, tenint en compte que és un tema al que li 
hem de donar solucions, i solucions que no poden esperar, perquè ens desborda la 
rapidesa amb la que es van creant algunes addiccions noves, com deia la diputada 
Escarp. I jo crec que en això..., m’agradaria fer una prèvia, eh?

Aquest cap de setmana –i és una reflexió potser més global, però és que m’he 
quedat gelada amb l’últim comentari que he sentit del diputat de Ciudadanos– hi 
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havia un tuit de la companya, de la diputada Eva Baró, el diumenge al matí, que 
estava estudiant uns documents i posava: «Fer política també és estudiar i treballar 
els temes.» Clar, a mi que vingui un diputat, que algú vingui i m’expliqui un docu·
ment com el Planuc, que hi ha trenta mil documents penjats a internet..., escolta, els 
diputats... –i jo ho he de reconèixer–, quan vaig arribar aquí venia de primària, ve·
nia de la infermeria, venia de la recerca, i em vaig haver de passar –i m’hi seguei·
xo passant– moltes setmanes llegint, perquè, vinguis o no del sector, et falta molt 
bagatge, molta experiència i molta documentació. Llavors aquí el Govern està per 
explicar el que calgui i per donar les explicacions –per això el Parlament està fent 
aquesta tasca de supervisió al Govern–, però també a casa cadascú hem de venir 
amb la feina feta, i no a que jo m’assec a una cadira i algú que m’expliqui les coses.

Crec que això m’ajuda a explicar que en aquest cas, en el cas de les drogode·
pendències –i a més aprofitaré per saludar la gent de la Subdirecció General de 
Drogodependències, que avui ens acompanya i que treballen aquest tema–, crec 
que no toca que els expliqui que hem augmentat i actualitzat la cartera de serveis, 
perquè estic segura que vostès ho saben, perquè estan al dia, estan en aquesta co·
missió; que hi ha una comissió que està treballant perquè hi hagi un protocol har·
monitzat... Tot això, n’estic seguríssima, que ho saben, i que a Catalunya comptem 
amb experts molt bons en aquest àmbit. Per tant, no m’estendré en aquesta part.

Sí que m’agradaria estendre’m en una que potser no és a la pàgina web o és 
més difícil de trobar, que són aquestes dotze unitats altament especialitzades que 
tenim al territori, perquè va una mica al contrari del que deia la diputada Escarp: 
tal com en els temes de salut hem de poder atendre des de la primària, els temes 
amb una atenció de proximitat, crec que hi ha temes en què han de poder anar 
de la mà la proximitat i la superespecialització. I aquest, el de les drogodepen·
dències, crec que és un d’aquests exemples. I jo, en el cas de que em trobés en 
una situació a prop meu amb aquesta circumstància, preferiria, evidentment, ha·
ver·me de desplaçar però tenir la millor assistència garantida, que no tenir·ho al 
cantó de casa.

Per tant, amb el sistema de salut no podem jugar amb tenir·ho tot a prop de casa, 
sinó que hem de garantir aquesta equitat territorial que crec que a la comissió tots 
compartim i sempre diem, però també aquesta superespecialització. En aquest cas, 
el de les drogodependències, el tenim; és obvi que hem de seguir treballant i millo·
rant, sobretot per adaptar·nos al que va sortint, però no perdem de vista que ja te·
nim uns protocols bons en aquest sentit, que els hem de seguir millorant, i per això, 
doncs, anunciar aquest consens tant en la transacció que hem pogut fer amb la dipu·
tada Escarp com en la resta de les esmenes.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per a la defensa també de les esmenes, i en nom del Grup Par·
lamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. No m’hi estendré gaire més. Un va descobrint, en 
aquesta santa casa, que hi ha propostes de resolució i propostes de resolució. No és 
per fer la pilota a la diputada Escarp, però aquesta proposta de resolució –a mi em 
sembla que l’hi vaig comentar– era una proposta de resolució de les «boniques» –jo 
em sembla que vaig fer servir aquesta paraula–, bonica, interessant, que ens ha aju·
dat a acostar posicions, també ens ha ajudat la mateixa diputada Escarp... Matisaria 
que potser fem..., a partir del títol, parlem de l’addicció dels adolescents a les noves 
tecnologies, però després en la part dispositiva fem molt de focus en la part de la 
ludopatia. Bé, només faig aquesta descripció.

I després volia remarcar la part final de l’exposició de la diputada Gemma Espi·
gares. Comparteixo plenament la seva reflexió sobre especialitat i proximitat i, en 
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aquest sentit, acompanyar la feina que ja s’està fent en aquestes dotze taules que es·
mentava ella mateixa.

A partir d’aquí, tenim una esmena transaccionada, donarem suport a la proposta...
Res més, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar·se respecte a aquesta proposta de resolu·
ció i en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Camino 
Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. De todas formas, primero quería decir que, como el dipu·
tado aludido, el diputado Sánchez, ahora no puede contestar, lo que quería decir 
es que el diputado lo que ha solicitado es que el Planuc se explique a la población 
de Tossa de Mar, que es la que lo sufre. Aparte de estudiar los documentos, creo 
que también hay que... (Algú estossega, motiu pel qual no han quedat enregistrats 
alguns mots de la intervenció de l’oradora.) Gracias. Y ahora ya voy por la pro·
puesta.

Las adicciones a las nuevas tecnologías están experimentando un incremento, 
con el elevado riesgo que esto tiene para la salud, especialmente en jóvenes y ado·
lescentes. La proliferación de los juegos en línea, especialmente de las apuestas de·
portivas, está siendo un motivo de alarma a causa del potencial adictivo de este tipo 
de juegos entre los jóvenes.

Nuestro grupo ya presentó una moción la pasada legislatura, precisamente, so·
bre este tipo de adiciones. En aquella moción se solicitaba desarrollar una estrategia 
para la prevención de las nuevas patologías relacionadas con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, las TIC, y se impulsó la creación de una co·
misión técnica asesora de investigación y evaluación, con la participación de profe·
sionales y expertos independientes y con representación adecuada de las víctimas, y 
que, por cierto, se tardó un año en constituir y solo se han reunido el día que se cons·
tituyó. Se solicitaba también que esa comisión pusiera especial atención en la evalua·
ción del impacto que estas nuevas patologías relacionadas con las TIC pudieran tener 
en conductas como la discriminación o los maltratos sufridos por niños y jóvenes.

Necesitamos un protocolo integral de prevención, detección y actuación, que sea 
capaz de reducir los casos de dependencia antes de que se conviertan en adicción, 
con una estrategia específica y diferenciada para menores y jóvenes, ya que estos 
son los colectivos más vulnerables. Se deberían realizar acciones conjuntas de pre·
vención con las entidades más representativas dedicadas al tratamiento de las adic·
ciones –la comunidad educativa, las asociaciones de padres y madres de alumnos–, 
así como acciones encaminadas a promover el uso responsable del juego. Y, sobre 
todo, dotar a los padres y madres de herramientas para poder combatir las depen·
dencias en su fase inicial, así como realizar campañas de divulgación sobre la im·
portancia de proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes, evidenciando que 
un uso inadecuado de las nuevas tecnologías, y en especial de todo aquello que esté 
relacionado con el juego, supone un grave riesgo para los menores y adolescentes, 
con efectos sociales físicos y psicológicos que pueden ser muy graves si no reciben 
el tratamiento adecuado.

Votaremos a favor de esta propuesta, ya que nosotros trabajamos cada día para 
garantizar la protección de la infancia y la juventud, algo que es obligación de todas 
las administraciones y de los diputados que nos encontramos aquí.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Gràcies, presidenta. Evidentment, farem suport a aquesta proposta de resolució. 
És un tema que hem tractat en diverses ocasions, des de diversos àmbits, el tema de 
les ludopaties i les noves tipologies, no?, d’addiccions que apareixen. I crec que en 
això tenim uns consensos amplis, sortosament, en aquesta comissió i en aquest Par·
lament, per intentar, doncs, posar mesures.

Crec que en aquest tema hauríem d’anar, per tant, amb una certa valentia, ja que 
hi ha un acompanyament d’un ampli consens social i polític al darrere, de ser també 
potser una mica pioners, des de Catalunya, en posar límits valents i aturar un fe·
nomen que ja és una realitat actual però que evidentment anirà en creixement en el 
futur. Crec que serà el mateix que el que ens va passar amb el tabac en un moment 
determinat i que tots i totes, al final, hem vist clar que només a partir de les limita·
cions i les prohibicions molt estrictes s’han pogut aturar certes coses, i, tot i així, no 
s’acaba de fer net, no?, en el tema del tabac i amb la població jove. Per tant, o ens hi 
posem amb una certa valentia o, com més temps triguem, més costarà.

Per tant, sí, és enfrontar·se a lobbys, a interessos econòmics i fins i tot a ingres·
sos pels mitjans de comunicació en el tema de la publicitat, que ahir se’ns posa·
va, doncs, de manifest amb aquest informe del CAC, però algú haurà de posar fil 
a l’agulla. I reclamem, per tant, al Govern valentia en aquest sentit, sabent que té 
l’acompanyament d’una majoria política en aquest Parlament i creiem que d’una 
majoria social.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit Popu·
lar, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable en aquesta proposta de 
resolució i el desig que, a més a més de ser bonica, sigui efectiva.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar·se respecte a les esmenes presentades, té la 
paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Com hem dit, acceptàvem les esmenes dels punts 1 i 2 i hem arribat a una 
transacció en el punt 3. I, per tant, crec que l’hem repartida i està tot.

Jo, agrair les paraules del diputat Ten, perquè sempre va bé sortir amb l’auto·
estima alta d’aquestes comissions. I compartir dos reflexions que ha fet la diputada 
Ribas, molt breument.

Una és que hem de fer més prevenció i arribar a un públic jove que no sabem 
massa bé com abordar ni com arribar·hi, i sobretot amb aquestes noves addicions.

I la segona, que, és clar, lluitem contra grans multinacionals, contra molts ingres·
sos, però en molts moments també lluitem contra la mateixa Administració. Clar, a mi 
també em costa dir·li: «Doncs escolti, no ingressi més», perquè jo sé que la Loto Ràpid 
i el rasca·rasca produeixen ingressos per a l’Administració, però hem de ser conscients 
que potser hem de gravar altres coses, i no el que posa en risc els nostres adolescents.

La presidenta

Gràcies, diputada.
Doncs passem a votar la proposta de resolució. Entenc que el text definitiu són 

les dues esmenes acceptades als punts 1 i 2 i la transacció a la qual s’ha arribat en 
el punt 3. Sí? (Pausa.)

Doncs votem la proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs queda aprovada per la unanimitat de tots els grups.
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’una estratègia per a promoure l’ús 
terapèutic del cànnabis

250-00173/12

Doncs seguim amb l’ordre del dia, passem al punt 9, que és la Proposta de reso·
lució sobre l’impuls d’una estratègia per promoure l’ús terapèutic del cànnabis, que 
presenta el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i, per tant, per defen·
sar·la té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, l’ús del cànnabis no..., el cànnabis en si no està 
exempt de polèmiques, d’evidències, de contraindicacions per a la salut; però tam·
bé és cert que l’ús medicinal del cànnabis està més que avalat per la comunitat 
 científica, amb eficàcia en diverses malalties o tractaments. Està també avalat per 
la Convenció Única sobre Estupefaents de les Nacions Unides, que permet incloure 
el cànnabis amb fins mèdics i científics. Està regulat a Països Baixos, a Alemanya, 
a Itàlia, República Txeca, Finlàndia, Estats Units, al Canadà, a Xile, a Uruguai, a 
Colòmbia..., amb experiències exitoses. I, tot i així, la nostra legislació, l’espanyo·
la, manté la il·legalitat del consum i tinença de drogues en el tema del cànnabis, 
que fa que sigui difícil regular també aquest aspecte de l’ús medicinal i terapèutic 
del cànnabis.

A Catalunya hi ha hagut intents diversos de parlar, de tractar, de legislar, de re·
gular aquest tema. El més recent que tots tenim al cap: la ILP de La Rosa Verda, 
aprovada el 2017 per aquest Parlament i suspesa pel Constitucional. També suspeses 
les normatives en aquest sentit a Navarra, al País Basc, etcètera. Però seguim en un 
punt mort.

Davant d’aquesta situació de punt mort que comporta que les persones amb 
malalties, amb dolors, sotmeses a tractaments, intervencions invasives, que po·
drien, poden beneficiar·se de les propietats del cànnabis, de les propietats medi·
cinals del cànnabis, no tinguin dret a la informació sobre si els pot ser o no bene·
ficiós el cànnabis, tinguin problemes d’estigmatització per part del seu entorn si 
utilitzen el cànnabis, tinguin uns costos econòmics molt més elevats perquè han 
de comprar el cànnabis en un mercat no regulat i il·lícit, i també inseguretats so·
bre les propietats, sobre les condicions d’aquest cànnabis... Per tant, no regular 
sobre aquest tema, no estar intentant normativitzar sobre aquest tema, té conse·
qüències per a la població que podria estar·se’n beneficiant. Davant d’aquest punt 
mort en què estem, podríem estar, doncs, bé, aturats, esperant..., no fer res; és una 
opció. Jo els llegeixo una frase literal d’un article del doctor Argimon, director 
de l’ICS, sobre aquest tema, en què deia: «No fer res és una alternativa.» Sí, però 
sabem per experiència que no ens porta enlloc i, evidentment, no ens porta cap 
millora social.

Aquesta proposta de resolució intenta posar propostes dins del marc de la lega·
litat, perquè el que estiguem fent des de Catalunya no sigui no fer res. Quines pro·
postes? Doncs propostes per estudiar, per tant, fer un informe sobre quines opcions 
existents tenim per regular, per normativitzar, per anar impulsant avenços; sobre 
campanyes informatives a la ciutadania, als professionals, sobre allò que sí que 
està en regulacions d’altres països, en marcs internacionals, en evidències científi·
ques; sobre formació als professionals al respecte d’aquestes evidències científiques, 
d’aquests marcs internacionals, i sobre campanyes per lluitar contra aquest estigma 
social.

Res del que he posat en aquests punts d’aquesta proposta de resolució és il·legal o 
anticonstitucional, res. És continuar fent coses per no quedar·nos aturats davant de 
l’atzucac, davant del punt mort en què estem ara mateix. És allò que també la fun·
dació ICEERS o la Unió de Pacients per la Regulació del Cànnabis medicinal ens 
ha demanat a tots els grups parlamentaris i ha demanat al Govern de la Generalitat, 
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amb un dossier en què demanava que hi hagi una estratègia teixida amb moltes més 
actors, que bàsicament en la immediatesa pretengui difondre informació científica 
sobre el cànnabis terapèutic tant a pacients com a professionals i posar en marxa un 
programa d’educació i formació sobre el cànnabis medicinal per als professionals 
de la salut.

Aquests dos objectius són els que es detallen en aquests quatre punts de la meva 
proposta de resolució, que els poso a votació i a debat en aquesta comissió.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, per a la defensa de les esmenes presentades i en nom del 
Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. En aquest sentit, anunciar que hem arribat a un acord per 
transaccionar el punt 2. Compartim la reflexió que feia la diputada Ribas amb rela·
ció a que sigui, en aquest cas, l’Aquas qui faci aquesta revisió de la literatura exis·
tent. De fet, actualització de la literatura perquè el Departament de Salut des del 
2003 que treballa amb aquests aspectes. En l’àmbit informatiu hi ha hagut campa·
nyes de difusió del Butlletí d’Informació Terapèutica, del BIT, amb els farmacèutics, 
amb metges, amb diferents professionals en aquest sentit. En l’àmbit de la recerca, 
també la Fundació Institut Català de Farmacologia ha estat analitzant aquests temes 
i ha estat revisant l’evidència científica. Però és que també hi ha hagut gestió i hi ha 
hagut avanços parlamentaris, més enllà d’una proposta de resolució. De fet, hi ha fet 
referència: aquí es va aprovar una ILP amb què el Tribunal Constitucional sabem 
totes el que va fer.

Per tant, que el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana està d’acord a regular 
aquests temes, evidentment que sí. Ha fet esment d’un comentari d’una persona con·
creta que en aquest cas està a la direcció de l’ICS, però en global el Grup d’Esquerra 
està d’acord a regular·ho. Ara, és obvi que a través d’una proposta de resolució no 
solucionarem aquest problema. I amb una legalitat que és la que és i amb un tribu·
nal constitucional i un govern a Madrid al que vostès donen suport en algunes de les 
coses..., per sort, amb el cànnabis, no, i van fer una proposta més progressista però 
que va arribar on va arribar. Doncs escoltin, em sembla que passar a una proposta 
de resolució en aquest sentit..., no avançarem en tot allò que necessitem avançar en 
aquest tema.

Per tant, per poder donar resposta a les societats científiques que ho necessiten, 
crec que és bo que abordem el tema de veritat i que seguim avançant, per exemple, 
en una cosa que sí que és un compromís d’aquest grup parlamentari, que és agafar 
la ILP a què ens vam comprometre amb la societat científica i que la puguem recon·
duir perquè el Tribunal Constitucional no torni a fer amb ella el mateix que va fer, 
que és escombrar·la i tirar·la a les escombraries.

La presidenta

Gràcies, diputada. I també per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Xavier Quin·
quillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. Bé, en la mateixa línia, compartim molts aspectes que es 
plantegen en aquesta proposta i a què ha fet referència la senyora Ribas. Sí que 
és cert que, pel que fa al marc general en aquesta regulació general tenim, efecti·
vament, l’impediment –un impediment més, en aquest cas– per part del Tribunal 
Constitucional. Però, pel que fa estrictament al marc al qual es refereix la proposta 
de resolució, que és justament l’ús terapèutic del cànnabis, sí que tenim una regula·
ció, una regulació que tenim vigent des de l’any 2010 i una regulació que ens per·
met, doncs, una prescripció i dispensació legal i segura dintre del que és la xarxa 
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pública; a més a més amb un medicament, com és el Sativex, que és un extracte 
estandarditzat, que, per tant, compleix tota la normativa amb relació a seguretat i 
administració.

Agraïm, en aquest sentit, la predisposició per arribar a aquest acord, a aquesta 
transacció, que jo crec que expressa allò que em sembla més útil d’aquesta propos·
ta de resolució, que és obrir, deixar la porta oberta a que s’amplie el ventall, preci·
sament, de l’ús terapèutic del cànnabis; que aquest ventall, doncs, i aquest obrir a 
noves possibilitats es faci també garantint la seguretat del producte i dels seus deri·
vats, i per tant, doncs, que tot allò que tingui a veure amb el cànnabis –que, no ho 
oblidem, és una droga– tingui les garanties sanitàries de comercialització, i també 
de distribució.

Per la resta, creiem que hi ha aspectes que ens semblen una mica obsolets, en 
el sentit de que es demanen coses que realment ja s’estan fent. Informació..., evi·
dentment, els professionals de la salut tenen la informació, que són els que han de 
prescriure i els que han de, doncs, donar el seguiment, fer el seguiment preceptiu. 
I insistir també en que les campanyes, en aquest cas, doncs, d’un producte que, hi 
insisteixo, és un producte que s’ha d’administrar amb tota la seguretat sanitària ne·
cessària..., cal anar amb compte perquè, hi insisteixo, no deixa de ser una droga amb 
totes les derivades que té en molts aspectes, molt més enllà del que seria estricta·
ment l’ús terapèutic.

Per tant, agrair la transacció en aquest punt 2, que hi donarem suport, però tam·
bé dir que a la resta de punts, doncs, el nostre posicionament serà en contra.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs ara, per posicionar el grup parlamentari respecte a aques·
ta proposta, i en nom de Ciutadans, té la paraula la diputada Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Todos conocemos a personas con enfermedades y dolores 
difíciles de tratar y que esos dolores a veces no calman ni con los derivados de los 
opioides, aunque dependen de ellos para bajar la intensidad del dolor. También co·
nocemos a pacientes oncológicos que están realizando tratamientos con quimio·, 
inmuno·, hormono· o radioterapia que buscan en el cannabis paliar los efectos 
secundarios de las terapias, ya que entre otras propiedades bien establecidas se 
encuentran tres muy interesantes para estos pacientes: analgésicas, ansiolíticas y 
facilitadoras del sueño. Pero hay más enfermedades en las que se puede eviden·
ciar su beneficio, como son la esclerosis, la anorexia nerviosa, dolores crónicos 
neuropáticos, metastásicos e inflamatorios, migrañas o poliartritis reumatoide, 
entre otras.

En este sentido, desde Ciudadanos entendemos la urgencia de poder facilitar el 
acceso a la investigación y a las terapias con cannabis medicinal por parte de los pa·
cientes. Por ello presentamos una propuesta de regulación en el Congreso de los Di·
putados, porque creemos que el dolor de los pacientes no puede esperar más, que es 
una cuestión de derechos humanos, y, como he dicho, no pueden esperar a que los 
grupos discutamos sobre el modelo y usos de la regulación del cannabis. Creemos que 
la necesidad de regular el uso medicinal es indiscutible, y también que esta regulación 
debe alejarse de prácticas monopolistas.

Votaremos a favor de esta propuesta, aunque este no es el lugar para presentarla. 
El lugar es el Congreso.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar·se en nom del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.
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Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. El meu grup està a favor de la regulació i vam donar suport 
a la ILP que es va presentar; la regulació, perquè és la única manera d’abordar·ho, a 
través d’una regulació que doni peu i pugui sentir totes les veus i totes les evidències 
científiques que hi puguin haver. Però aquí estem parlant de l’ús terapèutic i, per tant, 
encara, i a hores d’ara, es fa difícil asseverar les evidències científiques. Encara l’OMS 
i el seu comitè d’experts en farmacodependències estava en aquest balanç entre efec·
tes adversos i indicacions terapèutiques en el cas del cànnabis.

I, per tant, jo crec que..., en aquest cas compartia més l’esmena del Govern, que 
al final s’ha acceptat en el punt 2, en el sentit d’instar l’Aquas, que ens ha garantit 
–i fins ara també, diguéssim, sap recollir les evidències científiques, i així ho ha de·
mostrat– una nova revisió i, en tot cas, plantejar·ho.

El cànnabis té més de quatre mil components, i, per tant, estem parlant de què 
pot sintetitzar per fer i tirar endavant l’ús terapèutic; no estem parlant d’una altra 
cosa. Per tant, quan barregem aquí la ILP amb l’ús terapèutic..., a mi també m’agra·
daria ser una miqueta seriosa. Perquè la ILP també plantejava el consum del cànna·
bis i en regulava les associacions, i aquí estem parlant d’un ús terapèutic d’un dels 
components, que ho ha dit molt bé el diputat Quinquillà: hi ha el Savitex, l’Epidio·
lex, que en aquest cas tenen un ús, que ja es donen, de dispensació hospitalària per 
a coses molt concretes: esclerosi múltiple, ELA o el cas de l’antiemètic en casos de 
tractaments oncològics.

Per tant, en aquest sentit el meu grup seria molt més partidari d’esperar que, d’al·
guna manera, siguem..., l’evidència científica, no la donem per feta, sinó que hi hagi 
un cert consens científic sobre quins són els components i quins són els tractaments 
que es poden avalar com a ús terapèutic del cànnabis.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per anunciar que donarem suport al punt transaccionat, que 
és el punt número 2, amb la proposta dels grups que donen suport al Govern. I en la 
resta de la moció votarem en contra.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar·se respecte a l’esmena presentada, té la pa·
raula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Doncs bé, com ja s’ha explicat, acceptem l’esmena com una transacció, en el sen·
tit de que no substituïa tots els punts de la resolució, sinó només el punt número 2. 
Certament, la ILP de La Rosa Verda no només parlava de l’aspecte terapèutic, però 
en parlava molt, de l’aspecte terapèutic, parlava molt també de l’aspecte terapèutic, 
i, per tant, era una via que també facilitava aquest ús terapèutic del cànnabis. En 
aquest sentit és en el que l’esmentava jo en la meva resolució.

Sigui com sigui, escolti’m, sense amagar·nos·en, és que nosaltres som prolega·
lització, perquè creiem que és de sentit comú que és la millor manera de contro·
lar precisament una droga, treure·la de l’opacitat de la il·legalitat, a banda d’una 
bona via de tenir ingressos, també, per via legal per part de les administracions, 
d’una bona via de donar seguretat a la ciutadania que lliurement vulgui utilitzar 
aquells productes, i també, evidentment, una via molt més senzilla, per tant, de 
facilitar·ne l’ús terapèutic a aquelles persones que poden utilitzar el cànnabis en 
aquest sentit. No estic dient re revolucionari; és el que estan fent tantíssims es·
tats dels Estats Units, darrerament el Canadà, i tantíssims altres països a Europa 
i al món. I s’està demostrant eficient, i s’està demostrant que no posa en perill la 
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població i que és la millor manera, precisament, d’aturar el consum en població 
més vulnerable i més jove, regular·ho i informar sobre allò que és bo i allò que és 
dolent d’una droga que..., com tots els medicaments en el món, no?, són drogues; 
com millor regulats estiguin i amb més seguretat, doncs, millor ús en podem fer 
tots plegats.

Al Congrés també hem portat aquest tema, companys de Ciutadans. Nosaltres ho 
portem arreu on calgui i tantes vegades com calgui. Però aquí resulta que tenim un 
sistema sanitari que les competències són de la Generalitat, i creiem que, més enllà 
de la part de legalització, de regulació legal que comporta fer·ho des de l’Estat, tam·
bé necessitem que en aquelles parts del sistema sanitari, no?, de l’aspecte terapèutic 
que té el cànnabis i que per tant, com a autoritat sanitària, també la Generalitat pot 
fer de les seves..., doncs, que el Parlament de Catalunya hauria d’estar demanant·li 
el que demana en aquesta resolució: que no estiguin aturats.

I sí, als companys d’Esquerra Republicana, una PR no resol res, però la inacció 
per part del Govern tampoc. I els grups de l’oposició, la via que tenim per dema·
nar·li al Govern que actuï és una PR, i això és el que hem fet.

Lamento que no s’aprovarà, excepte el punt d’un nou informe per part de l’Aquas 
per actualitzar temes i posar·nos, almenys en literatura, al nivell de la resta del món 
al qual ens volem equiparar. Bé, comencem per aquí, però seguirem insistint.

La presidenta

Bé, gràcies. Per tant, segons el que hem entès a la Mesa, l’esmena presentada no 
substitueix tot el text, només el punt 2. Per tant, el punt 2 el votaríem separadament. 
Algun altre punt separat? (Pausa.) No, per tant, podem votar l’1, el 3 i el 4 conjun·
tament? (Pausa.)

Doncs passem a votar l’1, el 3 i el 4.
Vots favorables?
Vots favorables del Grup Parlamentari de Ciutadans, de Catalunya en Comú Po·

dem i..., ja està. (Rialles.)
Vots en contra?
Vots en contra dels grups parlamentaris Republicà, Junts per Catalunya, Socia·

listes... i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda rebutjada per 7 a favor i 13 en 

contra.
I ara passaríem al punt 2 que és la transacció.
Vots favorables?
Doncs el punt 2 d’aquesta proposta queda aprovat per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el servei d’ambulàncies al Camp de 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre

250-00069/12

I ara seguim amb l’ordre del dia, amb el punt 1 de l’ordre del dia original, que 
és la Proposta de resolució sobre els serveis d’ambulàncies al Camp de Tarragona i 
a les Terres de l’Ebre, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i pel que té 
la defensa el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Como todos los grupos ya habrán visto, esta es una propues·
ta con una exposición de motivos superescueta, un único párrafo, que dice: «Des de 
l’adjudicació del servei d’ambulàncies a la província de Tarragona a la UTE Ega·
ra·Lafuente l’abril de 2015, el comitè d’empresa està denunciant incompliments 
 reiterats de les bases concursals i disminució sensible dels recursos compromesos 
per part de l’adjudicatària.» Y también un solo punto como parte resolutiva, pidien·
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do que el Govern se implique con urgencia, en cumplimiento de sus obligaciones y 
competencias. Así de simple.

Y ayer, preparando esta intervención, tenía una duda. Podía seguir siendo tan 
escueto y decir simplemente: «Esto es un desastre, denunciado de forma reiterada. 
Señores del departament, entérense y arréglenlo», que con eso ya he dicho todo lo 
que habría que decir. O también podía intentar hacer una relación de todos los in·
cumplimientos, algunos tan graves como medidas incompletas para prevención de 
infecciones; otros relativos a incumplimientos del convenio colectivo. Pero, miren, 
si hiciera ese detalle –son ahora las 11.31–, creo que no llegaríamos ni a comer.

Y, por cierto, comer es algo que no siempre pueden hacer los trabajadores del 
servicio de emergencias. A este diputado le consta fehacientemente que ha habido 
días en los que, durante horas y horas, no han tenido posibilidad de hacer ni una 
mínima parada entre llamada y llamada. Quiero, desde aquí, dar las gracias a estos 
profesionales por su dedicación, a pesar de la grave afectación de sus condiciones 
de trabajo, que provocan los incumplimientos de las adjudicatarias que el Govern 
no ataja.

Es cierto que este problema no atañe solo a la zona del Camp de Tarragona i  Terres 
de l’Ebre, pero también es cierto que su extensión y gravedad son de sobras conoci·
das por el departament. Como he dicho, los sindicatos han hecho reiteradas denuncias, 
muchos grupos parlamentarios hemos hecho o presentado propuestas, y por parte de 
Ciudadanos, entre otras, una moción en abril de 2016, hace tres años.

Ha habido convocatorias de huelga. La primera precisamente en Terres de l’Ebre, 
en 2016; Maresme, Girona... Pero todo sigue igual o peor. Señores, según me han 
anunciado, hoy mismo los sindicatos tienen previsto convocar otra huelga en el sec·
tor del transporte sanitario. Cuando les llamé para invitarles a venir a esta comisión 
porque se trataba este punto, me dijeron que no podían, estaban en negociaciones... 
Me acaban de confirmar que las negociaciones no han sido satisfactorias, en una 
palabra.

Los profesionales ya están hartos; los usuarios, insatisfechos, y el Govern, el de-
partament, llegará tarde. Pero, como pedimos en el único punto de esta propuesta, 
es necesario que actúe ya.

Se había presentado una enmienda, y estábamos intentando transaccionarla. 
Realmente, todavía no sé si la transacción..., no me ha llegado... (Veus de fons.) ¿Está 
aceptada? Muy bien. Simplemente es que no se acepta como... (Veus de fons.) Pues 
entonces tenemos una transacción que, con permiso, si le parece, la leería, porque 
el resto de grupos todavía no la conocen... ¿O la entrego ahora mismo por escrito? 
(Veus de fons.) O después. Lo puede leer el grupo proponente, si le parece, y luego 
en el turno de las enmiendas ya lo comentaría.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs per a la defensa de les esmenes i la transacció arribada, 
té la paraula, en nom del Grup Republicà, la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Si els sembla, a petició del diputat ho llegiré. Quedaria: «El 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a revisar, amb 
caràcter d’urgència, els possibles incompliments de les bases concursals de l’em·
presa gestora del servei d’ambulàncies al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, 
UTE Egara·Lafuente, i a actuar en conseqüència de manera immediata si en aquests 
incompliments es produeixen retallades en els serveis o en les condicions laborals 
dels treballadors.»

Crec que és obvi que compartim alguna de les denúncies que feia el diputat, per 
exemple aquesta part de supervisió constant. Apuntava una deixadesa de funcions 
del Govern. Li he de dir que el 2017, a instància pròpia del SEM, ja es van fer aques·
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tes inspeccions per part del Departament de Salut; per tant, la part de vigilància es 
fa. Segur que és millorable, i saben que ho dic sempre; per tant, l’avaluació conti·
nuada seguirà al meu vocabulari en tot el que duri aquesta legislatura.

Ara, el que no li puc comprar al diputat és quan diu que els usuaris estan insatis·
fets. Crec que els usuaris valoren amb molt bona nota el SEM... De fet, no ho crec: 
ho diuen les enquestes, ho diuen les dades. Per sort, en aquest país, quan algú neces·
sita una urgència en l’àmbit de les emergències, responem i responem molt bé. I no 
el Govern: les professionals, les qui hi treballen, les que estan a les ambulàncies i els 
qui estan als servei d’urgències i les UCI. I crec que això..., vostè ho ha dit, eh?: feli·
citar·los per la feina que fan, a aquesta part m’hi sumo, totalment, tot el nostre grup 
parlamentari, i estic segura que la resta de grups. Però no podem parlar d’insatisfac·
ció en els usuaris; sí de millora de les condicions laborals, que és obvi que, quan hi 
ha un tercer, no es controla tot i, per tant, hem de poder millorar aquesta part.

En el sentit de l’esmena que hem fet a última hora, sí que nosaltres la part de que 
es prenguessin mesures de forma immediata i amb caràcter d’urgència, quan és una 
cosa que ja estem supervisant, era el que estàvem acabant d’afinar, però, en tot cas, 
és bo que el Govern abordi aquest tema i, per tant, que avui es posi damunt la taula 
i que hi trobem una solució.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I també per a la defensa de l’esmena presentada té la paraula, 
en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, presidenta. De la mateixa manera que ho ha fet la diputada Espigares, 
és cert que hi ha coses a millorar, però també cal apuntar que el Sistema d’Emer·
gències Mèdiques ja realitza el seguiment de la contractació del servei de transport 
sanitari a través d’inspeccions pròpies. La mateixa diputada Espigares apuntava que 
el 2017, a instàncies del mateix SEM, ja es va realitzar una sèrie d’inspeccions del 
Departament de Salut.

És cert que hem d’agrair la feina als professionals. És certa també aquesta bona 
valoració del Servei d’Emergències que en fan els usuaris. És cert també que els 
possibles incompliments per part de la UTE són valorats, penalitzats si procedeix, i 
en cap cas suposen una retallada en el servei ni en les condicions laborals dels tre·
balladors. És cert que hem de vetllar per una millora. I és cert que estarem, com a 
govern, damunt de totes aquestes accions que calga fer perquè aquest servei conti·
nue desenvolupant·se de la millor manera possible.

Introduir en aquesta transacció «de manera immediata» era el que ens feia aca·
bar de plantejar què era el que havíem d’acabar decidint. Però, com que aquesta vi·
gilància ja es duu a terme, pensàvem que podíem acabar·ho introduint i, per tant, 
podíem així votar aquesta proposta de resolució, tots, de manera conjunta.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar·se sobre aquesta proposta de resolució, i 
en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada Assumpta 
Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No, nosaltres votarem a favor de la resolució, i a més estem 
d’acord amb la transacció que s’ha fet, i, com deia el diputat Martín Barra, mira que 
n’hem parlat, d’aquest concurs o d’aquest mal concurs, diria jo, que és un mal con·
curs, una mala adjudicació, i va arribar al Ple en l’anterior legislatura, entre altres 
coses pels constants incompliments, i també l’anunci que va fer, en el seu cas, i po·
sant els expedients sancionadors de la mateixa conselleria.
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Per tant, jo crec que, en tot cas, és la revisió dels incompliments i l’actuació en 
conseqüència, no només a les Terres de l’Ebre, com molt bé deia, sinó en general, 
en tots els quatre lots d’aquest concurs.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per posicionar·se en nom de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs sí, evidentment, també farem suport a aquesta pro·
posta de resolució. Ha estat un tema perseguit fins a la sacietat, abans del concurs, 
durant el concurs, després del concurs..., i no acabem de sortir·nos·en. Sincera·
ment, crec que el que avui aprovem en aquesta proposta de resolució és dir·li al 
Govern que governi, és dir·li al Govern que controli que es compleixen aquelles 
condicions per les quals unes empreses van guanyar una adjudicació per concurs 
públic amb unes condicions determinades de serveis; per tant, dir·li al SEM que 
faci el que li toca, dir·li al Govern que governi. És una mica trist, haver d’arribar 
a aquests punts.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable i per reafirmar les afir·
macions, sobretot la de la diputada Ribas, no només en l’àmbit temporal, sinó que 
aquesta problemàtica es presenta també en l’àmbit territorial, degut a que no només 
és en aquest àmbit en el que es presenta aquesta proposta de resolució en el que hi 
han problemes amb relació al servei.

La presidenta

Gràcies. Doncs per posicionar·se sobre l’esmena presentada, té la paraula el 
diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Sí, y facilitar algún dato previo. Efectivamente, me decía la señora Espigares 
que los usuarios están satisfechos. Pues mire, en el informe de Aquas precisamente 
sobre este concurso, que, como bien se ha comentado, ha traído cola desde antes, 
precisamente en el informe de Aquas había un aumento importante de denuncias, de 
reclamaciones de los usuarios. (Remor de veus.) En fin, ojalá ya estuvieran contentos 
hoy. No tengo yo ese dato.

Respecto a que..., sí, si el Gobierno supervisa y se hacen informes, sí, sí, pero, 
mire, estaba buscando los datos... Marzo de 2017. La mayoría de los informes, ¿eh?, 
del..., 36 por ciento eran de Terres de l’Ebre, un tercio de todos los informes de Ca·
taluña, y solo se había resuelto uno, en Terres de l’Ebre. Casualmente, donde más 
informes de incumplimientos había era donde menos se habían resuelto. No sé como 
estará la situación a día de hoy, pero los sindicatos me dicen que igual o peor, insisto.

Mire, yo desde luego agradezco que hayamos podido llegar, aunque sea en el 
último momento, a esta transacción que ahora entregaremos firmada a la Mesa, 
pero un detalle, un detalle importante: agradezco que hayan añadido estas pala·
bras que les he pedido yo en el último momento, de «de manera inmediata». Pero 
fíjense en lo que pone antes: pone «actuar de manera inmediata», «actuar en con·
secuencia de manera inmediata». No se olviden de esas tres palabras, por favor, 
coménteselas al Govern.

Gracias.
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La presidenta

Gràcies, diputat.
Per tant, passem a votar el text, entenc, amb aquesta transacció feta, de la pro·

posta de resolució? (Pausa.)
Per tant, vots a favor?
Doncs queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el CAP Ocata, del Masnou
250-00081/12

I ara passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre el CAP Ocata, del Masnou, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I per a la seva defensa té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gràcies, presidenta. Per comentar aquesta proposta, hem de fer una mica..., bé, 
una descripció de com s’ha arribat a la necessitat d’haver de portar a aquesta co·
missió aquesta proposta. I el petit detall de que quan es va presentar va ser al juliol 
del 2018 i que portem treballant amb sis mesos d’endarreriment respecte al moment 
en què es van presentar les propostes i, doncs, era quan començava el problema. 
I, bé, aquest temps de sis mesos ha fet que estiguem en un altre escenari, i aquest 
endarreriment ha fet que..., el temps mateix ha fet que les coses s’hagin desenvo·
lupat i no pas resolt, sinó que estem en un altre escenari de quan va ser necessari 
presentar·la.

Primer de tot, volem afirmar que el nostre grup, tant a nivell del grup parlamen·
tari com amb el grup municipal al Masnou, estem totalment compromesos i creiem 
que l’atenció a les persones que tenen problemes d’addiccions, tant amb substàncies 
com sense, és positiva i és necessària. I precisament per això presentem aquesta pro·
posta de resolució, perquè creiem que, tal com es va gestionar per part de CatSalut 
la implementació d’aquest nou dispositiu, va suposar un greuge no només per a la 
població dels veïnats al voltant del CAP Ocata, sinó també perquè no es van preser·
var prou els usuaris d’aquest Centre d’Atenció a les Drogodependències, i va apro·
fundir en l’estigma que habitualment o que..., bé, que encara tenim molt per lluitar 
perquè aquestes persones amb problemes de salut mental i addiccions es protegeixin 
d’aquest estigma.

Dit això, bé, dins del CAP, del Centre d’Atenció Primària Ocata, no només hi ha 
el Centre d’Atenció a les Drogodependències, sinó que també hi han centres, hi han 
dispositius del Centre d’Atenció a la Salut Mental Infantojuvenil, que considerem que, 
bé, s’ha de tenir en compte que hi ha també aquest altre dispositiu compartint espais 
amb el Centre d’Atenció a les Drogodependències; hi ha una guarderia, que està just 
 creuant el centre d’atenció primària, i hi ha una escola de primària, que és el centre de 
la  Marinada, amb la qual cosa ens dona la sensació de que, quan s’ha pres la decisió de 
posar allà el Centre d’Atenció a les Drogodependències, ha estat una decisió més aviat 
una mica arbitrària i improvisada, i, com que allà hi havia un espai, doncs el posem allà, 
no? I que potser s’hauria d’haver pensat més, i no només per reflexionar, sinó perquè hi 
ha una normativa d’aquests centres, de les distàncies que han de tenir, mínimes, respecte 
a centres educatius.

Per altra banda, donat que hi havia aquest espai, considerem que hi havien també 
altres prioritats necessàries per a la població, com pot ser, per exemple, una consulta 
de pediatria, que el volum, el nombre de pediatres en aquest centre d’atenció primà·
ria s’ha de millorar. O també, donat que dins del mateix edifici hi han dispositius de 
la Comunitat Terapèutica del Maresme, que són dispositius en què es tracta la salut 
per a persones amb problemes de salut mental, potser, i donat que la cartera de ser·
veis és necessari incrementar·la, doncs, bé, es podia haver fet servir aquest espai per 
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cobrir altres necessitats que s’han de posat de manifest al territori i que els usuaris 
d’aquest municipi tenen.

Considerem, en qualsevol cas, que la manera que s’ha tingut de treballar amb les 
entitats locals i amb els usuaris ha estat molt, molt, molt millorable. Que s’ha gene·
rat una alarma en el veïnat que..., quan se’n van assabentar, evidentment es van mo·
bilitzar, perquè hi havien altres necessitats, com he dit. I que no s’han protegit prou 
els usuaris del Centre d’Atenció a les Drogodependències, perquè, bé, aquest veïnat 
realment ara està alarmat i, una mica, amb la sensació de si això suposarà un perill, 
no suposarà un perill..., aprofundint en l’estigma que acostumen a tenir aquestes 
persones i que no haurien de tenir.

Per la qual cosa s’ha presentat aquesta proposta de resolució, que hem pogut 
transaccionar, i agraeixo als grups que hàgim pogut arribar a certs acords. I en el 
següent torn em posicionaré, explicaré més respecte a aquestes esmenes.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom del 
Grup Parlamentari Socialistes, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Nosaltres havíem presentat una esmena en la que defensà·
vem que en el CAP..., que els centres d’atenció a la drogodependència estiguin en els 
CAPs. De fet, està així també en el mateix protocol i així està establert. I en general 
creiem que és el millor lloc on pot estar. Forma part d’un tractament, en aquest cas 
d’una addicció, però és un problema sanitari que creiem que el millor és tractar·lo 
dins d’aquest àmbit.

Jo creia que en el moment en què es va presentar la proposta de resolució hi ha·
via més un problema de forma que de fons, és a dir, en el sentit de que no hi havia 
hagut una informació transparent en l’àmbit territorial on això s’establia i, per tant, 
a vegades es genera un problema quan en realitat no s’hauria d’haver generat. De fet, 
ara el CAS està en marxa, funciona, i crec que no..., almenys per les informacions 
que ahir mateix em donaven, doncs, el CAS funciona i està perfectament imbricat 
dintre del CAP i dins de la mateixa salut comunitària del barri.

Per tant, la nostra proposta anava en el sentit de no ajornar o suspendre aquesta 
decisió, sinó, d’alguna manera, que una taula de treball, doncs, mantingués la infor·
mació i es resolguessin els temes d’aspectes més formals que crèiem que no..., pos·
siblement no s’havien fet bé.

En aquest sentit, ens sentim absolutament còmodes amb la transacció, en el sen·
tit de que es mantingui la taula que es va fer perquè tots els actors, doncs, puguin 
anar fent el seguiment i puguin també tenir tota la informació. I compartim la ne·
cessitat d’aquests altres serveis que al CAP d’Ocata, doncs, li falten, com parlàvem 
abans de Tossa de Mar i, per tant, com parlarem possiblement de molts altres muni·
cipis de Catalunya. I, per tant, compartim, doncs, les transaccions a les quals hem 
arribat.

La presidenta

Gràcies, diputada. I també per posicionar·se respecte a les esmenes presentades, 
i en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares. (Veus de 
fons.) Ai, Najat Driouech –perdó.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, voldria dir·los que conec molt bé 
aquesta realitat, perquè, com molts ja sabeu, soc masnovina. I la proposta de reso·
lució, diputada Navarro, surt d’un article de la Crònica Global; un article, a més a 
més, sense cap font, que posava l’alarma de que en el CAP d’Ocata s’instal·lava una 
narcosala, no?, cosa que no és així.



DSPC-C 176
31 de gener de 2019

Sessió 10 de la CS  32

Dit això, voldria, una mica, seguint la seva intervenció..., ja no parlo directament 
de la proposta de resolució, sinó que vostè parla de l’estigmatització. Doncs jo crec 
que l’estigmatització l’estan fent vostès, amb aquesta proposta de resolució, perquè 
al nostre municipi el CAP de salut mental està ubicat al CAP d’Ocata des de fa 
molts anys, i no hi ha hagut cap problema ni hi ha hagut cap dificultat, que jo ho sà·
piga. De fet, he tingut l’oportunitat de treballar de manera coordinada des dels ser·
veis socials on era tècnica, i problemes no n’hem tingut, i estigmes no n’hem tingut. 
Som molt conscients, tenim un teixit associatiu molt conscienciat en el tema de la 
malaltia mental que pateixen les persones de Masnou i el territori, perquè li recordo 
que no només dona cobertura a les persones residents al Masnou, sinó a Teià, Alella, 
Vilassar i Premià de Mar, entre altres.

I, a més a més, vostè posava l’alarma que, clar, que estava ubicat davant d’un 
centre, i a més a més a la mateixa carretera, a prop de l’avinguda Kennedy, que 
és on està l’Escola Marinada. Miri, és cert, està ubicat davant de l’Escola Bressol 
Municipal La Barqueta, i també li comunico que s’han reunit amb els professio·
nals d’aquests dos centres i no hi ha cap inconvenient, cap problema. De fet, s’ha 
creat una comissió de seguiment per poder avaluar realment quina és la dificultat.

Vostè, a més a més, ha mencionat que, clar, salut mental infantil, juvenil, amb ad·
diccions, és complicat que es trobin en els mateixos espais. Li recordo que es visiten en 
espais diferents, espais horaris diferents. Salut mental infantil, juvenil, són els dilluns i 
els dimecres de vuit i mitja a tres i de quatre a sis i mitja, i els divendres de vuit i mitja 
a quatre i mitja, mentre que les addiccions són els dimarts i els dijous de vuit a tres del 
migdia. Què vull dir, amb això? Vull dir que realment estem posant un estigma i estem 
generant un problema on actualment no existeix, aquest problema.

Vostès demanen, a més a més, que es reconsideri. Com es pot reconsiderar un 
servei que ja està funcionant correctament? L’ajuntament té la voluntat de continuar 
oferint aquest servei a la ciutadania, perquè no oblidem que l’únic que estem inten·
tant és aproximar el que ja existeix, el CSMIJ, el centre de salut mental, aproximar 
el servei de salut mental infantojuvenil, més que res per la coordinació. Els matei·
xos professionals s’han de coordinar, han de derivar usuaris d’un servei a un altre. 
A més a més, l’espai és l’adient. Sí, són infantojuvenils, possiblement després també 
siguin adults, i se’ls ha de derivar.

Per un altre tema...

La presidenta

Diputada, hauria d’anar acabant.

Najat Driouech Ben Moussa

Ah, perdoni. Per acabar, diuen vostès que també..., clar, que hem de reconèixer 
la feina que fan els professionals... Sempre hem reconegut la feina que fan els pro·
fessionals. De fet, la consellera Alba Vergés, cada vegada que té l’oportunitat, ho 
reconeix. I nosaltres com a grup ens hi sumem i ens hi sumarem sempre, al reco·
neixement professional del CAS i del CAP del Masnou en aquest cas, i a tots els 
professionals.

I, per últim, s’ha creat una comissió de seguiment amb els veïns, escoles prope·
res, departaments i grups municipals, que s’han reunit pel tema. Respecte al tema 
de pediatria, nosaltres al municipi de Masnou tenim quatre pediatres i mig; és a 
dir, no..., o sigui, si nosaltres dividim el servei a nivell local, només representaria 
un retrocés a nivell de servei actual. I vostès ja van presentar com a grup municipal 
aquesta moció i va ser rebutjada a l’Ajuntament del Masnou.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per defensar també les esmenes presentades, i en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Pep Riera.
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Josep Riera i Font

Compensaré el temps (rialles) de la diputada Driouech, perquè és que, és clar, 
tampoc cal afegir·hi gaire, perquè coneix molt bé el tema i ho ha explicat tot molt bé 
i estic molt d’acord en tot el que ha dit. Només remarcar que té molt sentit integrar 
l’atenció a les drogodependències en l’atenció a la salut mental, perquè en moltes 
ocasions les patologies són duals, i que això és interessant fer·ho tant per raons tera·
pèutiques com per no estigmatitzar les persones drogodependents, que és el que es 
proposava en el fons d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar·se respecte a la proposta de resolució, té la 
paraula, en nom de Catalunya en Comú Podem, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, a nosaltres ens agradaria que aquests temes es trac·
tessin amb rigor i amb poc populisme, si és possible, perquè seria important pels 
serveis que s’han d’oferir i per fer·ho bé; això per part dels que ho tractem, doncs, 
des dels que ho mirem des de l’oposició, i, evidentment, doncs, que per part del Go·
vern les coses es fessin amb tot el diàleg necessari en cada municipi, en cada servei, 
amb els barris, amb els entorns... Perquè al final és a partir de la informació que es 
pot exigir i requerir a la gent rigor i tractar els temes com cal i, per tant, estigmatit·
zar menys i, per tant, al final, tot és beneficiós per a tothom.

Com que finalment el text, tal com queda amb aquests tres punts, és realment 
acceptable, doncs, farem suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar que donarem suport a la transacció de la proposta 
de resolució, que per un costat ens sentim força més còmodes amb aquesta, però per 
un altre costat també posar en relleu que el que acaba dient la proposta de resolu·
ció transaccionada poc té a veure amb la proposta de resolució original que s’havia 
presentat.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, respecte a les esmenes presentades i les transaccions a les 
que s’ha arribat, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la dipu·
tada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gràcies, presidenta. Primer de tot..., me valga Dios que alguien me acuse de es-
tigmatizar..., si us plau. Crec que el paper dels polítics no és generar iniciatives, sinó 
escoltar la població i poder transmetre allò que els ciutadans ens demanen que de·
fensem. Doncs, si us plau, això de que Ciutadans estem estigmatitzant i aprofundint 
en l’estigma, la veritat és que em dol i em sembla totalment allunyat. Una altra cosa 
és que hi ha hagut un col·lectiu de la població del Masnou que, arran de com s’ha 
transmès la notícia d’obrir aquest CAS en aquest lloc, s’ha alarmat. I per desgrà·
cia, tal com s’ha tractat la informació en aquest col·lectiu, no només no ha protegit 
no només el veïnat, sinó els usuaris, sinó que ha generat una alarma, que potser, si 
s’hagués fet d’una altra manera, ni ens hagués arribat la notícia de que s’ha obert 
aquell CAS ni els veïns s’haguessin preocupat. I si s’hagués explicat correctament... 
–jo porto vint anys, gairebé, treballant en salut mental i addiccions–, si s’hagués ex·
plicat correctament, aquesta població, aquests veïns haguessin entès que no hi havia 
cap problema. Però, tal com s’ha fet, la població ens ha demanat: «Si us plau, aju·



DSPC-C 176
31 de gener de 2019

Sessió 10 de la CS  34

deu·nos, que ve el CAS. Com pot ser? Però si hi han altres necessitats! Transmeteu 
la nostra veu al lloc pertinent per defensar la nostra preocupació.»

Com he començat explicant, això va succeir fa vuit mesos, i el temps, doncs, al 
final acaba «arrollant», i per això –i enllaço amb l’objectiu d’aquesta intervenció, 
que és posicionar·me sobre les esmenes– hem hagut de retirar el segon punt de la 
nostra proposta de resolució, perquè no té lloc, quan ja el lloc porta funcionant, el 
dispositiu porta funcionant nou mesos, doncs, parlar d’ajornar la seva apertura. Però, 
clar, posa de manifest com anem treballant en aquesta comissió, amb quin grau de 
decalatge de quan hi va haver el problema a quan el resolem ara.

Donar les gràcies a les companyes d’Esquerra i del PSC, que ens hem pogut po·
sar d’acord en com refondre l’esmena número 2 del Partit dels Socialistes i Units 
per Avançar i la primera de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà. 
I, bé, afegir que aquí es van ajuntar com una mica dos problemes, no?: un tema és el 
tema del CAS i un altre tema és, donat que hi havia aquest espai, que, bé, que s’ha 
de pensar que hi han altres dispositius que s’han d’implementar en aquest territori. 
I més enllà de decidir si el CAS es posa en marxa o no, que, com bé ha dit, són dos 
dematins, hi han altres dispositius que encara hi ha la mancança al territori. I això 
fa referència al punt 3, que no hem arribat a l’acord de transaccionar.

La presidenta

Gràcies. Per tant, el text definitiu com...?

Blanca Victoria Navarro Pacheco

L’hem signat i està...

La presidenta

Però hi han tres punts en el...

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Hi han tres punts, perquè el punt número 2 l’hem tret...

La presidenta

D’acord.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

...el punt número 1 el deixem...

La presidenta

Sí. Igual?

Blanca Victoria Navarro Pacheco

...el deixem igual.

La presidenta

Al 3 hi ha transacció...

Blanca Victoria Navarro Pacheco

...i al 3 hi ha transacció, que és el que hem refós, i el 4 és el que hem deixat igual, 
com la proposta inicial.

La presidenta

Igual. Per tant, votaríem l’1 i el 4 tal qual; el 3, transaccionat, i el 2 desapareix. 
És així?

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Exacte.
(Veus de fons.)

La presidenta

El 4, separadament. D’acord.
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D’acord, doncs passem a votar d’entrada el punt 1 i el punt 3 amb la transacció. 
Sí? (Pausa.)

Vots favorables?
Doncs queden aprovats per unanimitat.
I ara passaríem a votar el punt 4.
Vots favorables?
Té nou vots favorables del Grup Parlamentari de Ciutadans, el Partit dels Socia·

listes i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya.
Abstencions?
Una abstenció, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Per tant, aquest punt, el punt 4, queda rebutjat.
Jo, dues apreciacions. Aquesta Mesa és laxa amb l’ús dels temps i de les inter·

vencions, però, si us plau, agrairia que acotessin les seves intervencions als temps 
previstos i que també, sobretot els grups proposants de propostes de resolució, en 
el torn de defensa d’esmenes es cenyissin a la defensa d’esmenes i no facin un torn 
de rèplica, eh?

Gràcies.

Proposta de resolució sobre els serveis odontològics infantils de la 
sanitat pública

250-00093/12

Doncs passaríem al següent..., als dos últims punts de l’ordre del dia.

El vicepresident

Bé, anem a la Proposta de resolució sobre els serveis odontològics infantils de la 
sanitat pública. Per part del grup proposant, de Ciutadans, té la paraula la diputada 
Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gràcies, president. Per compensar una mica l’excés d’ús de temps que he fet a 
la proposta anterior, ara intentaré ser una mica més... Aquesta proposta de resolu·
ció respecte als serveis odontològics infantils de la sanitat pública sorgeix, sobre·
tot, arran d’un seguit d’informes que s’han publicat, tant de Save the Children com 
 d’Unicef, respecte a com la pobresa i les diferències entre els nivells socioeconòmics 
entre els grups de població afecten diferents aspectes de la salut infantil.

En aquest sentit, és una tasca pendent que tenim tots, que és el poder tenir 
cura d’aquest aspecte, que és la part odontològica, en els grups de població que no 
tenen accés a la sanitat o a l’odontologia privada. I per això hem presentat aques·
ta proposta de resolució, amb la idea de revisar i plantejar quines són les presta·
cions en salut bucodental, tot el tema de càries, donat que és la malaltia crònica 
més estesa al món i que té un considerable impacte en la vida de les persones, i 
com es resolen aquests esdeveniments en la salut dels nens en les famílies que no 
poden assumir econòmicament aquests tractaments i, per tant, bé, la salut buco·
dental dels nens no queda ben resolta. Ho treballem a la Comissió de Salut, però 
realment és necessari un enfocament no només de la part sanitària, sinó també 
des d’educació, des d’atenció social, i per treballar amb els diferents actors del 
territori.

Si de cas, com que tots heu tingut a mans quins són els punts que demanem que 
es puguin implementar en l’atenció tant de col·lectius més desafavorits econòmica·
ment com col·lectius en risc i en grups de nens amb altres malalties que els posen en 
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una situació de més risc, després, quan hagi de parlar respecte a les esmenes, doncs, 
continuaré plantejant el nostre enfocament.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, en primer lloc té la paraula 
la diputada Titón Laïlla, en representació del Grup Parlamentari Republicà.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs certament és una proposta de resolució molt llarga i 
amb molta informació afegida –té deu punts–, i és veritat que és un tema important 
i és rellevant, perquè no només afecta la població infantil, no?, el tractament odon·
tològic, sinó, i sobretot, aquella població infantil més vulnerable i que, a més a més, 
pot tenir associades moltes vegades patologies complexes, que comporta, doncs, una 
tasca amb molta més expertesa i especialització, que en aquest cas està concentrada 
en un hospital com és Sant Joan de Déu, precisament perquè aquesta concentració 
aporta, en aquest cas, molta més expertesa i una millor atenció a aquests infants vul·
nerables, amb problemes odontològics infantils.

En aquest sentit, sí que és veritat que l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
ja duu a terme tasques de prevenció, de promoció de la salut, d’educació de la sa·
lut, que les té consensuades, doncs, amb els professionals, i també amb les societats 
científiques del sector, i que a més a més està actualitzant contínuament el progra·
ma «Salut i escola», que saben vostès que és un programa que, sobretot i des de fa 
molts anys, va ser dels primers tractaments que es van fer a l’escola, no?, respecte 
a la salut, eren els tractaments bucodentals. I aquest programa de «Salut i escola», 
doncs, certament segueix treballant tot això, tot i que és veritat –i n’hem de ser molt 
conscients– que la cartera de serveis respecte als tractaments odontològics, oftalmo·
lògics i d’otorrinolaringologia pediàtriques estan regulats, en aquest cas, per l’Estat 
espanyol i, per tant, no és una competència nostra poder ampliar o reduir aquesta 
cartera de serveis, tot i que és veritat que es fa un cribratge important per aques·
ta detecció precoç dels problemes bucodentals en la infància, ja sigui de càries, de 
malalties gingivals, o també de maloclusions, i que aquí, doncs, també entren a Ca·
talunya i també es disposa d’aquest tractament per a les intervencions quirúrgiques 
maxilofacials que així ho requereixin.

I és en aquest sentit que, després d’haver transaccionat gairebé tots els punts, nos·
altres donaríem suport a la proposta de resolució, exceptuant el punt 2, que parla pre·
cisament de la cartera de serveis, que no està a la nostra mà modificar, i el punt 10, que 
proposa fer un projecte de llei en aquest àmbit que entenem que en aquest moment, 
treballant el que s’està treballant i amb una altra normativa que es treballa, doncs no 
caldria dur·lo a terme.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en representació del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies. Afegir·me al raonament de la diputada Laïlla i fer algunes precisions 
més sobre el punt 1, en què es parlava del glopeig de fluor a les escoles. En tot cas, 
els professionals ens diuen que no és el millor lloc on realitzar tractaments d’aques·
ta mena, perquè una escola precisament no és l’entorn sanitari més adient per fer 
això; que això, en tot cas, s’ha de fer en els centres sanitaris. I que en aquest cas, a 
les escoles, el que sí que també ens expliquen els professionals que és molt més útil 
és una cosa tan senzilla com ensenyar a raspallar·se les dents; està comprovat, per 
l’experiència dels professionals que es desplacen a les escoles, que és la millor pre·
venció que es pot fer en aquests moments.
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Després, també sobre el punt 7, precisar..., vull dir que hi donem suport, intentar 
aconseguir més incorporació de places d’odontologia als centres d’atenció primària 
i, sobretot, especificar en tot cas que millor d’odontopediatres, que sí que és on hi ha 
segurament més mancança.

I en general, sobre l’atenció dental a la primària, sí que també hi ha un debat 
obert, que és sobre si és més convenient que es creïn línies odontològiques per a 
tot un CAP o si integrar els odontòlegs en els equips d’atenció primària. Sí que hi 
ha un debat obert i això depèn dels centres. Uns ho fan d’una manera; els altres, 
d’una altra. Però també és bo que s’analitzin les dues maneres de fer, per intentar 
arribar a la millor manera possible.

I en general, doncs, a part, com que hem transaccionat la majoria d’esmenes, fa·
rem el que ja ha anunciat la diputada Laïlla.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, per defensar el posicionament, en primer lloc la diputa·
da Assumpta Escarp, en representació del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Compartint algunes de les coses que s’han dit, també manifestar que és 
una llàstima que el programa «Salut i escola», que és un dels programes bàsics en 
temes de prevenció, doncs, estigui tan abandonadet com està, que aquesta és una de 
les grans reivindicacions en aquest moment.

Comparteixo..., jo crec que la preocupació per la salut bucodental dels nostres 
infants i joves és una preocupació per la desigualtat, i jo crec que ja s’ha manifes·
tat en algun moment aquí. Però és evident que la cartera de serveis i tot..., i, clar, 
entrar en algunes de les coses i que sí que algunes coses es poden determinar a 
Catalunya..., la cartera de serveis és insuficient, marca claríssimament una pauta 
d’escletxa entre aquells que es poden pagar tots els serveis odontològics i d’atenció 
bucodental de manera integral i aquells que només poden anar a serveis molt espe·
cífics, si és que hi acaben anant.

Per tant, jo crec que aquí del que es tracta és d’una lluita contra les desigualtats, 
sobretot per una salut present i futura dels nostres joves, i perquè tot el que ara no 
arreglin o tot el que ara no creïn amb hàbits i amb termes que poden haver·hi, doncs, 
seran preocupacions de futur que creiem que val la pena abordar.

Donarem suport a la proposta, i també a la transacció a la qual s’ha arribat, ex·
cepte al punt 10, que ens abstindríem, perquè hi ha en aquest moment una propo·
sició de llei presentada i creiem que defensant o entenent que la defensarà qui l’ha 
proposada, però, en tot cas, estant d’acord amb el que s’ha proposat, no té lògica de·
manar·li al Govern que en faci una altra en tres mesos, quan en tenim una en tràmit 
que ens pot donar peu a obrir i fer aquesta discussió.

El vicepresident

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

Marta Ribas Frías

Gràcies. Mirin, estem molt d’acord amb la lògica i les propostes que hi ha en 
aquesta proposta de resolució. No només és que hi ha un biaix social clar de difi·
cultats en salut bucodental al nostre país, incrementat en els darrers anys, sinó que 
estem absolutament en contra d’aquesta instauració mental que tenim a Catalunya, 
que al dentista s’hi ha d’anar pagant. La salut bucodental és salut i, per tant, hauria 
d’estar inclosa dins d’aquells serveis que reps de forma universal i gratuïta, en el 
sistema de salut públic.
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Hem registrat una proposició de llei fa pocs dies precisament en aquest sentit: 
per acabar tenint a Catalunya dentista des del servei públic, de forma universal i de 
forma gratuïta, i que aquest servei es desplegui de forma progressiva a partir de dues 
prioritats: una seria un PADI, un programa d’atenció dental infantil, i també a partir 
de la població adulta amb més dificultats econòmiques, no?, perquè, com dèiem, te·
nim aquesta evidència que la situació socioeconòmica de la ciutadania fa que tinguis 
o no una salut dental adequada.

No es tracta de canviar la cartera de serveis, és cert, no, és que es tracta de l’esta·
tal, només es tracta de desplegar·la –es tracta de desplegar·la. Hi ha deu comunitats 
autònomes que tenen un PADI, un programa d’atenció dental infantil, desplegant la 
cartera de serveis estatal; Catalunya, no –Catalunya, no. En aquesta proposició de 
llei, que ja està registrada –i que entenc que, bé..., espero que aquesta proposta de re·
solució i aquest debat també ajudin a que estovem els ànims perquè després puguem 
debatre a partir d’aquesta proposició de llei–, doncs el que es planteja precisament 
és el desplegament d’un PADI, com hi ha a altres comunitats autònomes. El que..., 
la diferència seria que aquí no es faria a partir de concertació amb dentistes privats, 
sinó que es faria des del servei públic. Per què? Doncs perquè tenim la capacitat 
de fer·ho, perquè hi ha dentistes a la primària de l’ICS i a la primària concertada 
i perquè, per tant, ho podem fer. Ho podem fer si no seguim retallant i si revertim 
retallades; perquè a Catalunya no només és que no s’ha desplegat aquesta cartera de 
serveis estatals, que ja ho permet, sinó que en els darrers anys s’ha retallat aquells 
dentistes que ja teníem en els serveis públics.

Per tant, respecte a la proposició en concret, aquesta proposta de resolució que 
avui estem debatent i votant, nosaltres votarem favorablement, evidentment, aquest 
segon punt, que diu que caldria implantar un PADI, un programa d’atenció dental 
infantil, perquè reforça, doncs, aquesta proposició de llei, el que nosaltres dema·
nem. Votarem a favor els punts 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perquè, mentrestant no hi hagi 
aquesta proposició de llei aprovada i implantada, reforcen el servei que ja existeix i 
que hauria d’existir a Catalunya i van en la línia d’anar avançant. Però no podem..., 
no aprovarem el punt 10, perquè entenem que és contradictori, precisament, amb 
que ja hi ha una proposició de llei registrada en el Parlament, que podem parlar·ho 
a partir d’aquesta i que no cal que el Govern en prepari una altra, sinó que si de 
cas ja treballarem totes plegades a partir de la proposició que ja tenim nosaltres 
registrada.

Espero que, vaja, sincerament, eh?, vull dir, més enllà del que diu aquesta pro·
posta de resolució i de la possibilitat que durant aquest any es vagi avançant en 
aquestes línies que s’han pactat en aquesta transacció, el tema faci, doncs, o aquest 
debat faci que totes ens posem una mica les piles en informar·nos sobre quina és la 
realitat d’aquest tema a la resta de comunitats autònomes, a Espanya, i les possibili·
tats que tenim a Catalunya i que, quan tinguem el debat de totalitat de la proposició 
de llei del meu grup parlamentari, puguem fer un debat constructiu.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del Subgrup Parlamentari del Par·
tit Popular, el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Només per anunciar el vot favorable a la proposta de reso·
lució.

El vicepresident

Moltes gràcies. I té la paraula altra vegada la diputada Blanca Navarro...

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Moltes gràcies. Només per dir que hem acceptat les esmenes que ens han plan·
tejat el Grup Republicà i el Grup Junts per Catalunya.
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El vicepresident

Molt bé.
Entenc que farem votació separada dels punts 2 i 10, i la resta els podem votar 

tots en bloc. Sí? (Pausa.)
Bé, doncs anem a votació.
Comencem pel punt 2.
Vots a favor? (Veus de fons.) No, els hem de fer per separat, perquè hi ha..., eh? 

Punt 2, eh? Vots a favor?
Deu vots a favor, dels grups Ciutadans, Popular, Catalunya en Comú Podem i 

Socialistes.
Vots en contra?
Deu vots en contra: Junts per Catalunya i Grup Republicà.
Tenim un empat. Per tant, remetent·nos al que abans ha expressat la presidenta 

Laïlla, que consti en acta que queda rebutjat, aquest punt 2, en tant que ens remetem 
a l’acord de la Mesa del Parlament. (Veus de fons.) I consta també el que ha expressat 
la secretària en el moment que s’ha fet la votació.

Anem al punt 10.
Vots a favor?
Sis vots a favor..., 7 vots a favor –perdó–: Ciutadans i Subgrup Popular –7 vots 

a favor.
Vots en contra?
Deu vots en contra: Grup Republicà i Junts per Catalunya.
Abstencions?
Tres abstencions: Socialistes, Catalunya en Comú Podem.
Queda, doncs... (Veus de fons.) Sí, sí, queda rebutjat el punt 10.
I ara sí, anem en bloc, la resta de punts: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Ho he dit bé, eh? 

(Pausa.)
Vots a favor?
Doncs queden aprovats per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental pública
250-00097/12

Anem ja al darrer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
l’atenció en salut mental pública. Té la paraula, en representació del grup proposant, 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Moltes gràcies, president. Novament, aquesta proposta de resolució va dirigida 
sobretot a fer palès com els nens que provenen de famílies amb un nivell socioeco·
nòmic més precari es veuen molt, molt afectats en el seu accés als serveis sanitaris. 
Respecte a la salut mental infantojuvenil, vull compartir amb vostès un parell de 
dades amb clara intenció d’esgarrifar·los.

Les dades poblacionals epidemiològiques diuen que entre un 15 i un 20 per cent 
de la població infantojuvenil pateix algun problema de salut mental. M’acompanya·
ran, amb aquesta regla de tres, que segons la central de resultats publicada a Catalu·
nya l’any 2017 s’atenen 6.501 nens als centres de salut mental infantojuvenil, d’una 
població assignada d’1.370.872 nens. I acompanyant·me amb aquesta regla de tres 
surt que només s’estan atenent un 4,8 dels nens de Catalunya. Hem dit abans que la 
població, els nens catalans afectats amb algun problema de salut mental és entre un 
15 i un 20 per cent de la població; però és que inclús si agafem la dada més baixa, 
la del 15 per cent, on estan l’11 o gairebé 11 per cent de nens catalans amb proble·
mes de salut mental no atesos? Estem parlant d’un 11 per cent! I deixo la xifra aquí, 
perquè realment és perquè tots ens preocupem.
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Una altra dada, que és molt curiosa, amb la publicació d’aquest document de 
la central de resultats, que és que està escrita i, com que el paper tot ho suporta, 
aquí està, però quan ens la llegim és també per esgarrifar·nos, que és la dada del 
nombre de visites per pacient al centre de salut mental infantojuvenil a Catalunya 
l’any 2017. I és que els nens a Catalunya s’han atès entre unes 2,9 visites l’any al 
Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Ripollès i un nombre de 12 visites l’any 
al Centre de Salut Mental Infantojuvenil de l’Eixample, amb una mitjana de 6,3 
visites l’any. Traduint aquests nombres, al Ripollès els nens s’atenen quatre vega·
des l’any; la mitjana de Catalunya s’atenen una vegada cada dos mesos, i a l’Ei·
xample sí que tenen sort, que una vegada al mes algú els visita, però és que estem 
dient que «algú els visita» vol dir el psiquiatre, el psicòleg, l’infermer i el treballa·
dor social. I, si no perdem de vista quina és la freqüència amb què un tractament 
psicoterapèutic pot ser eficaç, tampoc cal ser especialista per entendre que, si més 
no, ha de ser una vegada a la setmana, cada quinze dies, només la psicoteràpia 
una vegada al mes...

Vull dir que ens omplim la boca amb com de bé funciona el sistema sanitari a 
Catalunya, però realment a salut mental no hi han llistes d’espera, però el que hi 
ha són aquestes xifres, que són vergonyoses, perquè estan totalment allunyades per 
cobrir les necessitats de la població i perquè, quan es cobreixin, es cobreixin d’una 
manera eficaç.

Clar, la pregunta d’on estan els nens que no estan atesos..., tot el que pot, si per·
què s’ha visitat una vegada cada quatre mesos..., tot el que s’ho pot permetre se’n va 
a la salut mental privada, a les consultes de psicòlegs i psiquiatres privats. Però i allà 
és on anem: que totes les famílies de nens amb un nivell socioeconòmic més baix 
no s’ho poden permetre. I és una responsabilitat del sistema sanitari públic garantir 
l’atenció a aquests nens.

Deixant totes aquestes xifres, continuarem amb la valoració de les esmenes.
Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té en primer lloc la pa·
raula, en representació del Grup Parlamentari Republicà, la diputada Titón Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Certament, en aquesta comissió n’hem parlat força vegades, 
de la salut mental i, sobretot, de la importància que té la prevenció en aquest àmbit. 
I, doncs, agafant les dades i l’explicació que feia la diputada Navarro, és veritat que 
hem d’aprofundir i reforçar tot el treball sobretot en la població infantojuvenil, per·
què la prevenció, ho torno a dir, cal reforçar·la a tots els nivells: a nivell primari, se·
cundari i terciari. És a dir, cal evitar l’aparició de trastorns mentals; si apareixen, cal 
detectar·los al més aviat possible per poder tractar·los, i també la terciària, que seria 
minimitzar l’impacte que té, doncs, aquest trastorn mental en la vida  quotidiana, en 
els hàbits de qualsevol nen o nena que en un moment donat pot trobar·se en una si·
tuació d’aquest estil.

I això passa per treballar a casa, per treballar amb l’escola i per treballar a la xarxa 
de salut i per treballar totes alhora; és a dir, aquí també, una vegada més, passa per re·
forçar la coordinació en tots els àmbits. I de fet ja es treballa en estratègies..., quan par·
lem de salut mental i addiccions, les estratègies amb les que es treballa des del Depar·
tament de Salut per al període 2017·2020 són aquelles que parteixen de les directrius, 
els criteris objectius i recomanacions europeus, perquè és veritat..., i així s’està treba·
llant també a nivell europeu, com un dels objectius importants quan parlem de salut. 
I, per tant, partim de recomanacions del European Mental Health Action Plan del 2013 
a 2020, o també les propostes de la Joint Action on Mental Health and Well-being, de 
la Unió Europea, del 2015. I aquestes estratègies en general van, a banda de coordinar i 
aprofundir en el treball de les escoles, i també del suport als docents en aquests àmbits 
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de salut mental, també a afavorir l’atenció educativa en l’àmbit hospitalari, proporcio·
nant suport i orientació de salut, també en l’àmbit educatiu, però també el que deia la 
diputada al seu inici, que és treballar i aprofundir en aquesta equitat territorial, no no·
més en el tema pressupostari, sinó també parlant d’accessibilitat, o aplicar criteris del 
mapa sanitari, però revisats pels propis professionals i els serveis impulsors, precisa·
ment, de l’atenció comunitària. Perquè no se’ns escapa –i també ho hem parlat moltes 
vegades en aquesta comissió– que l’eix important és desplegar els serveis comunitaris 
versus la importància que encara a dia d’avui tenen els serveis hospitalaris. I aquest és 
un debat que no només afecta l’àmbit de la salut mental, que és clau, sinó també l’àmbit 
de la salut en general, i n’hem parlat també en aquestes comissions, i ja auguro que en 
parlarem en els propers mesos i anys.

Per tant, és en aquest sentit, i havent treballat les esmenes que li hem presentat en 
aquesta proposta, que compartim gairebé en la seva totalitat, doncs, i havent·nos ac·
ceptat les esmenes presentades, que nosaltres donarem suport a la totalitat d’aquesta 
proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, el diputat Pep Riera. (Veus de fons.) Ah, la diputada Mònica Sales 
–perdó.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Bé, subscric fil per randa les aportacions que ha fet la dipu·
tada Laïlla, màxima sensibilitat envers aquest tema, i, tal com ella mateixa ha dit, 
acceptem, després d’aquest treball amb les esmenes, la totalitat dels punts, entenent 
també que hi ha hagut una feina de la diputada Laïlla amb la diputada de Ciutadans, 
que han arribat a diferents acords que fan que puguem tirar endavant aquesta pro·
posta de resolució.

Convé dir, però, que és cert que lloem el sistema i lloem també els professionals, 
però crec que en aquesta comissió som sempre realistes i acceptem que hi ha coses 
que cal millorar. I per això som aquí, per continuar treballant per millorar qualsevol 
cosa que estiga relacionada amb l’àmbit de la salut.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té ara la paraula, en representació del Grup Parlamentari Socia·
listes i Units per Avançar, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Molt breument, per dir que compartim la transacció a la qual han arri·
bat tant el grup proposant com les esmenes, i, per tant, jo crec, que tots prenguem 
consciència de la importància del que avui s’està plantejant i d’aquestes propostes. 
I referir·me només un segon a l’informe que va fer l’Aquas –també se’n fa aquí al·
guna referència, però a mi em va impactar molt–, un informe en el qual queda molt 
clar, diguéssim, no?, el pes dels gradients econòmics sobre els de salut mental a 
l’índex de..., quan aconsegueixen que els atenguin, doncs, l’índex de fàrmacs que es 
produeixen i que consumeixen, molt lligat al tema de la desigualtat.

Per tant, és evident que una vegada més estem parlant de desigualtats i, per tant, 
aquest és el primer pas de la prevenció, la lluita contra la desigualtat, i sobretot la 
que afecta la població infantil. I hem de ser capaços de, a través dels serveis, abor·
dar les seves conseqüències. Ja que no abordem la causa, comencem a treballar les 
conseqüències en temes, sobretot, de prevenció i atenció, perquè a molts dels serveis 
a vegades se’ls fa fins i tot difícil poder·hi accedir; ja triguen a donar·te hora, però a 
més és que és molt difícil. I trenquem el paradigma de que la salut i la pobresa s’he·
reten, perquè tenim mecanismes per fer·ho.
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El vicepresident

Moltes gràcies. Té ara la paraula la diputada Marta Ribas, en representació del 
Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Per compensar que m’he allargat en altres intervencions, aquí 
seré molt breu. Només per anunciar el nostre vot favorable a la proposta amb les 
transaccions.

El vicepresident

Bé, doncs té ara la paraula, altra vegada... Està absent el Subgrup Popular; per 
tant, té la paraula altra vegada el grup proposant.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Faig servir aquest torn –gràcies, president– per donar les gràcies als grups que 
han proposat les esmenes. Primer, el primer agraïment és que no han proposat la 
fórmula de «continuar millorant i continuar no sé què», perquè entenc que si no han 
intentat proposar aquesta fórmula és perquè són conscients que aquí no és qüestió 
de continuar millorant, sinó de millorar.

I el segon agraïment és agrair el que han manifestat que votaran a favor, sobretot 
perquè el que demanem amb la nostra proposta de resolució és incrementar el nombre 
de professionals, perquè, com bé ha dit la diputada, s’ha d’agrair també als professio·
nals el gran esforç que fan des de l’àmbit sanitari per fer sempre més del que poden, 
però aquí els agraeixo que el que acceptaran serà incrementar el nombre de profes·
sionals i les dotacions als centres de salut mental infantojuvenil, perquè és el que cal.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Molt bé, doncs, anem a votació. Entenc que podem votar tota la proposta en bloc.
Vots a favor?
Bé, doncs queda aprovada per unanimitat.
Molt bé, doncs queda ja finalitzada la sessió. No sé si la diputada Laïlla...

La presidenta

Només perquè consti en acta que el diputat Vidal Aragonés no ha assistit a 
aquesta comissió per la coincidència amb una altra comissió, que abans, a l’inici de 
l’ordre del dia d’avui, he oblidat d’anunciar·ho, i, per tant, que consti en acta l’excusa 
del diputat Vidal Aragonés.

El vicepresident

Moltes gràcies.
Doncs ja donem per finalitzada la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia.
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