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Sessió 17 de la CS

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

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

de la secretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther An-

dreu i Fornós.

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

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

dans; Narcís Clara Lloret, Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, 

pel G. P. de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó, 

Alfons Montserrat Esteller i Jordi Orobitg i Solé, pel G.P. Republicà; Assumpta Escarp Gi-

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

G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de  

Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la secretària general del Departament de Salut, Laura Pe-

lay Bargalló i el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella Carnicer.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les ac-

tuacions del Departament de Salut per a donar resposta als nous reptes de salut (tram. 

355-00080/12). Consellera del Departament de Salut. Sessió informativa.

2. Control del compliment de la Resolució 226/XII, sobre la reducció de les llistes d’es-

pera del sistema sanitari públic (tram. 290-00203/12). Control de compliment.

La presidenta

Bon dia, diputats, diputades, consellera, membres del Govern que ens acompa-
nyen a la Mesa i altres membres del Govern i persones convidades en aquesta pri-
mera comissió d’aquest període de sessions, Comissió de Salut. Per tant, siguin tots 
benvinguts al Parlament. Comencem amb l’ordre del dia que teníem previst, però, 
abans de tot, els grups parlamentaris, si tinguessin alguna substitució en aquesta co-
missió... No? Doncs, llavors, sí, seguim amb l’ordre del dia previst.

Sessió informativa amb la consellera de Salut sobre les actuacions del 
Departament de Salut per a donar resposta als nous reptes de salut 

355-00080/12

I, per tant, el primer punt de l’ordre del dia és la sessió informativa de la Comissió 
de Salut amb la consellera de Salut, sobre les actuacions del Departament de Salut, 
per donar resposta als nous reptes de salut. Per tant, consellera, quan vulgui. Per un 
màxim d’una hora, doncs, té la paraula.

La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Gràcies per ser aquí, en aquesta 
primera comissió que fem al Parlament de Catalunya, Comissió de Salut, després de 
l’estiu. Nosaltres, des de l’executiu, portem ja una llarga tongada d’actuacions des-
prés d’aquest estiu, però bé, jo crec que pertoca, en tinc ganes, m’agrada i em sembla 
que és important que pugui venir al Parlament de Catalunya a compartir, sobretot 
amb tots vosaltres, doncs, allò que vam anar explicant des del primer moment al 
Departament de Salut, quines eren les intencions de Govern, quins eren els projectes 
que nosaltres tiràvem endavant, quins eren els reptes i els diagnòstics que nosaltres 
teníem i com això va evolucionant després d’aquest any.

Vam intentar-ho just abans de l’estiu, no va poder ser que pogués venir a com-
parèixer, però bé, en aquesta primera comissió, aquí estic per compartir, doncs, tots 
aquests reptes i aquests objectius. Perquè estic convençudíssima que ens trobem en 
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una cruïlla, no?, del que ha sigut l’evolució del sistema públic de salut de Catalunya 
durant aquests anys, que han sigut molt de creació, d’estar organitzant el sistema, i 
ens trobem ara en una cruïlla evident per molts aspectes. 

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

I aquesta cruïlla, evidentment, té un primer factor essencial, que són els canvis 
demogràfics, que són espectaculars, que no només és perquè ens ha crescut molt la 
població, no només és per les taxes d’envelliment, sinó perquè tenim una població 
molt més diversa, una població que demana els serveis d’una manera molt diferent 
de com ho demanava anys enrere, i perquè evidentment hem de fer cas a aquesta 
evolució de la població en el que són les piràmides i en aquest sobreenvelliment, 
però sobretot hem de fer cas d’aquesta evolució de la població sobre què és el que 
esperen de nosaltres, què és el que esperen que un servei públic de salut els propor-
cioni i els garanteixi, perquè és un dels aspectes que surt sempre, evidentment, a to-
tes les enquestes, que el dret a la salut, l’accés al sistema sanitari, el tracte, la relació 
amb els professionals és un dels aspectes que sempre, sempre, està per dalt en les 
preocupacions de la ciutadania, sempre està per dalt, sempre es pregunta quin és el 
marge de satisfacció.

I en aquesta cruïlla, en aquests canvis demogràfics espectaculars que estem veient, 
doncs, ens provoquen un augment d’activitat a tots nivells, no només als nivells dels 
serveis d’urgències hospitalàries, sinó també en els centres d’atenció primària, un aug-
ment de les visites espontànies, un augment del requeriment de visites a especialista, 
de proves diagnòstiques que hem de fer, i que hem de fer per a moltes més coses, per-
què tenim resposta a moltes més patologies, i, evidentment, tot aquest augment d’acti-
vitat, doncs, ens està impactant en el nostre sistema d’una forma brutal.

El repte que tenim com a sistema públic de salut no és només salvar vides, que 
això és evident que tothom ho intenta, sinó que el gran repte que tenim és com cui-
dem la ciutadania, com cuidem les persones, com procurem per l’estat de salut in-
dividual de les persones, però també de tota la població en general; la cronicitat, la 
comorbiditat, els aspectes socials de la persona que ens obliguen a fer abordatges 
molt diferents dels que havíem fet fins ara.

I, evidentment, això ho fem de la mà dels professionals, dels professionals de salut, 
que jo m’atreveixo a dir que tenen les mateixes ganes, la mateixa vocació de sempre, 
però que volen viure i volen treballar d’una manera diferent. I això crec que ja ho vam 
compartir una mica aquí quan vaig venir a comparèixer al mes de març, explicant 
una mica per què abordàvem el fòrum de diàleg professional. La societat canvia, els 
professionals i les seves demandes, evidentment, també, i després d’uns anys que han 
sigut molt durs per a tot el sistema, però també, evidentment, molt durs pel que fa 
als professionals, i que nosaltres hem intentat posar-hi molta intensitat aquest any, en 
aquest retorn als professionals d’unes condicions en les quals puguin treballar, en les 
quals puguin desenvolupar la seva feina al millor possible, i en les quals puguin donar 
resposta també a la ciutadania que tenen al davant.

I ells, els professionals i les professionals del nostre sistema, també estan vivint 
i viuran aquesta explosió tecnològica i farmacològica també que tenim en el nostre 
sistema. I volem aprofitar que aquesta explosió i el seu impacte siguin controlats, i 
mai més ben dit. Volem aprofitar aquestes noves tecnologies, les noves tècniques, 
perquè ens ajudin, perquè siguin aliades, perquè estiguin al costat d’aquests canvis 
i aquesta transformació i no al revés, perquè impactin d’una forma negativa en el 
sistema. Tot al contrari, hem d’aconseguir que tot aquest impacte tecnològic el sa-
piguem aprofitar, el sapiguem posar dins del sistema i això ens ajudi, precisament, 
a complir l’objectiu principal, que és donar el servei a les persones i procurar per 
l’estat de salut.

Tots aquests reptes que té el sistema de salut requereixen transformacions, i nos-
altres les assumim absolutament totes. A més a més, les assumim amb ganes. No 
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soc jo sola, és tot l’equip, que aquí m’acompanya la secretària general, el director del 
CatSalut, però altres membres del Departament de Salut, del Servei Català de Salut, 
de l’Agència de Salut Pública, de l’Aquas que m’acompanyen aquí i que tenim una 
xarxa territorial brutal en el nostre sistema de persones disposades a afrontar aquests 
reptes i a guiar i planificar bé aquestes transformacions que necessitem i que les fa-
rem de la mà dels professionals i de la mà també d’aquestes tecnologies que posarem 
al nostre costat com a aliades.

I aquest repte, que és adaptar el sistema, té la meva obsessió claríssima, que és 
podrem i podem fer que d’aquí a vint anys continuem parlant d’un sistema públic 
de salut que dona resposta a les necessitats de salut, que no són les d’abans, que 
són les d’ara i les que ens estan venint en el futur. Això és el que nosaltres hem de 
treballar. Tenim un sistema universal, tenim un sistema que té l’ànima de ser equi-
tatiu, que té l’ànima de ser accessible, que té l’ànima, sobretot via professionals, de 
voler la màxima qualitat i de buscar-la sempre, i això és el que hem de poder, amb 
les nostres polítiques i amb la nostra feina de Govern, amb la nostra intensitat de 
tota la gent que treballa des d’aquí, des del Govern, però també a tot el sistema, po-
der garantir que d’aquí a vint anys puguem continuar parlant absolutament d’aquest 
sistema que dona resposta.

Per donar resposta, el primer, nosaltres hem de garantir drets. Estem aquí per ga-
rantir el dret a la salut en majúscules, dret a la salut en majúscules incorpora també, 
evidentment, quins són els drets dels usuaris, dret a no ser jutjat, dret a no ser dis-
criminat, dret que puguis accedir als serveis sense barreres, dret a ser com et sents 
i tot això ens involucra en aquest dret a la salut en majúscules.

El primer sempre és poder garantir el sistema universal i, per això, nosaltres vam 
lluitar, i ho vam parlar aquí, i ho vam compartir i estem desenvolupant el reglament 
pel qual es desenvolupa la llei que va aprovar aquest Parlament d’universalització 
de l’assistència sanitària i, per això, ja hem passat els tràmits de la consulta pública 
prèvia i, ara, anirem a aprovació i continua els tràmits aquest reglament, perquè és 
la primera premissa que nosaltres hem d’assegurar, que ningú quedi fora del siste-
ma. Això, evidentment, es treballa amb les entitats perquè tingui tota la robustesa 
i, sobretot, perquè aquest caràcter universal, que no és una cosa, no és una etiqueta 
que tens, que la guanyes i ja te la garanteix per sempre, sinó que sabem que hi ha 
molts agents i molts factors i molts condicionants de la societat que es dediquen a 
voler expulsar les persones dels nostres sistemes, també del nostre sistema de sa-
lut, nosaltres tenim l’obligació de treballar en això, de treballar en les desigualtats 
socials, que acaben sent desigualtats en salut perquè ningú se senti mai exclòs del 
nostre sistema de salut.

Per tant, no és només desenvolupar el reglament, sinó que és mirar tots els col-
lectius, absolutament tots els col·lectius, en els quals l’impacte a la desigualtat, l’im-
pacte a la societat i que nosaltres hem d’intentar, doncs, corregir això.

Per exemple, nosaltres vam presentar el Protocol de dependència energètica, con-
juntament amb el conseller El Homrani, el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies, que el que garanteix és que a cap persona se li pugui tallar la llum, per-
sona que depèn d’una connexió elèctrica, sigui o perquè té un dispositiu connectat 
del qual li depèn la seva vida o sigui perquè necessita el medicament a la nevera o 
en algun dispositiu del qual li va la vida amb aquest medicament. Això ho hem fet 
amb la xarxa d’atenció primària, amb una petició dins l’ECAP, que treu un certifi-
cat que pot garantir que les companyies elèctriques no puguin, en cap cas, tallar la 
llum a aquestes persones. Són 1.328 certificats de persones que els han sol·licitat i, 
per tant, els tenen les companyies elèctriques, i això és garantir també el seu dret, 
això és garantir que no tinguin problemes en el nostre sistema.

Nosaltres també, evidentment, quan estem parlant de drets i no podem deixar de 
banda la població més vulnerable que tenim, que és la infància i l’adolescència. Per 
això, quan treballem amb drets, no només és prestació de serveis, no només és as-
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sistència, també és aquella prevenció i aquest tenir cura de la nostra societat. Com 
no hem de tenir cura, doncs, des dels infants i els adolescents? Per això, vam prepa-
rar i s’engega ara, al mes de setembre-octubre, el nou model per prevenir i atendre 
l’excés de pes infantil. Estem en unes xifres de gairebé un 36 per cent dels nens i 
nenes al nostre país que tenen excés de pes o obesitat. Aquestes xifres són altíssi-
mes, si nosaltres el que volem és creure en aquesta política de tenir cura de la salut 
de la nostra població.

Què vol dir això? Nosaltres hem agafat una experiència d’Osona que està treba-
llant, però, sobretot, hem agafat el repte, en el barri de la Mina, que aquestes xifres 
no són del 36 per cent de sobrepès i obesitat infantil, sinó que és un 24 per cent dels 
nens i nenes del barri de la Mina tenen obesitat, no sobrepès i obesitat, obesitat en 
comparació amb el barri de Sarrià - Sant Gervasi, que és un 2 per cent, el doble de 
la mitjana de tot Catalunya, i per tant nosaltres agafem el repte de començar en un 
barri com el de la Mina treballant amb l’atenció primària i amb la comunitat, pre-
sentant-ho en el centre cívic com treballarem una estratègia brutal perquè aquestes 
xifres vagin disminuint, perquè l’obesitat en la infància comporta molts problemes 
de salut al llarg de la vida.

I, com aquest cas, població vulnerable, també nosaltres entenem en infància i ado-
lescència les malalties minoritàries tenen un impacte absolutament brutal. Crec que 
ha sortit el lema ja de La Marató d’aquest any, que és «Minories que fan una majoria», 
i això és cert, nosaltres sempre parlem de malalties minoritàries, de malalties rares, 
però, quan les sumes totes, que n’hi ha més de set mil, acaba sent moltíssima gent 
afectada per una o altra malaltia minoritària. És un eslògan crec que pertinent, i per 
això hem tret també dues noves convocatòries per xarxes d’unitat d’expertesa clínica 
en malalties neuromusculars i immunodeficiències primàries que se sumen a les xar-
xes que nosaltres ja tenim. Què vol dir això? Treball multidisciplinari, vol dir xarxes 
d’expertesa, vol dir que les persones poden trobar un mínim de respostes en unes ma-
lalties que són molt complexes de portar per les persones i per les famílies.

Aquestes xarxes d’unitat d’expertesa són pioneres. Crec que, com a país, som 
molt madurs en això, tenim professionals que fa molts anys que treballen multidisci-
plinàriament perquè han posat el pacient al mig, perquè volen trobar respostes, per-
què els volen acompanyar en malalties que no tenen, avui, una resposta de curació, 
però que, evidentment, sí que tenen una resposta de cura i d’acompanyament.

I també el que vam fer amb l’accés o la gratuïtat, no?, de tot el material de cures 
que necessiten les persones amb epidermòlisi ampul·lar congènita, perdoneu, el que 
és conegut com pell papallona, realment, això podia suposar una barrera, podia su-
posar una barrera perquè són materials molt cars de cura i nosaltres el que vam estar 
treballant és que poguessin tenir un accés gratuït a aquest material. Així com tam-
bé vam treballar l’aspecte dels implants coclears, que, si no ho recordo malament, a 
la primera compareixença que vam tenir al Parlament, vaig tenir una pregunta, bé, 
pregunta o una consulta per part del diputat de la CUP, del Vidal Aragonés, sobre 
això, què pensàvem fer i vaig contestar: «Ens ho estem mirant, ens ho mirem, ho 
treballarem». Doncs, ho hem pogut fer possible i, fins ara, només es finançava un 
dels implants i, ara, es financen bilateralment, per tant, els dos. Estem parlant de sei-
xanta infants amb hipoacúsia severa o profunda que neixen a Catalunya, cada any, i 
que es poden beneficiar, doncs, d’aquest implant bilateral. I jo crec que això és molt 
important, canvia la vida d’aquestes persones. Quan em vaig poder reunir amb les 
famílies, doncs, la veritat és que hi ha molt més que una satisfacció i que un grà-
cies. Estàs donant oportunitats diferents que fins ara no tenien i crec que la línia és 
aquesta. Quan parlem de garantir drets, quan parlem de no expulsar a ningú, estem 
parlant absolutament de tot això.

I, per no expulsar a ningú, també, i ho hem d’explicar clarament, a Catalunya, 
no totes les persones viuen en llibertat, també hi ha persones que estan privades de 
llibertat per sentències judicials o no, però ara estem parlant d’uns altres casos, i 
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per això també és important donar oportunitats a aquestes persones, que també te-
nen tots aquests drets garantits. I, per això, quan nosaltres fem campanyes, no?, pel 
tabac, també hem d’ajudar les persones que estan recloses als nostres centres peni-
tenciaris perquè puguin deixar de fumar, també tenen l’oportunitat de poder-ho fer 
i per això hi vam insistir i per això vam anar a Quatre Camins, amb la consellera 
de Justícia, i per això jo crec que aquestes persones se senten que tenen tants drets 
com tots els altres, malgrat que estiguin privades de llibertat. I, per això, també s’ha 
creat, s’ha ampliat, s’ha doblat les places per a la unitat terapèutica del centre dels 
Til·lers, és un centre juvenil on hi ha una unitat terapèutica perquè són adolescents i 
joves que tenen problemes de salut mental i addiccions i que, per tant, no és un rè-
gim de privació de llibertat i prou, sinó que les ajudem, les acompanyem i, a més a 
més, quan tenen l’oportunitat de sortir del centre, les continuem acompanyant fent 
tot l’engranatge amb l’atenció primària i amb la societat en general.

Crec que això és important que ho remarquem, perquè les persones més vulne-
rables també són persones que pateixen patologies que no les comprèn la societat, 
que continuen tenint un estigma brutal, com són tots els trastorns mentals, i per 
això vam encetar el Programa d’abordatge de casos complexes, que són persones 
que acaben perdudes en el sistema, anant d’un dispositiu a l’altre i nosaltres les hem 
d’acompanyar en un camí de vida que tenen absolutament difícil. Moltes d’elles han 
sigut víctimes d’abusos, moltes d’elles continuen sent víctimes d’abusos, no només 
els han patit a la infància i, per tant, nosaltres necessitem demostrar com a societat 
que, si volem ser una societat justa, tenim cura de totes aquestes persones.

I això és complex, perquè això vol dir posar d’acord molts departaments i els 
departaments sempre estan massa acostumats, no?, des del Departament de Salut i 
tots els altres, a treballar tots en el nostre àmbit. La coordinació entre departaments 
és absolutament important, si poses la persona al mig. I això, malgrat no ser fàcil, 
s’està treballant amb molta intensitat en aquest programa, en el Programa d’atenció 
integrada social i sanitària i en tots els programes que estem engegant amb dife-
rents departaments de la Generalitat. Així com les unitats funcionals del trastorn 
d’espectre autista, unitats funcionals que estaran en el territori, n’hi haurà vint-i-
sis, amb tres hospitals de dia d’alta especialització –al Clínic, a Sant Joan de Déu 
i a Terrassa– i, evidentment, és un abordatge que no estàvem fent prou bé i, de fet, 
la quantitat de persones que tenim ara amb TEA jo crec que sorprèn, no?, les ma-
teixes xifres que els especialistes havien parlat, com coses que ja vaig presentar 
també, aquí, al Parlament, que és el trastorn d’espectre alcohòlic fetal, el projecte 
Acompanya’m, que ja el vaig poder presentar aquí, al Parlament.

Tot això forma part de com volem garantir aquest dret, més enllà de la universa-
litat, més enllà del caràcter universal, que ha de ser la premissa principal, com no la 
societat expulsa les persones del nostre sistema.

I, evidentment, no ens podem deixar, quan parlem de garantir drets, com garantir 
un dret també al final de la vida. És un aspecte que hem treballat al Parlament, que 
n’hem parlat molt amb vosaltres, diputades i diputats. Hem engegat l’Observatori 
de la Mort, que era un mandat parlamentari, l’estan liderant des de l’Aquas –des de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries–, per conèixer com morim a Catalunya, 
de quina manera, en quin lloc, no? I és una informació cabdal que ens pot donar 
moltes dades de com hem d’organitzar serveis per, al final, fer una cosa que és 
essencial, que és respectar les decisions de les persones en un període crec que 
cabdal, que és el final de la vida. Si no podem respectar les decisions, si no estem 
tractant amb dignitat aquest final de la vida, no estem tractant amb dignitat la vida.

I crec que això ho compartim molt en aquest Parlament, hi ha hagut un consens 
ampli perquè al final de la vida tots els serveis hi siguin i calia un observatori, com 
a mandat del Parlament, també per veure les diferències, eh?, moltes coses que ja 
vam poder veure amb les primeres anàlisis de dades i que crec que us van explicar 
molt bé aquí a tots els grups parlamentaris per part del César Velasco de l’Aquas.
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I evidentment no em vull deixar el debat de l’eutanàsia i del suïcidi assistit. Jo 
crec que és important, aquest Parlament ha liderat aquest debat sempre, nosaltres 
ens posem a disposició d’ajudar absolutament en tot. El grup de treball que teniu 
l’heu de fer funcionar i sobretot ara que, malgrat no sé per què, va entrar en el 
Congrés dels Diputats un debat d’una llei i no va entrar la pròpia del Parlament 
de Catalunya que havíem portat allà. Però, bé, ens trobem en aquesta situació po-
lítica, es convoquen noves eleccions i la llei que ve del Parlament de Catalunya no 
decau, no decau en el Congrés dels Diputats. Per tant, nosaltres jo crec que com a 
Parlament hem d’insistir, evidentment, en això. Això són drets, això és respectar la 
dignitat, això és no trobar-nos amb topalls del Codi penal, sinó garantir aquí allò 
que la societat ens està marcant.

I, evidentment, quan parlem de desigualtats i de garantir drets hem de pensar 
com els garantim, és a dir, de forma equitativa per a tothom o no. I per això un dels 
reptes principals és eliminar aquest biaix de gènere que tenim a la societat i, evi-
dentment, tenim també en el nostre sector sanitari, en el nostre sistema públic de 
salut. Per això ens marcàvem com a objectiu implementar la perspectiva de gènere 
en el sistema de salut fent absolutament un munt de coses i tot allò i més del que 
podem fer. A part de la Guia d’introducció de la perspectiva de gènere en la plani-
ficació de salut, que és una guia que ens marca absolutament les nostres polítiques, 
també traiem guies per a investigadors i investigadores sobre com s’incorpora la 
perspectiva de gènere en els projectes de recerca, guies per a avaluadors i avaluado-
res sobre l’abordatge de la perspectiva de gènere en els projectes, el nou protocol de 
seguiment de l’embaràs a Catalunya, que ja vaig explicar també aquí al Parlament, 
la incorporació de la perspectiva de gènere en les convocatòries PERIS, el model 
d’atenció a l’endometriosi que vam fer i que és clau en la perspectiva de gènere.

I deixeu-me fer un apunt molt gran i un missatge de donar suport a una associa-
ció que ha sigut molt activa aquí a Catalunya, que és Endocat, perquè la setmana 
passada es va morir la seva presidenta i jo els vull donar molts ànims perquè hi ha 
molt relleu, hi ha moltes persones que han de continuar aquest esforç que van fer per 
visibilitzar l’endometriosi en el nostre país.

I després evidentment allò que vam introduir a l’Esca, que és la identitat de gè-
nere no binària. I dir-vos que vaig constituir el Consell Assessor per la Introducció 
de la Perspectiva de Gènere en Salut en passat 28 de maig de 2019, coincidint també 
amb el Dia de Dona i Salut, que ens ajudarà que l’estratègia per l’equitat de gènere 
en el nostre sistema sanitari vingui ben marcada, és a dir, són persones especialistes 
que evidentment ens guiaran i ens ajudaran en això.

Com altres coses que estem fent, que és estudi sobre salut mental i gènere, una 
anàlisi de les desigualtats de gènere en els perfils de lideratge professional en els 
centres i instituts de recerca, desplegament del Pla de formació dirigit al conjunt 
de professionals del Departament de Salut. Són 282 persones que ja han passat per 
aquesta formació i que hem insistit molt que fos una formació que no fos formació 
per a persones sensibilitzades, sinó formació per sensibilitzar les persones que tre-
ballem en el Departament de Salut i que també hem de ser aquestes generadores de 
canvi. Formació en dos vessants: la sensibilització, per una banda, però la transver-
salitat en la segona etapa. Tenim..., hem engegat el Programa d’expertesa università-
ria en lideratge en femení dirigit per vint-i-quatre dones de l’Institut Català de Salut, 
que són professionals de l’Institut Català de la Salut, dels nostres hospitals, perquè..., 
és a dir, tinguin eines per assumir aquest lideratge en femení. Evidentment treballs 
en el pla d’igualtat en el CatSalut, en l’Aquas, i la creació d’un espai de coordinació 
entre els referents de comunicació del sistema per eliminar estereotips, promoure 
l’equitat de gènere en la informació i la comunicació del sistema sanitari. Com tots, 
quan a vegades intentem fer moltes coses i a vegades les comuniquem al revés d’allò 
que intentem fer. Jo crec que és molt important també agafar tots els eixos per in-
cloure aquesta perspectiva de gènere.
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Bé, doncs, tot això que és el principal de com garantim aquest dret a la salut i 
com intentem tenir en compte la nostra població diversa més vulnerable, atacar les 
desigualtats, disminuir les desigualtats també de gènere, evidentment passa per po-
der també acabar millorant l’organització dels nostres serveis. Si nosaltres diem que 
el sistema té caràcter universal, té una vessant equitativa de tot el país, que també és 
un país divers territorialment i que busca la qualitat, nosaltres hem de parlar de com 
és l’accessibilitat en aquest sistema, com la podem millorar, què és el que estem fent 
i per això ho vull compartir aquí amb vosaltres.

I vull compartir que en el decret d’accessibilitat que estem preparant i que se-
gueix el seu curs i que, a més a més, properament anirà a les seves fases d’aprovació 
de l’impuls, hem canviat absolutament per on pivota l’eix de l’accessibilitat. És a dir, 
l’accessibilitat, l’eix ja no són les malalties, l’eix és la persona, deixem endarrere la 
gestió de les cues, el que primer entra és el que primer surt sense mirar més enllà 
de quatre estrictes criteris clínics, sinó tenir en compte com és la situació de les per-
sones, quin és el resultat d’aquella intervenció que nosaltres hem de donar, si serà 
un resultat positiu o és intervenció perquè el protocol estableix això sense pregun-
tar-nos si allò acabarà beneficiant la persona o no. Tot això crec que és important en 
la gestió de l’accessibilitat al nostre sistema.

Nosaltres estem parlant d’intervencions quirúrgiques, estem parlant que enviem 
moltes persones a fer proves diagnòstiques, estem dient que nosaltres derivem mol-
tes persones a consultes d’especialistes i tot això és una organització brutal amb la 
casuística que hi ha en el nostre país de més de 1.100 intervencions quirúrgiques 
que fem al dia en el nostre país, en els nostres hospitals, això vol dir que podem fer 
des de cataractes fins a transplantaments, operacions que duren hores, operacions 
que duren vint minuts, i tot això és un engranatge d’organització que s’ha de ges-
tionar dia a dia, no forma part d’un projecte o d’un pla específic que té un calenda-
ri d’inici i un calendari de fi, sinó que és un treball constant dia a dia per part del 
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, que n’ha de fer el seguiment ex-
haustiu amb cada una de les nostres entitats de serveis. I evidentment que nosaltres 
estem vetllant, controlant i estem treballant acompanyant –acompanyant– els cen-
tres en la gestió de tot això. No és una qüestió que des del Servei Català de la Salut 
es contracti activitat, això queda enrere, és a dir, nosaltres no estem aquí per con-
tractar activitat, nosaltres estem aquí per organitzar tot un sistema i perquè la gent 
al final tingui el servei o tingui cobertes les necessitats.

Aquest és un repte gran, aquest és un repte que té moltes dimensions, és a dir, 
quan anem a inaugurar un nou bloc quirúrgic a l’Hospital de Bellvitge, el canvi no 
és un canvi de les parets i de la maquinària que tenen, que ara és més nova i està més 
bé, també és un canvi de manera de treballar, també incorporarà poder fer més in-
tervencions amb els mateixos espais. També incorpora quan estem parlant de quirò-
fans híbrids que incorporen un TAC a dins del quiròfan, això vol dir que a aquell 
pacient no se li faran dues intervencions diferents o no se’l mourà abans i després de 
la intervenció, sinó que se li pot fer tot allà. Això estalvia temps, això estalvia, per 
part dels pacients, haver-lo de moure, i evidentment és qualitat i seguretat de cara als 
pacients, sumada a una pràctica professional molt més bona, molt més atractiva, que 
també és important per als professionals. Llavors, això ho podem fer a tot arreu, ara 
tenim un bloc quirúrgic nou a l’Hospital de Bellvitge i haurem d’anar fent inversions 
durant aquests propers anys en molts llocs, evidentment ara tenim aquí, això vol dir 
que deixem de treballar territorialment a tots els altres llocs com podem optimitzar 
la seva organització? Nosaltres ajudem en tot això. Però crec que està bé, és a dir, que 
puguem compartir la complexitat absolutament de tot això.

I per això en el decret d’accessibilitat nosaltres també tornem a parlar de com 
garantim aspectes que són absolutament rellevants. Quan estem parlant de cirurgia 
oncològica mamària, volem introduir en garantia la reconstrucció d’aquesta cirur-
gia oncològica mamària en el moment de la mastectomia a tot arreu on es pugui. 
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Això vol dir, hi ha llocs que ja ho estem fent actualment i hi ha llocs que ho posem 
en marxa ja, malgrat encara que el decret jurídicament no hagi fet tot el seu curs, 
nosaltres ja ho posarem en marxa. De la mateixa manera que estem analitzant bé 
com es fa la reconstrucció després d’un càncer de colon, després d’un càncer de bu-
feta, perquè en aquells que clínicament és aconsellable i s’hauria de fer la recons-
trucció en el mateix moment, doncs també es pugui fer.

I teníem també en l’accessibilitat uns problemes identificats per tots que volem 
compartir i que hi hem posat insistència i intensitat per poder-lo solucionar. Un 
d’ells és l’obesitat mòrbida. El sistema és heterogeni en el territori, necessitem en 
aquells casos més complexos una expertesa rellevant, no és una qüestió d’una inter-
venció quirúrgica, no és estar esperant una intervenció quirúrgica, sinó que és una 
intervenció des de molts punts de vista i multidisciplinari, que vol dir que s’ha de 
preparar molt bé abans perquè es pugui fer una intervenció quirúrgica i sobretot vet-
llar la postintervenció. No ens serveix de re que puguem intervenir quirúrgicament 
algú i al cap d’un temps pugui haver recaigut, això no és donar una solució a la gent. 
Per tant, hem de fer aquest abordatge absolutament complet. 

Hem fet 822 intervencions el 2019, això representa un increment per part del 
Departament de Salut del que es feia els anys anteriors. I evidentment aquesta in-
sistència i aquest abordatge de tot el país i aquesta reorganització crec que serà en 
benefici absolut dels pacients.

Com també ho fem amb les cirurgies de raquis, d’esquena, que són vàries, diver-
ses, algunes no tan complexes i algunes molt, molt complexes, amb 1.730 interven-
cions, un 4,16 per cent més. I amb absoluta coordinació..., jo crec que aquí hem de 
treballar molt bé el que és la coordinació dels hospitals amb l’atenció primària, fer 
rutes assistencials pactades per cada una de les persones que té un problema d’es-
quena, no totes acabaran necessitant intervenció quirúrgica, de fet, no totes seria 
bo que acabessin amb intervenció quirúrgica i, per tant, hem d’haver fet la feina 
abans perquè no estiguin en una llista on no han d’estar, però sí que estiguin amb 
el sistema que les està tractant.

I tenim capacitat de fer molta més promoció i prevenció i sobretot de millorar 
la resolució en l’atenció primària, en això treballem amb el decret d’accessibilitat, 
en això posa èmfasi aquest decret també. Com en l’aspecte de les al·lèrgies, que era 
un dels aspectes que havia sortit també aquí, amb un millor circuit de derivació als 
diferents especialistes quan es detecten al·lèrgies i sobretot augmentant la resolució 
que es pot fer en l’atenció primària.

I un altre aspecte que posem aquí, el podríem haver posat en altres llocs, però el 
posem aquí perquè formarà part també d’aquesta iniciativa d’accessibilitat pel que 
fa a les intervencions quirúrgiques, però no només parlem d’això, que són les inter-
vencions de canvi de sexe. Hem doblat el pressupost, passem d’un centre que feia 
aquestes intervencions a tres centres, al Clínic s’hi afegeix Bellvitge i Can Ruti, amb 
vint vaginoplàsties cada una d’elles, vaginoplàsties i altres. I evidentment crec que 
això serà un salt important en aquestes persones, a més a més, s’estan mirant molt 
els casos, però continuem desenvolupant el model d’atenció a les persones trans que 
havíem estat també comentant en aquest Parlament i que van venir a comparèixer 
en aquest Parlament i que vam estar treballant amb el Departament de Salut. I això 
què vol dir? Que el model Trànsit, el model que s’està portant des d’aquí, al CAP 
Manso de Barcelona, el poguéssim territorialitzar arreu del país. Ja tenim a Reus, 
doncs, consultes que atenen aquest trànsit de les persones trans, s’obrirà propera-
ment també en altres regions. 

Crec que això és important. És a dir, això té en compte aquesta diversitat de la 
nostra ciutadania que estem dient i que, malgrat la diversitat, no vol dir que no tin-
guin iguals drets, i respectant evidentment els seus temps i les seves decisions.

Nosaltres quan parlem de llistes, de temps, jo crec que ens perdem una mica en 
allò que és rellevant. Jo crec que quan estem en aquests debats hem de pensar en tot 
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el que requereix la complexitat de tots els centres que estan atenent, que posen a dis-
posició del sistema els seus professionals i la seva expertesa. I nosaltres el que hem 
de fer i la nostra responsabilitat és fer que això rutlli, fer que això es coordini en 
les comissions d’accessibilitat que tenim a cada territori, a nivell de sector. Per això 
els hospitals de Barcelona cada dimarts al dematí reben un whatsapp del director 
territorial de Salut que els diu a cada un dels hospitals com tenen la llista d’espera 
de cada tipus d’intervenció. I diu què passa aquí, què passa allà. Els centres contes-
ten com gestionem això. I els acompanyem en aquesta gestió. No és una cosa de dir 
«jo t’ho envio, espavila’t» i ja està, sinó fer aquest acompanyament, aquest govern 
i aquesta execució acompanyada de les diferents entitats de salut de tot el que és la 
llista d’espera, perquè la ciutadania és responsabilitat absolutament nostra.

I per això també ens ocupem de tot l’àmbit d’urgències. I el Pla nacional d’urgèn-
cies de Catalunya, que està treballant des de fa dos anys.

I comentar i compartir algunes xifres. Ens augmenta l’activitat a urgències d’una 
forma important any rere any. I això, la previsió és que pot continuar sent així. No 
és fruit d’un pic puntual per alguna cosa, sinó que continuarà sent així, amb una mit-
jana d’un 5 per cent als hospitals, un 11,8 en els CUAP. Per tant, tota la gestió, no?, 
de la feina de treure la menor complexitat de les urgències dels hospitals i derivar-la 
als centres d’atenció primària, als centres d’urgències d’atenció primària, s’està fent. 
I malgrat això creix molt l’atenció a urgències als centres d’atenció primària, creix 
en els hospitals. La franja d’edat que més creix és la de divuit a seixanta-quatre anys 
i això vol dir que també hem fet una bona gestió d’allò que ja fa anys que prevèiem, i 
això ens ho deia molta gent. Estàvem preparats per a aquest envelliment. Nosaltres ja 
ens preparàvem amb tot el seguiment de la cronicitat, de la fragilitat, però la patolo-
gia augmenta, estem tractant moltes més persones, les estem tractant de moltes més 
coses, i no tot va relacionat estrictament amb l’envelliment sinó amb les oportunitats 
que el mateix èxit del sistema dona. I per això, doncs, tenim aquest creixement en 
les persones de divuit a seixanta-quatre anys.

Dispositius com el 061, que fa una atenció pediàtrica vint-i-quatre hores per 365 
dies l’any, amb més de 1.957 consultes. Això els va molt bé no només a la ciutadania 
en general sinó també als professionals sanitaris per tenir un recurs especialista en 
població pediàtrica quan hi ha unes urgències i es deriva a les urgències hospitalà-
ries allò que es requereix. Millorem la distribució de les urgències en atenció primà-
ria amb allò que dèiem, no? És a dir, els cribratges d’un a tres evidentment es queden 
en els hospitals, però disminueixen els nivells quatre a cinc que tenen els hospitals, 
augmenten en els CUAP, estem fent engranatges, s’envien ambulàncies als CUAP 
en aquells aspectes que poden resoldre. I tot això és el que estem treballant en els 
comitès operatius d’urgències i emergències de cada territori, on hi han els hospi-
tals, on hi han els sociosanitaris, on hi ha el SEM, on hi ha l’atenció primària, on hi 
ha l’atenció a les residències, on hi ha els equips de PADES i on hi és absolutament 
tothom, per compartir en una mateixa taula, no?, com ens organitzem en un sistema 
no quan hi han els períodes d’hivern o el que sigui, sinó ja per sempre, perquè estem 
desestacionalitzant també les necessitats en el nostre sistema. Augmentem un 20 per 
cent en les hospitalitzacions a domicili, cosa que també ajuda. I són tot uns canvis 
de servei, utilitzem molt més els hospitals de dia del que s’utilitzaven anys enrere. 
Són tot uns canvis d’organització i serveis. I, malgrat això, tenim encara molt crei-
xement de l’activitat.

Com també tenim equips d’atenció a la cronicitat, atenció a la fragilitat, com és 
en les mateixes urgències de Sant Pau. L’atenció a la cronicitat, que vaig poder vi-
sitar en el Dos de Maig, que és un dispositiu de primària que respon a allò que la 
primària necessita per no perdre la continuïtat assistencial dels seus usuaris i per-
met, evidentment, a l’usuari tenir uns episodis aguts controlats, que després se’n fa 
absolutament el seguiment a la primària sense haver de passar per les urgències dels 
hospitals, sense haver de passar per tot un periple, quan, a més a més, se sap perfec-
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tament i es té absolutament identificat que si creem dispositius que els donen respos-
ta des de la primària, doncs, això és un benefici absolut per als pacients.

Malgrat això, continuem tenint els programes d’hivern a estiu, que hem reforçat 
aquest any, en els quals vam posar 3,2 milions d’euros, en el PIUC específicament 
per a primària, que el 92 per cent dels equips van poder realitzar més contracta-
cions de jornades complementàries, el 32 per cent va fer un pla d’atenció domici-
liària extra, el 50 per cent va implementar organitzativament diferenciades visites 
espontànies, moltes d’elles amb infermeria, que el 65 per cent... Es va fer un pacte 
territorial, no?, per a ingressos directes amb llits de subaguts. Tot això ajuda que els 
impactes extres que ens venen per les grips o per períodes de l’estiu, etcètera, es pu-
guin mitigar, es puguin gestionar bé, com, per exemple, tenir la Xarxa Nacional de 
Bronquiolitis de Catalunya, que ens ajuda, sobretot, a coordinar les necessitats de la 
UCI d’aquests infants, que pràcticament tots són nadons, dins del nostre país. Això 
vol dir resposta, això vol dir moltes oportunitats per a aquests nadons i això vol dir 
realment treballar coordinadament en aquest sistema.

I, evidentment, en els períodes d’estiu, com no pot ser d’una altra manera, la po-
blació es mou i es fan els reforços a les zones on puja molt la població, zones costa-
neres bàsicament, on s’han pogut contractar 503 professionals per reforçar aquestes 
zones.

Però sí que hi ha una realitat que ens diuen els professionals, que ens diuen des 
dels centres d’atenció primària, dels hospitals, que, malgrat que tenim els plans d’hi-
vern i els plans d’estiu, és tot l’any que hem de treballar per aquesta gestió coordi-
nada entre diferents nivells assistencials sobretot, entre diferents proveïdors, perquè 
les coses rutllin i funcionin, i perquè estiguem, sobretot, pensant en el pacient. I per 
això també insistim en el Servei d’Emergències Mèdiques, no només per la part 
d’emergències, en el qual introduïm el suport vital avançat aeri nocturn, que això 
vol dir, evidentment, oportunitats per a la vida de les persones, això vol dir equitat 
territorial i, per tant, això vol dir que no depèn d’on visquis o d’on et passi alguna 
cosa, tu pots tenir les oportunitats perquè tenim aquest nou servei de vols nocturns. 
Estabilitzem places, digitalitzem el full assistencial del SEM. Això vol dir pràctica 
molt més segura, això vol dir la informació molt més ràpida, això vol dir disminuir 
errors, això vol dir l’accés a la història clínica compartida. Però, evidentment, també 
tenim molts altres serveis que es fan amb el compromís del Departament de Salut 
de fer un seguiment exhaustiu dels serveis de transport sanitari. I treballem perquè, 
a més a més, els propers plecs s’ajustin a la qualitat que nosaltres estem demanant 
per als serveis. És a dir, nosaltres no hem d’estar a expenses d’un contracte adminis-
tratiu, nosaltres hem de poder organitzar els serveis i tenir uns plecs que responguin 
absolutament a això, i evidentment amb les condicions laborals dels treballadors que 
pertoquin.

I, com he dit abans, res d’això, res d’assumir tots reptes, totes aquestes coordina-
cions, ho podem fer sense els professionals de costat. Per això nosaltres vam assu-
mir absolutament el repte dels professionals de salut, vam crear la Direcció General 
de Professionals nova, vam crear el Fòrum de diàleg professional, el vaig venir a 
explicar aquí. Farem el tancament d’aquest fòrum..., el tancament no, les conclusions 
del fòrum el 4 de novembre, però no vol dir tancament. És a dir, no vol dir unes con-
clusions i tanquem una carpeta i això ja està fet, sinó que moltes coses ja les hem 
iniciat i sobretot aquestes conclusions no només les implementarem nosaltres, les 
implementarà el sistema, les treballem amb les universitats, les treballem amb tots 
els agents, les treballem amb els col·legis professionals, les treballem amb societats 
científiques, perquè el fet és que comença una generació de canvi en els professio-
nals que ens ajudaran a la transformació que cal.

I quan parlo de professionals és que no m’ho puc deixar. Jo crec que la infermeria 
té un paper clau en tota aquesta transformació i en què necessitem com a sistema en 
el futur. Per això ens vam adherir a l’estratègia Nursing now, proposada per l’Orga-
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nització Mundial de la Salut. És una aposta clara, contundent, per un col·lectiu que no 
és que pugui fer més, sinó que ha de fer més, que les dades ens diuen que a més infer-
meria en un sistema, els resultats de salut..., aquell tenir cura de la població es pot fer 
molt molt millor. I perquè evidentment els rols de les professions, de totes, canviaran. 
La cosa ja no va de metges i infermeres. Hi ha moltes disciplines que intervindran 
en la salut i en el nostre sistema, però la potenciació dels rols de la infermeria és evi-
dent. I per això ja tenim aprovat el decret per a l’acreditació de la prescripció infer-
mera. Permetrà que més de 45.000 infermeres del nostre país puguin acreditar-se per 
indicar, per usar, per autoritzar la dispensació de medicaments i productes sanitaris 
d’ús humà que formen part de la seva pràctica clínica, que no formen part d’aquells 
subjectes a recepta mèdica. El decret preveu un sistema d’acreditació per als nos-
tres propis centres del Siscat, que permetrà que en quatre mesos 30.000 d’aquestes 
infermeres ja estiguin acreditades. I això és un primer pas, és un primer pas im-
prescindible, importantíssim, però un primer pas que cobreix una part de les seves  
actuacions.

Però continuem treballant molt intensament en la part de la prescripció de medi-
caments que sí que estan subjectes a recepta mèdica. Nosaltres, al nostre país, tenim 
les guies, tenim els protocols. Això ja ho han fet els professionals amb les societats 
científiques, ja ho fa la mateixa pràctica assistencial, que ho estan duent a terme, que 
nosaltres posem a disposició per agilitzar els processos que Madrid avui continua 
tenint segrestats. Nosaltres els posem a disposició i els facilitem, perquè nosaltres 
hem fet la feina des de fa molt temps. Ara bé, i davant de la situació actual, no ens 
podrem quedar parats. Si Madrid no compleix, doncs, no descartem nosaltres avan-
çar en la nostra iniciativa normativa per a la prescripció infermera també dels medi-
caments no subjectes a prescripció mèdica. Crec que és la nostra obligació, crec que 
és la manera d’avançar. Aquí hi ha un treball de fa moltíssim temps i també amb li-
deratge de la Direcció General de Professionals de Salut i de la DGORS, que també 
participa en l’acreditació, que nosaltres estem absolutament disposats a assumir i a 
continuar amb aquest repte.

I en l’àmbit de professionals no podíem fer una altra que estabilitzar, millorar la 
contractació d’un sector que ha patit molt, d’uns professionals que han patit molt. 
I per això el retorn de les DPO l’hem posat sobre la taula. Les divuit convocatòries 
que hem tret, catorze convocatòries fetes en la primera fase, on 3.300 són d’infer-
meria, 1.588 són de TCAI, de fisioterapeuta, 1.043 de facultatius especialistes, 1.343 
de medicina familiar i comunitària, i 4 pendents d’aquesta convocatòria.

I vull posar molt en valor l’esforç del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
l’esforç del Departament de Salut, que després posaré en context, de com estem fent 
aquest esforç, d’aquests 626 milions d’euros que posem en la millora de les condi-
cions laborals dels nostres professionals, posant en valor sobretot també no només 
la part que hem pogut fer en l’Institut Català de la Salut, sinó amb la signatura entre 
patronals i sindicats del segon conveni Siscat, que representa 340 milions d’euros, 
d’un conveni a tres anys. Són millores de condicions de treball dels professionals 
sanitaris, és la recuperació gradual de la jornada que tenien el 2008 i guanyant un 
dia d’assumptes propis. És que tots els grups i torns tinguin la mateixa jornada no-
minal que tenien en el passat conveni XHUP; el cent per cent de les IT cobrades 
des del primer dia; són increments salarials de fins al 9,87 per cent acumulat del 
2017 al 2020; és l’equiparació salarial entre primària i hospitalària; és adequar el 
conveni als nous models d’atenció i a les noves formes d’organització del treball en 
els equips i en els centres del Siscat, i és, evidentment, crear un escenari de tarifes, 
també, per part nostra, que siguin conegudes per les entitats proveïdores i que pu-
guin donar un sistema estable per treballar, per planificar bé, per poder organitzar i 
perquè tothom sàpiga amb què compta.

I, evidentment, aquest conveni no hi podia ser sense que nosaltres en féssim un 
seguiment acurat per part de la Secretaria General i la direcció del CatSalut, un se-
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guiment del conveni que nosaltres fem amb sindicats i patronals. I és el nostre com-
promís i així ho fem.

Com que vam dir que identificaríem els reptes de present i de futur vam crear el 
Fòrum, hem augmentat també l’oferta de formació especialitzada; aquest augment de 
l’oferta és el més gran..., de fet, tenim l’oferta més gran que hi ha hagut mai: 1.432 
places d’aquesta oferta de formació especialitzada, 54 especialitats diferents, amb una 
insistència molt clara per medicina familiar i comunitària, que crec que va d’acord, 
no?, amb la priorització per part del Departament de Salut d’aquest impuls de fer que 
l’atenció primària sigui, evidentment, l’eix vertebrador del nostre sistema. 

I aquests canvis, no?, en professionals, comencen amb els canvis en la formació 
d’aquests professionals; comencen amb una relació molt més estable amb les univer-
sitats del nostre país que vam encetar a l’engegar el Fòrum de Diàleg Professional, 
en els quals quan fem docència jo crec que hem d’explicar que les persones espe-
raran d’aquests professionals del futur, molt més enllà del coneixement i de les ha-
bilitats tecnològiques que puguin tenir, esperaran unes respostes humanes d’acord 
amb el que demani la ciutadania, i per tant els professionals no només han d’adquirir 
aquests coneixements, sinó que han d’adquirir aquestes habilitats que les necessita la 
gent en valors, en com es dona la informació, com pots debatre, com pots compartir 
les decisions amb l’usuari i com pots consensuar, fins i tot, línies de tractament. Els 
professionals els haurem de formar en aquesta línia perquè és el que necessitem com 
a població i és el que el sistema vol donar. 

I, evidentment, com que tots aquests canvis –i ja ho he dit abans– amb els pro-
fessionals els fem absolutament de la mà, hem treballat molt en l’atenció primària al 
nostre país. I aquí hi ha hagut molt debat, i aquí tothom ho ha tret, diputats i diputa-
des sempre, no? Com enfortim l’atenció primària? Doncs, en primer lloc, ens trobà-
vem que havíem d’alleugerir les càrregues assistencials i millorar molt la conciliació 
i tots els aspectes organitzatius de l’atenció primària; per això s’ha de fer la con-
tractació de 262 metges i metgesses, amb noves contractacions, amb allargaments 
de jubilació, amb augment dels «cupos» de la jornada, reduint les sobrecàrregues 
que tenen en les seves agendes, i que ajudin també a organitzar molt millor aquesta 
atenció primària, homogeneïtzar els horaris dels nostres centres d’atenció primària a 
Catalunya, que tanquen a les vuit i que queden oberts els punts d’atenció continuada, 
els centres d’urgències d’atenció primària.

I, evidentment, no ho podem fer sense ajudar, no?, a afavorir l’organització au-
tònoma dels equips d’atenció primària. Això és una cosa que sempre ens demanen, 
no?; si nosaltres ens podem organitzar bé ja ens ho fem. Som els que coneixem la 
nostra població, som els que coneixem quina diversitat tenim i de quines famílies 
hem de tenir cura, i això augmenta la capacitat resolutiva. 

I no podíem tampoc deixar de banda l’atenció primària de les inversions que ha 
de fer el Departament de Salut. Si nosaltres poséssim les inversions en els centres 
d’atenció primària dins una llista de totes les necessitats d’inversió que té el sector 
de salut, moltes d’elles segurament acabarien a la cua –acabarien a la cua sigui per 
import, sigui perquè sempre passen prioritats i urgències d’altres nivells hospitala-
ris per davant, amb unes xifres molt més grans. Nosaltres vam dir: el primer que 
traurem és un pla de millora d’equipaments i de resolució de l’atenció primària per-
què no estigui a la cua sinó que siguin els primers. Trenta milions d’euros en tres 
anys a fer diferents coses: poden ser coses més petites –inversions petites, renovació 
tecnològica–, però també per millorar la resolució. Si nosaltres incloem ecògrafs a 
l’atenció primària, estem millorant la resolució de l’atenció primària, estem evitant 
derivacions i proves a un altre àmbit assistencial, en aquest cas l’hospitalari, i, evi-
dentment, estem fent un bé a l’usuari espectacular, perquè ni el mareges, ni el fas 
esperar, i a més a més li ho està dient la seva persona de confiança, el seu metge i la 
infermera de confiança. 
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Són aquestes inversions les que crec que hem de fer; són aquestes prioritzacions 
les que crec que marquen la iniciativa política quan nosaltres diem: «L’atenció pri-
mària pot ser veritablement l’eix vertebrador del nostre sistema», i l’aposta claríssi-
ma hi és. I engeguem aquest pla de millora, i fem quatre nous CAP –el CAP Roger, 
el CAP d’Amposta, el CAP de la Mina, el CAP de Figueres–, i consultoris, i el 
CUAP de Gràcia el posem en marxa, i a més a més estem treballant en l’ampliació 
del CAP Bon Pastor, que ja té acabada la primera fase, que és la de consultes a les 
persones –unes consultes noves, grans–, i ara estem en la segona fase, que són tots 
els espais per a tallers, però tots els espais també per als professionals, i ampliació 
del CAP de l’Ampolla, del Parc Torreblanca, del CAP de Torreforta –en un barri 
amb una complexitat gran de la ciutat de Tarragona–, el nou CAP de la Florida, de 
Santa Eulàlia... i totes les inversions que farem en l’atenció primària i que tenim, 
evidentment, en la cartera. 

I això no ho farem sense una participació al màxim d’activa i informada de la 
ciutadania. Per això, quan nosaltres tenim un projecte de La Meva Salut, que és di-
rectament del ciutadà cap al sistema, doncs, ens plantegem una fase participativa de 
com es pot millorar i de què demana el ciutadà d’una eina tan clara com La Meva 
Salut: participació dels pacients en la recerca, participació de pacients en diferents 
comissions de decisió –de decisió. Jo crec que és important, quan involucres, quan 
informes les persones d’aquesta decisió per a aquesta avaluació, per exemple, de re-
cerca, la resposta és satisfactòria per a tot el comitè sencer. 

I, evidentment, modificarem el Consell de Pacients de Catalunya, que fins ara era 
el Consell Consultiu de Pacients i passa a ser el Consell de Pacients de Catalunya.

I, finalment, jo crec que he intentat exposar una mica el context, és a dir, tot el 
que vam dir que faríem amb aquests eixos principals de l’atenció primària, dels pro-
fessionals, de la perspectiva de gènere, de les desigualtats en salut, de mantenir el 
sistema públic tal com el volem defensar, amb les característiques principals d’uni-
versalitat, d’equitat, de qualitat. Ho estem fent en un context absolutament –com ho 
diria jo?– advers –absolutament advers. He explicat els increments d’activitat que 
ens trobem a les urgències: estem incrementant l’activitat en intervencions quirúrgi-
ques, estem incrementant l’activitat en proves diagnòstiques, en consultes a especia-
listes: les necessitats de la gent són evidents; les oportunitats que els estem donant a 
les persones avui són, evidentment, molt millors de les que donàvem fa anys enrere. 
El Codi infart va començar el 2010; nosaltres avui tenim un Codi infart que porta 
un recorregut de deu anys que dona resposta a la gent i que salva vides, i que, a més 
a més, no hem fet res més, en aquests deu anys, que anar-lo millorant. Jo crec que 
ens en podem enorgullir, del Codi infart i de moltes altres coses, però el context és 
el que és. 

Nosaltres estem tractant moltes més persones, les estem tractant durant més 
temps, els estem donant oportunitats que no tenien abans, sigui de tractament, o si-
gui de diferents línies, no?, de tractament que podem oferir-los. I això ho fem amb 
un finançament que no s’ha mogut. La priorització del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a les polítiques socials i a les polítiques de salut és evident –és evident–; 
un 38 per cent del pressupost de la Generalitat de Catalunya és el Departament de 
Salut: a la part assistencial, a la part de promoció i prevenció de la salut –que no ens 
la podem oblidar i que ens garanteix un futur sostenible–, però el finançament no 
s’ha mogut en absolut. 

Què vull dir amb això? Quan nosaltres, des del Govern espanyol, rebem una 
carta del Ministeri d’Hisenda i del Ministeri de Sanitat que ens diu: «Compte, no 
gasteu en despesa farmacèutica ni en pròtesis», dic: què ens estan dient? On és la 
responsabilitat del que se l’ha espolsat tota perquè ha cedit les competències –que 
ja les volem–, però evidentment manté la clau de volta de tot, que és la clau de la 
caixa? Nosaltres el que diem és: no retallarem. Nosaltres no retallarem, nosaltres 
continuarem donant resposta absolutament a totes les necessitats de la nostra ciuta-
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dania, però denunciem exactament l’abús de voler escanyar i voler ofegar aquell qui 
té les responsabilitats. És molt fàcil –és molt fàcil–, quan tu no tens la competència, 
enviar una carta i dir: «Digue’m què estàs fent.» I jo dic: «Digue’m què estàs fent 
tu», amb un creixement que és exponencial un creixement que no és volgut, un crei-
xement que nosaltres assumim i assumirem i que, evidentment, incorporem totes les 
innovacions necessàries per posar-les a disposició de la gent, per donar-los oportu-
nitats de tractament a la gent.

Sempre –sempre– nosaltres estem al costat dels drets; sempre –sempre– a nosal-
tres ens trobaran al costat de la ciutadania; sempre –sempre– ens trobaran pencant 
com ningú per organitzar un sistema que doni respostes. És el mínim que nosaltres 
podem demanar als altres, i per tant jo dic: com a Govern tenim eines que ens po-
den ajudar, tenim l’eina del pressupost. Nosaltres treballarem amb els grups parla-
mentaris per tenir el millor pressupost, però sapigueu –i que sàpiga la ciutadania 
de Catalunya, i em sento amb l’obligació de dir-ho– que tenim un problema real 
que va molt més enllà del que puguem decidir en el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya. Jo crec que això ho hem de dir, i ho hem de dir claríssimament.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Si bé això és una sessió informativa i l’estem gestionant com 
una compareixença, ara com a sessió informativa hauríem, si volen, de suspendre 
la comissió uns minuts; és així? Sí? (Pausa.) Doncs suspenem la comissió cinc mi-
nuts i reprenem amb les intervencions dels grups parlamentaris, si els sembla també 
pactadament per un temps de deu minuts? Sí? (Pausa.) Perfecte. Doncs suspenem 
la comissió cinc minuts.

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

migdia i sis minuts. 

La presidenta

Reprenem la comissió. 
Doncs, tal com correspon, tenen ara la paraula els diferents grups parlamentaris. 

Per tant, començaríem amb el Grup Parlamentari de Ciutadans i, per a la defensa de 
la seva posició, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, molt bon dia. Gràcies, presidenta. Consellera, secretària, doctor Comella, 
companys, companyes, bé, bon dia a tothom.

Venia avui pensant, consellera, com canvia el panorama polític, i ara pensava 
que veníem en una campanya única, doncs, i propera aviat, però després d’escol-
tar-la aquí he tingut la sensació, consellera, que tindrem una campanya ben aviat 
també aquí, li ha faltat demanar el vot, crec que li ha faltat poquet. Però, bé, el to de 
la compareixença, de la sessió informativa, doncs bé, pràcticament ha acabat amb 
un dels seus hits, no?: «Espanya ens roba.» No sé si ha faltat també allò d’«Amb la 
república, gelats de xocolata tots els dies.» Bé, li ha faltat, com dic, demanar el vot.

En tot cas, bon dia, consellera, gràcies, bé, per comparèixer, ja sap que, a més 
a més, com no pot ser d’una altra manera, estem superagraïts de les grans fites que 
tenen els nostres professionals de salut. I, per tant, compartir, com no pot ser d’una 
altra manera, alguns dels èxits que vostè tan bé ha reflectit i que crec que, a més, 
són un encert del sistema sanitari. I, per tant, compartim molts dels diagnòstics i, 
evidentment, algunes de les solucions.

Pràcticament avui podria ser no solament el dia en què ha semblat que aviat, 
doncs, tindrem aquí a la consellera fent campanya en les pròximes eleccions, sinó 
també podia haver estat el balanç d’un any de legislatura. Fa molt poc més d’un any, 
però vostè va estar amb un permís de maternitat, i, per tant, avui podria haver ficat 
vostè aquest títol, no?: «Un any del meu balanç abans de tornar a les eleccions.»
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Vostè sap perfectament que algunes de les coses que vostè ha dit aquí queden 
absolutament sotmeses, no al seu final d’«Espanya ens roba», que ja sabem que és el 
seu hit, sinó també als seus pressupostos. Pensava començar per aquí. Vostè segu-
rament té informació privilegiada que la resta no tenim. Tindrem pressupostos per 
poder fer tot això? Vostè diu «haurem d’anar fent inversions al llarg del territori?». 
Estava aquí prenent notes quan vostè ho ha dit i per un moment he tingut la sensació 
que estava el conseller Comín dirigint-se a aquest diputat que us parla, perquè era un 
altre dels hits també del conseller Comín. Si alguna cosa no ha canviat a Catalunya, 
de fet no ha canviat absolutament res des que el senyor Comín era conseller i que 
vostè, doncs..., la continuïtat és el fil argumentatiu, segueix exactament igual. Li ho 
he dit molt sovint, aquestes diapositives, pràcticament, amb alguna adaptació, són 
les mateixes que ens portava aquí el senyor Comín. 

I l’únic que potser ha canviat és aquesta fascinació que vostè sempre, inclús a 
vegades sembla molt teatral, no? Com va descobrint, vostè ha anat descobrint com 
a consellera el sistema sanitari. Recordo que li deia que ens recordava a vegades 
entrant de la mà d’algú que li entrega les ambulàncies –us en recordeu–, i va desco-
brir els CUAPs, ha descobert els quiròfans... Bé, va descobrint –com un alumne que 
progressivament entra a la carrera– el sistema sanitari.

Però, més enllà d’això, vostè textualment diu que, bé, tenim una cruïlla i ens ha 
explicat que en aquesta cruïlla, imagino, no?, que vostè va dirigir un camí. Crec..., i 
en això cal, evidentment, com no pot ser d’una altra manera, si vostè és la cap de tot 
això, doncs, felicitar-la, perquè en algunes de les decisions, evidentment, del sistema 
sanitari, que és transversal i que, a més a més, forma part d’un equip molt gran, ha 
tingut molts encerts i és indubtable que cal reconèixer-los, només faltaria. 

Ara, no tinc molt clar si aquest camí, doncs, té tants encerts com avui amb pro-
paganda electoral ens ha vingut a dir. Bàsicament perquè, bé, què és el que realment 
ha canviat, més enllà del diagnòstic, eh?, que tantes vegades li he dit que està molt 
bé que es passi el dia diagnosticant però que cal arribar una mica més al final de la 
carrera i ficar de tant en tant algun tractament, doncs, què és exactament el que ha 
canviat a Catalunya? No perquè ho digui jo, sinó perquè ho diuen, bé, els professio-
nals i ho diuen els pacients. 

Ha faltat també dir..., vostè podria, si tinguéssim alguna vaga més, no les tinc 
comptabilitzades, però és fàcil que sigui la consellera ja de les vagues. No he vist 
una conselleria que tingui tantes vagues sanitàries com les que vostè porta en aquest 
any. Treballadors de l’atenció primària, metges de família, els pediatres de la con-
certada, els treballadors del SEM, la Metropolitana Nord, les rebel·lions de l’atenció 
primària, etcètera. És a dir, jo crec que pràcticament han faltat pocs col·lectius, i 
això que semblava impossible amb el monotema i amb l’eix, allà, que ho bloquejava.

Però és que tots reclamen el mateix. Els treballadors, aquestos que vostè, doncs, bé, 
felicita, com podem felicitar tots, però el que li estan dient és que aquest estiu ha tornat 
a ser penós, eh?, per als treballadors. Avui mateix, a les urgències de la Vall d’Hebron 
continua tenint cinquanta-tres pacients, allí apoltronats, als passadissos esperant ser 
ingressats, i, com vostè molt bé ha dit, és que ja no és un problema estacional, certa-
ment, és que el sistema sanitari ja no és problema de l’hivern. Ara, si avui, al setem-
bre ja tenim cinquanta-tres pacients a Vall d’Hebron, com un exemple més, eh?, vagi 
a qualsevol hospital de Catalunya..., doncs, consellera, no fent res, que és el que no ha 
fet, cap canvi substancial, què és el que ens passarà quan vingui, doncs, el gener i el 
febrer? No cal ser epidemiòleg, això em sembla que era a sisè, no?, doctor Comella, 
però quan ens explicaven això, doncs, gener i febrer tornarem a tenir això.

Tenim un fotimer d’ambulàncies que dia a dia s’estan queixant de que, doncs, no 
tenen metges per cobrir-les. Tenim altres ambulàncies on no hi ha una infermera, 
doncs, assignada al servei. Cinc mesos sense la Vir 0. Centre coordinador de Reus 
que no té metge de nit. El Mike 1, sense cobrir, com dic. Clar, vostè parla de cuidar 
la ciutadania...
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I no hi ha dubte, jo li ho reconec, eh?, la complexitat que té la llista d’espera. 
Vostè, a més, utilitza el verb «fem», entenc que com a cap, no?, responsable de tot el 
sistema sanitari. «Fem mil cent operacions quirúrgiques al dia.» Bé, si fem mil cent 
operacions quirúrgiques al dia, permeti’m que llavors digui: doncs, vostè té, ara ma-
teix 175.480 persones esperant. Vostè té aquesta gent esperant a Catalunya. Perquè 
en aquest any, enguany, hi ha una cosa que vostè està liderant, les llistes d’espera. Si 
ja el senyor Comín tenia les llistes d’espera llarguíssimes a Catalunya, en aquest any 
que vostè «fem», i, per tant, vostè lidera això, han tornat a créixer, eh?

Les consultes externes han passat de 434.000 pacients a 481.000 pacients. El temps 
de demora mitjà ha augmentat de 90 a 93,8 dies; això segons Metges de Catalunya i 
els sindicats, però si anem a altres fonts, 175.480 persones s’estan esperant en aquestes 
intervencions que vostè diu «fem», un 7 per cent més que al juliol de 2018; 481.000 
una visita especialitzada, i el mateix amb les proves diagnòstiques.

Consellera: 155.897 catalans –segurament són més, eh?, consellera– estan esperant 
per saber què els passa, bé no sé si vostè és el concepte que té per cuidar la ciutadania, 
perquè si mal, doncs, estàvem fa ja temps, doncs, cada vegada anem pitjor.

Li he dit sovint –desconec si a vostè li sembla bé, després d’aquesta propaganda, 
eh?, exemplar, que ens porta aquí a la comissió. Que, per cert, desconec si potser 
hauria d’acomiadar-me, perquè és possible que avui ja sigui, doncs, l’última vega-
da que vostè i jo tinguem l’honor d’estar parlant del sistema sanitari a la Comissió 
de Salut (veus de fons), auguro que aviat també aquesta comissió estarà tancada. 
Però bé, en tot cas, no sé si a vostè li sembla normal tenir un sistema on l’atenció 
primària, doncs, té llista d’espera de deu, quinze... –no sé si he d’esperar..., sí?–; 
no, dic que no sé si li sembla normal tenir una atenció primària, aquesta que vos-
tè, eh?, garanteix l’accessibilitat i que és tan magnífica, quan els seus pacients no 
poden rebre la visita del seu metge o la seva infermera en divuit, vint o vint-i-cinc 
dies. I això no és que estigui passant a Barcelona, per cert, que també està passant 
a Barcelona ciutat, passa a l’Àrea Metropolitana, i passa arreu del territori, en l’opi-
nió d’aquest diputat que us parla, crec que això no és garantir l’accessibilitat, crec 
que és un error.

Vostè parlava de millorar..., entenc, eh?, no ha dit les desigualtats territorials, 
crec que anava aquí el terme, però bé, en tot cas, crec que les desigualtats territo-
rials, quan li hem dit al Ple, li ho vam dir al juliol, i li ho tornarem a dir segurament 
la setmana vinent, en aquest Ple de política general, consellera, tenir gent esperant 
en un lloc del territori, per exemple, per una mamografia, més de cent dies, quan hi 
ha hospitals a Catalunya propers, on triguen divuit..., bé això és una desigualtat ter-
ritorial claríssima, que crec que vostè podria haver solucionat, i el mateix, eh?, ma-
mografies perquè són les últimes hores que vaig revisar, però passa amb neuròleg, 
passa amb altres proves diagnòstiques.

Vostè sap, consellera, que aquí vam portar des de Ciutadans una llei, l’hi vaig 
portar, li vam dir al senyor Comín, l’hi vam portar també a aquesta consellera, i 
vostè la va bloquejar. I era una llei per intentar solucionar, ajudar a portar aquí als 
professionals i als representants de la ciutadania..., per ajudar a alleugerir aquestes 
llistes d’espera, no solament amb pressupost sinó millorant aquestes desigualtats. 
Però vostè, com tantes vegades, quan ho porta Ciutadans, doncs, ho bloqueja. I així 
va ordenar-ho.

Consellera, ens donen deu minuts després de la seva hora de propaganda. 
M’agradaria evitar allargar-me moltíssim més. Perquè vostè parla de reptes per cui-
dar la ciutadania, però té un llistat innombrable de promeses incomplertes.

Jo pregunto: l’atenció primària, està clar, vostè no ha complert amb la vaga, 
amb els acords, no s’han cobert les vacances d’estiu. Vostè parla aquí de les bai-
xes. Doncs, no, consellera, les consultes estan tancades. Parli amb els metges. No, 
no se’n rigui, perquè vostè no ha garantit aquesta accessibilitat ni la cobertura dels 
clínics, però és que hi ha altres temes que em preocupen sobiranament. Què pensa 



DSPC-C 333
19 de setembre de 2019

Sessió 17 de la CS  19 

fer amb el Barnaclínic? Realment ampliaran el Clínic? Sí? No? On i quan? El forat 
negre que tenen a l’Hospital de Reus. Què voldran fer al final amb l’activitat privada 
aquesta que vam parlar del Siscat?

Bé, el Raval Nord, aquí al costat, al final, això ho faran, no ho faran? Es discuti-
ran amb l’alcaldessa? No? Ampliaran el Trueta? Sí? No? Dependrà dels pressupostos? 
Sí? No? La veiem anant a Vall d’Hebron a fer també propaganda, però tampoc sabem 
si destinaran recursos o no. Com el senyor Comín anava, també, al Joan XXIII. Li 
pregunto: també al Joan XXIII, allò que ell prometia, que vostè crec que també: Sí? 
No? Ampliarà? Reformarà? Canviarà? És a dir, tenim moltíssimes qüestions de cam-
panya... Sí, entenc que em tallarà... Doncs, bé, gràcies, consellera. Desconec si tin-
drem més rèplica després, o això... Però, bé, en tot cas, consellera, li ho he dit moltes 
vegades, deixi fer propaganda i dediqui’s d’una vegada, doncs, a millorar moltíssims 
dels temes que a la ciutadania sí que li preocupen.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ja intentarem ser flexibles en el temps, però, per ordenar una 
mica el debat valdria la pena mantenir uns temps establerts. Com a mínim que prè-
viament tots coneguem per poder-nos organitzar, també, el funcionament de la co-
missió. 

Ara, en nom del Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia. Jo, abans de començar amb els agraïments, m’agra-
daria dir dues coses prèvies. 

Una, vostès porten fatal allò de la conciliació, perquè enviar un paper a les 
23.26... (rialles), és no entendre el que és la conciliació, en general. I ho dic per la 
pobra Mònica, vaja, perquè jo vaig veure el paper, em vaig fotre al llit i vaig pensar: 
«Ja s’ho faran!», però certament, crec que no és el paper. Per la consellera, també, 
eh?, però, en general, per tots plegats.

El segon tema. Vostè, consellera, diu: jo vull una sessió informativa, aquesta di-
ferència que ens feia la presidenta, molt acuradament, i ve a explicar el que vostè 
vol, cosa que em sembla molt bé, però és evident que els grups parlamentaris aquí 
hem presentat sol·licituds de compareixences que sistemàticament són rebutjades 
amb la votació dels grups que donen suport al Govern, i que per tant no donen res-
posta a aquelles inquietuds que, recollint el sentir de la ciutadania, els grups par-
lamentaris posen aquí i que valdria la pena que també s’abordessin. El meu grup, i 
només li parlo del meu grup, ha demanat des del desenvolupament de l’ENAPISC, 
del PLANUC, o sobre el Clínic, que també. I sistemàticament són rebutjades. Per 
tant, a mi m’agradaria, consellera, que, de tant en tant, poguéssim parlar, també, del 
que nosaltres volem.

Agrair-li la compareixença, agrair la feina. Compartim moltes coses. I jo estic 
convençuda que si jo dic: equitat en l’accés, qualitat de l’atenció, apoderament de 
la ciutadania, respecte als professionals i millora constant dels recursos i la seva 
gestió, hi estarem tots d’acord. El tema és com es fa tot això. I llavors, compar-
tint algunes de les coses, i moltes de les coses que es diuen, home, tot de color 
de rosa, no.

En la defensa dels drets i en aquestes definicions que jo li feia, crec que hi som 
tots. Ara..., i fins i tot hi som, miri, li ho diré, en el reconeixement de l’infrafinança-
ment del sistema sanitari. És cert. Ara, que vostès em parlin de que estan revertint 
les retallades, com deien l’altre dia, amb el bloc quirúrgic de Bellvitge, que per sort 
el president va esborrar el tuit, perquè, de veritat, ens feia vergonya. Que vostès ens 
parlin de fer sense un plantejament sobre com revertim les retallades. Com deixem 
de ser la comunitat autònoma que és la tercera per la cua en despesa per capita. 
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Home, costa bastant de pensar que totes aquestes coses són com molt de defensa, 
de color de rosa, o bé que Madrid té la culpa. Aquí hi ha una decisió. L’any 2010, la 
Generalitat destinava més del 40 per cent del seu pressupost a Salut. Vostè mateixa 
ha dit que avui estem al 36, i jo crec que menys. És veritat que aquí no tenim pres-
supost. Miri, l’altre dia algú deia una frase que està bé. Es diu: vam perdre el tren 
d’un bon sistema sanitari, de no perdre la qualitat assistencial, amb les retallades, i 
estem a un pas de descarrilar sense pressupostos.

Vostès tenien una oportunitat, que és aprovar els pressupostos de l’Estat, no hau-
ríem anat a eleccions, i entre altres coses hauríem tingut més diners, també, per tirar 
endavant moltes de les coses que volíem tirar endavant.

Es pot parlar avui de moltes coses. Vostès disposa d’una hora, nosaltres deu mi-
nuts. Miri, jo no li parlaré del decret d’accessibilitat, perquè després tindrem opor-
tunitat de fer-ho. I, per tant, m’agradaria fer una intervenció més genèrica. És a dir, 
vostè parla de com farem front a les noves necessitats, i jo li dic, escolti, primer, 
posem-nos una miqueta a zero. És a dir, revertim de veritat les retallades, fem un 
pla perquè puguem arribar als 1.500 euros per capita per saber cap a on anem, i a 
partir d’aquí, també dissenyem el futur. Perquè jo sento les seves intervencions pú-
bliques, i la veritat, jo no veig una línia clara, no sé cap a on anem? És a dir, donem 
per bo el model de fa trenta anys? O bé intentem que aquest model s’adapti a les 
necessitats que han canviat? Vostè ho ha dit: socials, econòmiques i demogràfiques. 
És a dir, és sostenible, el sistema? Serà sostenible d’aquí a vint anys? Ens ho estem 
plantejant, això?

És evident que ens manquen professionals, ho deia abans el senyor Soler. És evi-
dent, i, més enllà del Fòrum de les professions, què ens estem plantejant? L’altre dia 
em deien que en l’eix estratègic de la C-17 manquen vuit cardiòlegs. I l’acabem de 
fer, l’eix estratègic, i no tenim pediatres.

A mi m’agradaria saber, consellera, si deixem la LOSC tal com està, si la modi-
fiquem, si anem per la continuïtat? Si internalitzem i fem públics alguns dels serveis 
que en aquest moment són un desastre, amb acords aquí aprovats, com el transport 
sanitari? Si internalitzarem algunes coses que tenim amb empreses que no acabem 
de..., com l’IDI i el SEM. Què fem amb tot això, no? Què fem amb el model? Hi es-
tem d’acord? És a dir, estem d’acord amb un hospital que ho ha de fer tot cada trenta 
quilòmetres, o anem a estructurar una mica més el servei? Tenim valentia? No la 
tenim? No ho sé, no sé on és vostè.

Tampoc sé si vostè entén, quan parla dels nous reptes de futur, si realment estem 
abordant els canvis estratègics que ens fan falta per fer, de veritat, una bona atenció 
social i sanitària. I aquest és el moment on estem. És a dir, estem adequant l’oferta 
d’atenció sanitària i social? O bé els atenem a urgències, la gent gran, i els tornem? 
Els tornem, a on? Què tenen, per a la continuïtat? Com ho fem? No hem integrat ni 
els serveis de la cronicitat, ni l’atenció domiciliària, ni el PADES a l’atenció primà-
ria. Per tant, fem seguiment, però no està aquí. No fem de veritat una atenció social 
i sanitària, i això està clar: no hem aconseguit ni integrar les històries clíniques. Els 
metges de les residències no tenen accés a les històries clíniques, ni tan sols són de 
l’ICS –ni tan sols són de l’ICS. Això ho hem demanat amb una PR que ens van tom-
bar. O sigui que, està clar.

Ara, escolti, això, per una banda. Per l’altra, estem adoptant la cartera de serveis 
a la visió de l’OMS? És a dir, que faci promoció, prevenció, detecció, diagnòstic de 
tractament, seguiment, i alta o pal·liació, o mort, eh?, i en aquest cas jo coincideixo 
–i ho sap– molt amb vostè amb el tema de l’eutanàsia. Ho estem fent? Ens estem fent 
aquests plantejaments?, o senzillament, bé, anem tirant?

Està molt bé, introduïm la perspectiva de gènere, i jo com a dona cregui’m que 
hi estic absolutament a favor. Introduïm aquest tractament al voltant de les malalties 
minoritàries, però continuem no tenint la persona al centre. Continuem no pensant 
que té aquest dret, social i sanitari, des que neix fins que mor, amb llibertat i dig-
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nitat. I jo crec que no estem adequant el sistema a aquestes necessitats. Vostè hi ha 
insistit. Estem preparats per a l’envelliment. Doncs, miri, perdoni, jo crec que no 
estem preparats per a l’envelliment. Perquè ni tan sols tenim el sistema adequat per 
tractar-ho bé. I ja li ho deia: no estem ni integrats, ni, a més, els abordem a urgèn-
cies o els..., i no aconseguim que tot això ens ho tracti l’atenció primària, que és el 
que hauríem de tractar.

Miri, hi han moltes coses que podríem parlar, des dels professionals, des de la 
prescripció infermera, que jo crec que està molt bé que s’hagi pogut fer, però és que 
veníem parlant de la regulació pròpia des de l’any 2016. Per tant, escolti, tiri enda-
vant i tindrà tot el nostre suport. O bé que hauríem de començar a posar sobre la 
taula la creació de la ponència de les DPO, perquè ens ve l’any 2020 i, de fet, el pro-
jecte de llei s’ha d’adaptar a això.

Jo abans de que em diguin que se m’acaba el temps, i com que volia fer una in-
tervenció, com li deia, més general, sí que volia fer un esment a una de les coses que 
vostè ha dit al final que és «tot això ho fem en un context difícil» –hi estic d’acord, 
jo ja li ho dit–, «el sistema sanitari està infrafinançat»; ara, ni van votar el pressu-
post a Madrid ni ens van portar un pressupost d’aquí. Per tant, esperem que en el 
pressupost del 2020 vostès siguin capaços d’aportar alguna cosa que ens permeti 
saber que estem realment revertint mentre el departament està pensant en coses que 
es van fent.

De Madrid li diuen..., no li diuen: «No gasti ni en farmàcia ni en pròtesi»; li 
diuen: «Millori la gestió per complir l’objectiu de dèficit», que és el que hi ha hagut. 
Però vostè és tan conscient com jo que es poden fer moltes coses.

Pròtesis. El director del CatSalut els diu: «Aquest any a tu et toquen», m’ho in-
vento, «cent intervencions de maluc». Cada centre de l’ICS i cada centre sobretot 
del Siscat compra la seva pròtesi, el model que vol, la marca que vol, la negociació 
que hagi fet amb el sistema farmacèutic o de distribució; per tant, home, potser que 
ens comencéssim a plantejar que hi hauria una manera de ser eficients si féssim un 
sistema de compres una mica més centralitzat. Això sí, molt ben auditat, sabent com 
es fan els concursos, no?

M’estava mirant l’informe de l’ICS de l’any 2015 que avui va a la Comissió de 
Comptes, i allà una de les coses que diu la Sindicatura de Comptes és que es fan 
menors per pagar farmàcia –menors per pagar farmàcia–, i que es fan de manera 
reiterada. Bé, doncs, potser si en lloc de fer menors, fem anar una altra vegada la 
política farmacèutica diferent...

És a dir, estem buscant que la política de medicaments sigui aconseguir la màxi-
ma..., la millora de la salut, no?, i cobrir les necessitats... Ara, escoltin, en aquest país 
fem molta recerca i molt poca innovació. Facilitem que els metges investigadors en 
els hospitals facin innovació també en tema farmacèutic i, per tant, puguin fer apli-
cabilitat o ho anem a comprar a la farmacèutica? Vull dir que abans de dir que no 
farem res, que jo crec que hem de fer el que tota la gent necessiti, potser sí que ens 
miréssim si som capaços de fer una bona gestió amb al sistema farmacèutic, si som 
capaços de promoure la innovació en el camp dels nous medicaments biològics, on-
cològics i no només deixar-ho a la recerca i deixar que la innovació la faci la indús-
tria farmacèutica i després ens ho vingui a vendre. Ho van dir els metges del Clínic 
que ells ho havien tret, valia, no ho sé, una dècima part menys. Home, doncs, escolti, 
hi ha coses a fer. I no neguem, sinó que treballem. Jo és l’únic que li demano.

Gràcies.

La presidenta

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

Gràcies, presidenta. Consellera, com que ja hi ha hagut intervencions anteriors, 
evidentment alguns temes ja s’han tractat. Tot i així, intentaré anar al gra.

No li nego el positiu d’alguns dels canvis que ens explica, no?, dels impulsos que 
han donat des del departament en els elements de perspectiva de gènere –que sap 
que com a diputada i com a grup parlamentari li vam situar des d’inici de legislatu-
ra que crèiem que era un dels temes prioritaris–, en nous serveis o atencions per a 
algunes malalties minoritàries, en la creació d’espais de reflexió, de repensar alguns 
aspectes concrets del sistema.

No li ho nego, no vull dir «no estan fent res, tot és un desastre»; no, no és això. 
Però la sensació –crec que això potser sí ha estat una mica comú en els tres diputats 
que de moment hem intervingut–, la sensació que es té és que ara mateix el moment 
no és de petites coses, lamentablement. O sigui, estem en un moment en què o ata-
quem temes a fons, no en les millors condicions per fer-ho, està clar, però o ataquem 
elements de fons que venen d’elements de model acumulats i de les retallades acu-
mulades durant els darrers anys o els petits canvis es quedaran molt minoritzats o 
en no-res perquè els fonaments s’estan podrint, perquè l’acumulació dels problemes 
de les retallades i dels elements de model que no s’han abordat durant aquests anys 
no permetran lluir ni fer funcionar els petits canvis.

Jo tenia la sensació, fent comparació amb el conseller Comín i les compareixen-
ces que ens feia, no?, i amb vostè i amb aquests repassos que ens fan del que es-
tan fent que passàvem d’un model –permetin-me la comparació, simple, eh?– d’una 
mena de Superman que va volant per l’horitzó i mira el sistema i les coses grosses, 
però no aterra i quan aterra, de fet, moltes vegades ho fa espifiant-ho a un capità 
Enciam de petits canvis que poden ser poderosos, però són petits canvis, conselle-
ra. I, per tant, ni supermans ni capitans enciam; potser una combinació de les dues 
coses: necessitem abordar els canvis estructurals i necessitem, evidentment, petits 
canvis. Però no resoldrem les coses només amb petits canvis, consellera. I no tenim 
la sensació que ara mateix el departament estigui anant a aquests grans elements 
que cal també canviar.

De què parlem? Parlem de finançament. Estem per sota en finançament per capita, 
més enllà de que estiguin o no d’acord amb les dades que surten dels informes de di-
recció, gerències... És igual. Sigui com sigui, estem per sota del finançament per capita 
d’altres comunitats autònomes, ja no parlem d’altres països europeus i del que hauríem 
d’estar. No hem revertit les retallades encara.

Parlem de model. Model, i li dic en el sentit de amb un gran cap hospitalari i amb 
una primària encara empetitida. I un model que cada vegada va fent el cap més gran 
i més petit els peus cau; cau. I, a més, segur, mai serà eficient. Ja podem anar fent 
petits canvis, que no seran suficients, i per molt que li posem crosses.

I l’altre, de model publicoprivat i de no control real per part del Govern i de l’Ad-
ministració pública del que està passant.

O abordem aquestes coses, i sé que no és senzill i sé que segurament no estan 
en les millors condicions, però o abordem això, a banda de també petits canvis, o és 
que no li funcionaran tampoc els petits canvis, consellera.

Aleshores, qüestions concretes: quin planteig fa el departament per a pressu-
postos? O sigui, anem realment a revertir retallades? No anem a revertir retallades? 
Amb quins elements? Entenc que no es pot revertir tot –segur– de cop, però quin 
planteig fa el Departament de Salut per als propers pressupostos? Que els grups par-
lamentaris comencem a estar instats a intentar incidir en com siguin i, evidentment, 
vindran cap al Parlament. Ens agradaria que es defensi què cal, des de Salut, que hi 
hagi en aquests pressupostos.

Abordaran aquesta altra segona pota que els deia, aquest empetitiment de la pri-
mària en els pressupostos? S’ha d’abordar des de molts elements, però un immediat 
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i essencial són els pressupostos, i no només és amb dos-cents i escaig metges. Ho 
saben perfectament, que eren necessaris, però que eren insuficients.

No només és això. Que calen 30 milions en inversió? Fantàstic, però saben que... 
O sigui, l’empetitiment de la primària és un capgirament absolut del planteig dels 
pressupostos i del planteig del departament i del funcionament i de l’organització. 
Van cap aquí o no van cap aquí? I crec que una oportunitat important és la negocia-
ció dels pressupostos per al 2020 i el que en sorgeixi.

Llistes d’espera, és la gran preocupació de la ciutadania. I jo també crec que el 
capgirament de l’element de la primària seria una de les solucions, i no és a curt ter-
mini aquesta. Però alguna cosa s’ha de fer respecte de les llistes d’espera. Ja no li 
demano més que respecte, com a mínim, a les de primària. Realment..., o sigui, és 
l’habitual, almenys entre la gent que jo em moc, que triguis un mes a tenir una vi-
sita a la primària o en l’especialista, uns quants mesos, com a mínim. La gent s’ha 
acostumat a això i està emprenyada amb aquesta situació.

I respecte al sistema publicoprivat i la privatització, nosaltres els vam demanar un 
gest simbòlic d’una cosa a què s’havien compromès. Un gest, no; un moviment, una 
gestió, una decisió, una política, però que era petitíssima, però que vostès ja s’hi ha-
vien compromès a l’inici d’aquesta legislatura, que era el tema de la rehabilitació do-
miciliària i de logopèdia a Barcelona. I a partir d’aquí, avaluem què passa amb aquest 
servei a la resta de Catalunya. No han fet ni el de Barcelona, ni aquells amb què s’ha-
vien compromès dels districtes de Nou Barris i Sant Andreu, de Barcelona. 

Pensen abordar o no un canvi en el model de la gestió del sistema sanitari? Ja 
no li pregunto per la rehabilitació a Barcelona. O sigui, pensen abordar-ho o no? 
Nosaltres crèiem que potser començant per petites coses viables i factibles d’inter-
nalitzar i de canviar en aquelles que no han funcionat des de la gestió privada era 
una manera d’anar donant certs missatges, però així no ho hem aconseguit. Bé, ja li 
demanem a l’engròs, digui, opini, pronunciïs com a consellera: pensen canviar al-
guna cosa al respecte o no?

Dues preguntes molt concretes i una última reflexió. Transport sanitari: seguei-
xen les queixes tant de no compliment de condicions laborals, però també d’incom-
pliments en elements del servei. No funciona. O sigui, va ser un desastre de concurs, 
no funciona el que tenim amb les empreses actuals. No vull generalitzar a totes, 
però no funciona. O sigui, el sistema no funciona.

Es va demanar en una moció de la CUP un informe que s’entregués en aquesta 
comissió sobre els expedients per incompliments, les sancions preses, les mesures 
preses; no l’hem rebut. S’ha acabat el termini i no l’hem rebut. Era una base per la 
qual començar per dir què fem, què ha passat, què està passant, quins incompliments 
hi ha, què està fent el departament i què fem. Ni tan sols això hem obtingut.

Què pensen fer amb el transport sanitari? I una altra pregunta concreta sobre 
medicaments: és cert que vostès no volen apostar per un capgirament, per una va-
lentia en l’aposta per genèrics i biosimilars? Que hi ha hagut una proposta per part 
del Ministerio de Sanidad en aquest sentit i que Catalunya ha estat l’única comunitat 
autònoma que no s’hi apunta a apostar en aquest sentit? Perquè realment..., tenim 
un problema en finançament del sistema sanitari, tenim un problema per fer front 
a les despeses, tenim una despesa en farmacèutica disparada i tenim uns exemples 
claríssim amb altres països d’apostes decidides per genèrics i biosimilars com una 
manera d’abaixar la despesa farmacèutica.

Bé, sí, entendria que no es faci des de Catalunya si és que pesa en el Govern de 
Catalunya no el criteri d’abaixar la despesa farmacèutica, sinó el criteri de tenim 
una indústria farmacèutica molt potent, som el pol de la farmaindústria a Espanya, 
principal, i ens interessa més la visió des d’indústria que la visió des dels pressupos-
tos sanitaris. Ho podria entendre si això és una qüestió de decisió del Govern; evi-
dentment, no la comparteixo i m’hi enfrontaré de cara.
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I li deia, una última reflexió. Deia vostè: «Ens falta finançament, hi ha un infra-
finançament.» Totalment d’acord, total empatia amb les traves que hi ha per fer uns 
pressupostos de reversió de retallades en l’actualitat, però, escoltin, és que les res-
ponsabilitats, podem compartir i empatitzar amb tot el que calgui, però no agafar 
les que no ens pertoquen.

Aquí no tenim pressupostos perquè el Govern no els va presentar; a Espanya no 
hi ha pressupostos perquè Esquerra Republicana no els va voler aprovar. Per tant, 
mirin, a més, com a fets constatats, que quedin clars: no resoldrem la situació bus-
cant a qui pengem la llufa de les culpes, arremanguem-nos tots per posar solucions. 
Però per nosaltres posar solucions en aquests moments amb l’acumulat que tenim i 
amb una nova recessió que ens ve al davant, i amb uns serveis públics tocadíssims 
i amb uns professionals d’aquests serveis públics als quals no es pot seguir dema-
nant «arremanga’t i sacrifica’t per la causa», o fem una combinació de Superman i 
capità Enciam o només amb petits canvis, per molt poderosos que siguin, no resol-
drem res i nosaltres no podrem sumar poder ser part de la solució que crec que cal 
en aquest país i que cal als serveis de salut.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés, per un temps de cinc minuts.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Consellera, en primer lloc, en aquesta valoració del seu pri-
mer any, podria ser més o menys segons la consideració que li donem, però, en tot 
cas, per intentar fixar-ho en temps. Per nosaltres no hi ha hagut un canvi de rumb 
del que ha significat la gestió de la sanitat pública en aquest país els darrers anys. 
De fet, el que veiem és que hi ha un aprofundiment del model de nova gestió pú-
blica del sistema del CatSalut. I tot això en majúscules, perquè tothom entengui, 
evidentment, del que estic parlant. I per tant, confusió entre la gestió pública i la 
gestió privada.

Nosaltres no plantegem únicament això com un tema purament ideològic, sinó 
com l’única possibilitat per revertir en l’actual moment la situació que tenim en la 
sanitat. Si se segueix per aquest model, no veiem gaires possibilitats. Sí que veiem 
possibilitat amb un gran pacte de salut, que sigui un consens transversal entre admi-
nistracions, treballadores i usuàries que representi l’inici d’un procés de recuperació 
per anar al 100% públic quant a titularitat, gestió i provisió pública. No li podem dir 
res més amb relació a grans solucions, però sí que li fem aquesta reflexió quant al 
que per a nosaltres és model.

Encara i així, també sempre ens han sentit parlar que amb aquest tipus de gestió 
s’han d’analitzar tres eixos: 

Primer el de la planificació, planificació que ha de ser per quan tindrem un pla 
definit de recuperació dels mitjans que s’han tancat en els darrers deu anys. Pensem 
que això és el principal que hauríem de fer.

En segon lloc, i l’hi volem traslladar amb tot el respecte per a vostè i per al 
senyor president de la Generalitat. A nosaltres ens cridava l’atenció veure aquella 
imatge de Bellvitge de fa uns dies, on es planteja que es reobren, o que, més ben dit, 
es posen, millor dit, en marxa trenta-nou quiròfans nous, de fet, set portaven fun-
cionant ja dos anys, i per tant no eren ben bé nous, però que això coincideix en un 
hospital que té una realitat de veure com aquest estiu li tancaven dos-cents llits, i 
ens hauria d’explicar si això ha estat així o no ha estat així, i de quants llits parlem, 
i del que significa en el seu dia a dia, fins i tot, les urgències d’aquest hospital. I, per 
tant, crec, o creiem, que de vegades s’ha de ser fins i tot curosos en la manera com 
es traslladen apostes del sistema públic de salut.

Segona qüestió, que sempre li traslladem: llistes d’espera i espera, i ara explica-
rem per què ho diferenciem. Què s’està fent per a les llistes d’espera? De les dades 
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que nosaltres tenim, dades globals, no veiem que hi hagi una reducció, i per tant 
ens haurà de dir des de la conselleria què és el que estan fent. I la segona qüestió, 
la situació de les urgències. A nosaltres ens sembla que hi ha, en certs moments, 
una situació absolutament inhumana, el que estem patint a les urgències dels nos-
tres hospitals públics de referència. I de les urgències i del que significa el salt de 
les urgències a planta. Vull dir, que tinguem en box, que són realment la recepció 
d’urgències, doncs, persones durant quatre, cinc, sis, set dies ens sembla que no és 
acceptable, no és de rebut, i voldríem que a més la consellera ens analitzés quines 
pensen que són les causes que han provocat aquesta realitat.

Tercer element: pla d’estabilitat, que sempre l’hi plantegem. Vostè ens parla avui 
de noves places, i li preguntem quan i quantes n’han dissenyat, o posar noves places. 
Volem saber quants i quantes.

També li volem recordar fins i tot que alguns dels nostres centres de referència 
que no són cent per cent públics estan encara a l’espera de recuperar el 5% de les 
seves retribucions des de l’any 2010. Per a quan aquesta recuperació del 5%?

I ens ha parlat vostè en la projecció número 14, literalment, d’afavorir l’organit-
zació autònoma dels equips. Doncs miri, li incorporem una reflexió, a veure què en 
pensa vostè. Un EAP de Barcelona: «Extingir contracte de nou treballadores per-
què considera que s’ha fet massa despesa en el sentit d’anar a fer substitucions.» ¿La 
senyora consellera pensa que això que diu d’afavorir l’organització autònoma dels 
equips és compatible amb el fet que en un EAP de Barcelona es plantegi l’extinció 
dels contractes de nou treballadores perquè s’ha fet més despesa de la que se suposa 
que s’hauria de fer? Per a nosaltres, evidentment, no.

Ha parlat vostè –i a la pàgina 3 apareix– d’assegurar que ningú quedi fora. Li 
volem parlar d’un col·lectiu concret: les dones migrades sense permís de treball o re-
sidència. ¿Aquestes dones, en la seva realitat, quan arriben a una realitat d’embaràs, 
ja sigui per la seva continuació o ja sigui per interrupció voluntària de l’embaràs, te-
nen atenció sanitària, senyora consellera? I, si la tenen, la resposta és: «no pot acce-
dir vostè a la interrupció voluntària de l’embaràs perquè considerem que no és una 
qüestió urgent»? L’únic que li demanem és que s’assegui tranquil·lament a les peti-
cions que li està fent la taula, o que està fent la taula, sobre l’avortament universal a 
Catalunya, i que vostè pugui trobar solució a aquesta realitat.

També deia «no retallarem», i ens ha semblat bé, a més, la resposta que vostè va 
donar aquest estiu a la carta del ministeri. Podem no estar d’acord en moltes coses, 
però la resposta que va donar vostè al Govern espanyol ens va semblar bé. Però quan 
diu «no retallem», ens ha d’explicar una altra cosa. Col·lectiu concret, que és el per-
sones LGTBI i treballadores sexuals, s’ha deixat de finançar la vacuna del papil·loma 
humà. Consellera, això no quadra amb «no retallem». Ens ha d’explicar què passa, 
i a quins criteris respon.

Felicitar-la, això sí, i no volem deixar de fer-ho, sobre el tractament que ha donat 
i la resposta als implants coclears bilaterals, la volem felicitar.

I per últim, això sí, aquest grup, o subgrup parlamentari ha volgut treballar la 
qüestió del transport sanitari, una moció amb uns apunts, molts subpunts, i hi ha un 
acord que diu tres mesos per traslladar-nos un informe a tots els grups. Consellera, 
per què no tenim aquest informe? Una qüestió que és de mínims. Aquí els grups tre-
ballen, els grups discuteixen, els grups aproven, i potser hi ha una conselleria o un 
govern que no ens està donant resposta al que és una aprovació en ple.

La presidenta

Gràcies, diputat.
I ara també, per un temps de cinc minuts, i en nom del Subgrup Parlamentari del 

Partit Popular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, també, consellera, per la seva compareixença. Bàsica-
ment, tres reflexions. El temps, evidentment, és el que tenim, i per tant ens hem de cen-
trar en allò que considerem que és més important i més rellevant, tot i que evidentment 
tota la seva compareixença té la seva importància i la seva rellevància. I partim de la 
base que compartim els criteris o els principis sobre els quals actua el departament: el 
d’equitat, el d’accessibilitat, el d’universalitat, el de qualitat. El que passa és que des-
prés tot això s’ha de portar a la pràctica i s’ha de, doncs, demostrar amb fets que tots 
aquests principis després, a la realitat, es compleixen.

Anem a les tres reflexions. La primera que li volia fer, miri, quan vostè ens ha 
explicat que el nombre d’urgències creixia, estava creixent d’una forma molt impor-
tant, se m’ha ocorregut, dic «vaig a demanar hora al meu metge de família», i aquí 
mateix ho he fet. He anat a demanar hora al meu metge de família. Tinc un consti-
pat –és ironia, eh?–, tinc un petit constipat, una congestió, no vull que vagi a més, 
vaig a demanar hora al metge de família. La primera hora disponible, el 7 d’octubre. 
Vint dies? Què faig? Tinc dues opcions: o abordo el doctor Soler pels passadissos 
del Parlament o me’n vaig a urgències. O me’n vaig a urgències. I el problema està 
aquí. Doctor Soler, perdoni, eh? I el problema està aquí. S’incrementen les urgèn-
cies? Sí. Per què? Home, doncs perquè l’atenció primària s’està deteriorant. S’està 
deteriorant. I li ho dic des d’un centre d’atenció primària, que ja sé que no podem 
elevar l’anècdota a categoria, eh? Però li ho dic des d’un centre d’atenció primària 
que fa pocs anys enrere donava hores entre 24 i 48 hores. Donava visita entre 24 i 
48 hores, quan els centres de Barcelona i de l’entorn de Barcelona ja arribaven als 
20, 25, 30 dies, i per tant el que estem veient és que s’està deteriorant l’atenció pri-
mària.

Celebrem l’increment de la formació especialitzada, aquestes 1.400 places, amb 
54 especialitats. Ho celebrem. Aquest és el camí. Bé, però no s’acaba aquí. El camí 
continua, eh? Després, tots aquests metges que acabaran formats els hem de retenir 
en el sistema. Els hem de retenir en el sistema català, els hem de retenir en el sis-
tema públic, i, en la mesura del possible, en atenció primària, perquè si no després 
se’ns escapen, la segona part de l’actuació. Per tant, crec que és important posar 
èmfasi en aquest aspecte, precisament, per millorar l’atenció primària i descarregar 
parcialment les urgències. Evidentment, hi haurà més urgències perquè serem més 
persones, no crec que sigui perquè emmalaltim més, però una forma d’alleujar les 
urgències és aquesta.

Segona reflexió amb relació a l’altre gran problema de la sanitat pública cata-
lana, que són les llistes d’espera, de proves diagnòstiques, de metges especialistes, 
d’intervencions quirúrgiques. No sabem si la solució és nou decret d’accessibilitat; 
no ho sabem. Però permeti’m una reflexió al respecte, eh? Un dels grans cavalls de 
batalla amb relació a les llistes d’espera en l’actual sistema sempre ha estat el d’in-
tentar donar-hi la màxima transparència possible, perquè la ciutadania i les persones 
afectades comprenguessin quina era la seva situació amb relació a la seva espera de 
ser visitat per un determinat especialista o d’obtenir una determinada prova diag-
nòstica. Ara volen canviar el sistema, volen fer, amb aquest nou decret, canviar el 
sistema de prioritats, etcètera, etcètera. Anem amb compte, anem amb compte. No 
els diré que no. Jo ja puc entendre que, per raons professionals, mèdiques, de les que 
siguin, fins i tot socials, hi pugui haver una altra forma d’ordenar i de gestionar les 
cues. Però la transparència en aquest cas serà encara tant o més important que en 
el cas anterior, o sigui, que en el cas de gestió de cues, i crec que en el cas de ges-
tió de cues no hem arribat encara als nivells de transparència desitjables. Per tant, 
compte amb els canvis, i sobretot molta atenció a la transparència, que les persones 
afectades puguin entendre per què estan en un determinat ordre i no estan en un al-
tre. I si m’ho permet, posar el símil de les explicacions que es donen en els centres 
d’urgències, precisament, amb relació a quina és la priorització de les urgències. Tot 



DSPC-C 333
19 de setembre de 2019

Sessió 17 de la CS  27 

i que està explicat, i les persones que hi passen hores, a urgències, esperant a ser 
ateses tenen l’oportunitat de veure-ho moltes vegades, encara hi ha moltes persones 
que no acaben d’entendre per què aquella persona que ha arribat fa cinc minuts és 
atesa abans que ells, que porten dues hores esperant, no? Per tant, compte amb com 
gestionem aquesta qüestió.

I el tercer element, que d’alguna manera vostè l’ha tocat, abasta tota la resta: fi-
nançament. Miri, ja estem d’acord, ja estem d’acord que... No és que desatenguin, 
eh? Sinó que, escolti’m, no ha de retallar vostè en despeses farmacèutiques ni en 
despeses de pròtesis que siguin necessàries. No els criticarem pas per això. Jo te-
nia la mateixa pregunta que el senyor Vidal Aragonès: ¿té alguna cosa a veure que 
s’hagi deixat de subministrar la vacuna del papil·loma humà a determinats col·lectius 
amb aquest decret? Encara que vostès per escrit diuen una cosa, a la pràctica en fan 
una altra? Pregunta.

També estem d’acord amb la situació que s’està vivint amb relació al finança-
ment...

La presidenta

Diputat, hauria d’anar acabant...

Santi Rodríguez i Serra

Acabo immediatament. Amb relació al finançament de totes les comunitats de-
gut a la manca de pressupost en el Govern d’Espanya.

També estem d’acord que no és just que les comunitats que estan encara en el 
Fons de Liquiditat Autonòmica perquè no compleixen els requisits d’estabilitat pres-
supostària tinguin bestretes i les que compleixen aquests requisits no tinguin bestre-
tes, i això ens afecta a Catalunya. Escolti’m, en tot això, estem d’acord. Ara, no em 
negarà, no em negarà que una part principal del problema que té vostè és que el seu 
Govern no té pressupostos des de fa dos anys, i aquest és un problema fonamental, i 
això no és culpa de Madrid, això és culpa de vostès i del seu Govern. Per tant, està 
molt bé criticar quan els altres ho fan malament, però també intentin posar remei  
a allò que vostès no fan bé.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la veu la 
diputada Gemma Espigares, també per un temps de deu minuts.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. De fet, pretenia començar saludant la consellera i tot l’equip 
que l’acompanya per la feina que s’està fent, però vaja, em sumaré a aquesta moda 
de fer unes prèvies, perquè al final t’adones que més enllà de dues reflexions interes-
sants, una sobre la sostenibilitat del sistema i una sobre parlar del fons, de parlar del 
model, hi ha un diputat que agafa i diu que no podem fer de l’anècdota la categoria, 
i és el que portem una hora fent en aquesta comissió, des que ha començat a parlar 
el diputat Soler, que és agafar i cada anècdota que tenim la convertim en un proble-
ma transcendental per al sistema. I òbviament que hi ha moltes coses a corregir, i 
que hi ha moltes oportunitats per poder-ho fer, òbviament; però en el moment que 
convertim una anècdota en el sistema, doncs, ens trobem amb el que ens trobem.

Miri, ha començat la intervenció parlant del repte que teníem, que no era només 
salvar vides sinó que era cuidar, i jo justament m’agafo a això, perquè quan ha par-
lat de la cronicitat, és el que ens trobarem. De fet, algú deia «no estem preparats». 
De fet, ja estem afrontant la cronicitat. A les facultats de ciències de la salut cada 
vegada hi ha més teoria, cada vegada hi ha més pràctica en això, perquè abans et 
trobaves amb malalties que s’estudiaven de forma separada, i ara cada vegada hi ha 
més abordatge interdisciplinari entre companys, però també entre patologies, per-
què no pots parlar només de càncer, o no pots parlar només d’una hepatitis, perquè 
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cada vegada més estem veient aquesta comorbilitat, i per tant com ho afrontem con-
juntament.

I amb això salto a la part de professionals, i ha parlat de valoritzar-los, i això ho 
fem també els diputats, d’agrair la feina que fan, i sobretot de la situació que han 
afrontat, però avui especialment m’aturo en la professió infermera, perquè vostè 
ha parlat també de repensar els rols, i crec que això és important, i és pensar en 
el futur però també en el present, i la diputada Escarp parlava que feia molts anys 
que s’esperava la prescripció infermera. Doncs sí, en feia molts, i ha hagut d’arribar 
vostè per fer-la, perquè a Madrid ni hi són ni se’ls espera. Per tant, que d’alguna 
manera aquí anem avançant en coses, doncs, també és un motiu perquè òbviament 
no estiguem al 100% satisfets, però, com a mínim, constatem que avancem en di-
ferents coses.

Igual amb les noves places que han creat aquest any, i igual amb l’avançament en 
les millores de les condicions laborals que hi ha. I han parlat de les vagues, de si era 
la consellera que més vagues ha patit. No ho sé, com a mínim segur que és la que 
més n’ha evitat i la que més ha negociat fins a l’últim minut per arribar a acords i, 
per tant, també aquest rigor a l’hora d’explicar quantes n’hi ha hagut i quantes s’han 
acabat materialitzant, i quantes s’han acabat fent, i això no treu que s’han adquirit 
uns compromisos amb el sector que, sense pressupostos no sé la viabilitat que poden 
tenir. Per tant, és important també que puguem parlar dels pressupostos, i tant que 
sí, però que siguem conscients que aquests compromisos..., des del Parlament serem 
amatents amb el Govern a que s’hi pugui donar resposta.

Parlem sovint de desobeir, i últimament, a l’espera d’una sentència il·legítima de 
l’Estat, és una de les coses que sovint posem damunt la taula. I jo com a mínim volia 
posar avui damunt la taula tres exemples de desobediència que hi ha hagut en l’àm-
bit sanitari i que són importants. El primer, la Llei d’universalització de la sanitat. 
Alguns ens venen aquí amb discursos populistes del que hauríem de fer amb sani-
tat i, a l’hora de la veritat, quan governen a Madrid, el que fan és retallar, retallar i 
retallar drets. Doncs, Catalunya va haver de desobeir la llei del PP per poder aten-
dre totes les persones. I el PSOE, poc ambiciós, quan va arribar al Govern, el que 
va fer va ser una «xapussa» que millorava una miqueta lo que teníem anteriorment, 
però que segueix deixant moltes coses desemparades. Per tant, la primera, aquesta. 
I sembla que fins que no perds un dret no te n’adones. Però, per tant, el fet de deso-
beir quan hi ha gent que necessita atenció sanitària i algú no l’hi vol donar, i que es 
vulgui crear la divisió entre ciutadans de primera i de segona categoria.

La segona és el requeriment del Govern en funcions, del PSOE, que es retalli en 
despesa farmacèutica. I en aquest sentit vostè ha parlat de la comorbiditat, de l’en-
velliment, de la innovació. És obvi que un tractament per al càncer que no teníem 
fa deu anys té un cost que s’ha de decidir si s’assumeix o no, i en el moment que hi 
ha una vida en joc suposo que ens ficarem d’acord que cal fer el necessari i que cal 
estudiar com a mínim totes les casuístiques. Però, clar, d’aquells que volien destruir 
la sanitat catalana ja ni en parlem, i d’aquells mal anomenats socialistes en temes de 
salut, quan volen i no poden fixen els preus, autoritzen els medicaments, decideixen 
que les comunitats els han d’aplicar, però, a l’hora de la veritat, no fan les transfe-
rències per fer-ho. 

Per tant, òbviament, aquí hi ha d’haver una coordinació, hi ha de ser, però han 
d’anar acompanyades, les decisions, no poden ser només per a campanya electoral, 
com alguns també ens volien fer veure, sinó que han d’anar acompanyades de les 
mesures econòmiques. I que no hi hagi cap mena de dubte, eh?, tant de bo estiguem 
parlant properament aquí amb vostè que hem disminuït la despesa farmacèutica, 
però perquè sigui, i segur que el doctor Guix estarà d’acord amb mi, perquè hem 
pogut invertir tot allò que necessitàvem en prevenció, en promoció de la salut, i ja no 
cal tanta medicació i no perquè algú decideix que hem de retallar-hi.
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I la tercera desobediència és en l’eutanàsia, i és un exemple més del menysteni-
ment que el Congrés espanyol fa de forma reiterada quan no accepta tramitar dos 
tràmits com la llei del PSOE o la proposta del Parlament de Catalunya i simplement 
fa aquella que, prèvia a unes eleccions que ja estaven més que anunciades, decideix 
fer. Per tant, en això també caldria que anéssim avançant.

Un altre tema. Avui no ha sortit el tema de la integració salut social, o sí, ha sor-
tit, l’ha dit la diputada Escarp, que s’hi està treballant. I, en tot cas, la consellera ha 
parlat també del que havien fet conjuntament amb el conseller El Homrani de no ta-
llar la llum a la gent. I això també és un exemple de treball coordinat, i aquest estiu 
vam poder veure l’alcalde de Lleida coordinant també aquesta resposta dels ajunta-
ments, per no deixar ningú al carrer en temes com aquests.

Celebro el que ha explicat de l’obesitat infantil i la diferència entre el que aplica-
ran al barri de la Mina i a Sant Gervasi, i ho dic perquè això em serveix per parlar 
de que quan diem equitat no vol dir que tinguem absolutament de tot a tot arreu i 
una estratègia única, sinó que, òbviament, aquest programa que vostès ara impul-
saran al barri de la Mina no tindria sentit que el repliquessin a Sant Gervasi, on 
probablement caldrà un altre tipus de prova o un altre tipus d’inversió. Per tant, que 
aquesta equitat no la vegem com reproduir-ho tot a tot arreu, sinó allò que necessi-
tem a cada lloc.

I em paro a parlar del Decret d’accessibilitat. Ja sí que ho faré, sé que tenim un 
punt per discutir-ho, però donat que serà només entre els grups parlamentaris, crec 
que com a mínim és important que parlem del que deia la diputada Ribas, que par-
lem del model. Per això òbviament el decret ha tardat més del que als diputats ens 
agradaria, però si això és perquè, en lloc de parlar dels petits canvis, siguin podero-
sos o no, és perquè parlem del model, i és perquè canviem de paradigma, i és perquè 
s’introdueixin uns criteris socials, i perquè parlem d’una gestió orientada a aquests 
resultats, i perquè fem un pas més, no només el que ja s’està fent a Catalunya, que es 
garanteix més temps que a Espanya –novament en això s’ha innovat i en aquest cas 
l’oncologia mamària seria un nou exemple d’un guany més que hi ha–, sinó també 
aquests plans concrets –i crec que vostè n’ha dit quatre, l’obesitat, el raquis, les al·lèr-
gies i, si no m’equivoco, les persones trans–, també en això avancem.

I en el tema de la primària, ens tornem a trobar, i a més sempre surt com l’anèc-
dota..., i aquí quina casualitat que tothom en aquesta comissió, quan ho mira, li do-
nen metge per quaranta dies. Doncs, miri, el sistema sanitari i l’atenció primària és 
de proximitat, existeixen més coses que el metge, més del 90 per cent de les aten-
cions es fan satisfactòriament... Li poso un exemple de Lleida perquè ja que sempre 
posen els dolents, jo li posaré els bons. El 2018, el 54 per cent de les visites es van 
fer espontànies i es van veure el mateix dia. Per tant, és un sistema que es resol. I no 
és l’òptim? Òbviament que no. Voldríem que poguessin tenir una continuïtat assis-
tencial, i per això també s’ha de treballar. I quatre de cada deu veuen el seu propi 
metge o metges en quaranta-vuit hores. Per tant, a l’hora que agafen anècdotes, que 
dibuixen un panorama negre, també és bo contrastar i agafar-les totes. (Veus de 
fons.) Diputat, que, si no, no acabaré, si em talla.

En fi, és com quan parlem que hem de ser curosos i parlem de tancament de llits. 
És que els llits no es tanquen, es reorganitza el sistema durant l’estiu, i el que es fa 
és que quan hi ha una necessitat s’atén a tothom. I això espero que no m’ho posin 
en dubte, que quan hi ha una necessitat s’atén a tothom. Per tant, que també en això 
siguem conscients. El que sí que li demanaria, consellera, és si ens pot temporalitzar 
quin és el calendari que tenen previst en aquest Decret d’accessibilitat.

I els comparteixo dos reflexions finals. La primera, sobre l’acció de govern, la 
comunicació i el retorn que tenim a la societat, perquè algú ha vestit la seva compa-
reixença avui de propaganda. Per tant, si vostè es ve a explicar, fa propaganda, però 
si no ve s’amaga. Si vostè va a visitar els quiròfans i anuncia una millora per a la 
societat o un vol nocturn, fa propaganda, però si no ho fa no és transparent. Doncs, 
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miri, li poso un exemple que cal millorar aquesta comunicació, i cal fer-ho. I li poso 
l’exemple del vol nocturn que es va anunciar i a més se’n va fer la simulació a Lleida 
i a Tarragona. Probablement poca gent va saber en aquell dia per la notícia que es 
feia, però aquesta setmana s’ha salvat la vida d’un nadó d’un any a Lleida, i aquesta 
setmana molta gent de Lleida ha sabut que aquest vol nocturn existeix, i gent que 
venia queixant-se que no podia descansar per les nits quan hi havia un vol nocturn, 
quan ha sabut coses com per a què serveix, canvien de paradigma. Per tant, crec que 
és important que tinguem en compte que cal millorar la comunicació, òbviament, 
però que, quan qualsevol d’aquestes mesures té el retorn social com el que ha tingut, 
val la pena. 

I, finalment, presidenta, i amb això acabo, pel tema dels pressupostos i la soste-
nibilitat del sistema. La diputada Escarp ens parlava de la sostenibilitat del sistema, 
i crec que és una reflexió de fons que és important. El que em xoca una mica és que 
parlem de sostenibilitat però alhora, cada vegada que el Govern intenta homogeneït-
zar horaris o que intenta unificar l’atenció continuada, l’oposició el que ens demana 
és revertir totes aquelles accions que el Govern fa.

I s’ha parlat del mantra que Espanya ens roba, i fins i tot li han arribat a pregun-
tar, eh? «Consellera, tindrem pressupostos?» I a mi el que m’estranya és per què l’hi 
pregunten a vostè. Entenc que per vostè òbviament el Govern els presentarà i els 
vol aprovar. Aquest grup parlamentari, que dona suport al Govern, també, i el que 
veurem és si la resta el que volen és la comoditat de seguir fent els discursos de la 
confrontació, dels «xiringuitos», que això els dona vots, o hi haurà la responsabilitat 
perquè puguem seguir treballant i que el Govern pugui fer la seva feina.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de posicionaments dels grups 
parlamentaris, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 
el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font 

Gràcies, presidenta. Jo tampoc m’estaré de fer una petita prèvia molt breu. És 
una mica paradoxal, també, que estiguem reclamant una millor gestió del temps, de 
les llistes d’espera i tot això i molts grups siguin incapaços de gestionar el temps que 
els pertoca. Vull dir, està bé també... (Remor de veus.) Per tant, intentaré ajustar-me 
en el meu temps.

Moltes gràcies, consellera, per la compareixença, a tot el seu equip. Per nosaltres..., 
a les compareixences informatives només hi volem trobar connotacions positives, per-
què ens permeten això, escoltar, interaccionar i reflexionar, i arribar a conclusions, 
esperem. I en aquesta meva intervenció intentaré fer una mica de comentaris sobre la 
seva compareixença i lligat a això, evidentment, una petita reflexió genèrica que em 
penso que pot complementar la reflexió conjunta que estem fent tots.

Quan ahir a la nit vam rebre aquest document, vaig fer una primera ullada en 
aquí, en el primer full de les noves necessitats. Vaig veure els canvis demogràfics, 
cuidar les persones, noves tecnologies... Hi vaig trobar a faltar una quarta pota, però 
que després, vostè, en la seva intervenció, l’ha tret en aquest primer full, que era 
–cuidar les persones, si s’hi inclou els professionals, ja em sembla bé, però– cuidar 
els professionals, també. Jo penso que al sistema tant bo és que tinguem enfocat 
l’usuari com els professionals.

I no només un canvi de les condicions o unes millores de les condicions econò-
miques i de treball sinó també amb valors més intangibles com sentir-se valorats i 
partícips de com afrontem aquestes noves necessitats en salut. Aquesta per mi és, 
per nosaltres, pel nostre grup, una pota fonamental, vull dir, fonamental per figurar 
en aquest primer full de les reflexions sobre el que s’està fent.
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Igual com ho és una gran segona pota i que també ha tractat vostè: l’atenció pri-
mària. L’atenció primària, per fer la comparativa en política, per nosaltres seria com 
els ajuntaments, l’Administració més propera al ciutadà. Després venen diputacions, 
el Parlament, el Govern, etcètera, però l’atenció primària és fonamental per a aquest 
bon funcionament del sistema. Per tant, una mica totes les qüestions concretes que 
ha anat plantejant ens sonen bé, ens agraden, creiem que sí que aquests nous reptes 
han d’anar per aquesta orientació i per mesures tan concretes i tant daixò com mol-
tes de les que ens ha plantejat.

I mesures que ens agraden, en el sentit que combinen aquests dos factors fona-
mentals com és cuidar els professionals, perquè cuidar els professionals és cuidar 
els usuaris, vull dir, com més bé estiguin els professionals, millor atenció tindran els 
usuaris... Per tant, és tan important una cosa com l’altra, o són igual d’importants. 
Mesures que ens agraden en aquest sentit, la prescripció infermera. Com diu la pro-
fessió, ja era hora, però al final l’hem fet realitat i és una molt bona mesura, com 
també la potenciació de l’organització autònoma dels equips. Jo crec que va en la 
línia aquesta de sentir-se valorats i de sentir-se partícips d’aquests canvis i aquestes 
reformes que hem d’aplicar en el sistema. Són coses que s’encavalquen i que està bé, 
perquè van en la mateixa línia.

I la tercera o l’última gran pota de la qüestió de tot és el finançament. És cert, i jo 
crec que hem de constatar permanentment la situació d’ofec financer pel que fa a la 
Generalitat, en general, i pel que pertoca al sistema sanitari. Hi ha un ofec genèric, 
i ofecs sobrevinguts, com el d’aquest estiu. I això s’ha de posar sobre la taula, s’hi 
han de trobar solucions però no s’ha de deixar de denunciar.

I també, paral·lelament a això, i en sanitat menys que en res més, no podem deixar 
d’atendre el dia a dia, però també hem d’explicar als ciutadans que amb l’actual vincle 
de Catalunya amb l’Estat és difícil que puguem anar bé amb el finançament.

I aquí ja enllaço una mica amb aquestes dues grans reflexions més genèriques 
d’aquesta cruïlla de què parlava vostè, que estem en una cruïlla i, per tant, hem de 
pensar on som, no? Vull dir, tenim clars més o menys quins reptes podem tenir i que 
segurament en vindran més, però saber on som. Jo crec que és bo que parlem del 
model sanitari, si és bo o no. Jo crec que ningú l’ha qüestionat de fons, però està bé 
recordar i recalcar que el sistema funciona, que els bons resultats globals, tant pel 
que fa a qualitat, equitat i eficiència, malgrat situacions complicades, principalment, 
relacionades amb qüestions de finançament, però també amb qüestions puntuals, 
que és veritat que hi ha molts petits marges de millora i, per això, en parlem molt 
en aquesta comissió, malgrat això, aquest model sanitari és bo en aquests termes de 
qualitat, equitat i eficiència.

L’accés universal. Si mirem amb perspectiva l’accés universal, l’alta esperança de 
vida i els bons estàndards de mortalitat en les malalties més comunes, jo crec que 
avalen el model, en les grans xifres, en els grans conceptes. Per tant, no cal canviar 
de sistema, però sí estem en una cruïlla en què cal abordar transformacions i, segu-
rament, moltes en línies concretes com les que apuntava vostè aquí, no?

Però tant important com el què, com abordem aquests canvis, és el com, i el com 
vol dir amb quins mitjans i amb qui ho fem i, per això, també cal que no perdem 
de vista les grans xifres. Vostè parlava del pes del pressupost de Salut, que és d’un 
38 per cent, ha dit, del pressupost de la Generalitat, però també, per exemple, xi-
fres com que la despesa sanitària a Catalunya és del 7,7 per cent del PIB i al conjunt 
de l’Estat espanyol és del 9 per cent; per tant, aquí tenim marge de dedicar-hi més 
diners. O la mitjana de la Unió Europea, que encara és un pèl superior, que és del 
9,5 per cent.

El sistema públic, per tant, ha de donar resposta a això. Aquest 7,7 per cent del 
PIB català és un 5,4 per cent en despesa pública i un 2,3 per cent en privada, per 
tant, el sistema públic ha de donar resposta, com a mínim, a aquest 5,4 per cent del 
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pes del PIB. Per tant, un dels nostres objectius de país ha de ser apropar-nos als es-
tàndards europeus d’inversió.

L’atenció sanitària, li deia abans, no?, és avui i aquí, no podem deixar d’atendre 
el dia a dia, però també hem d’explicar als usuaris, a tots els catalans, que, amb un 
estat propi, Catalunya tindria un sistema més ben finançat i hem de fer compatibles 
les dues coses, no?, la reclamació del dia a dia, però també l’explicació d’això.

I, després, una segona qüestió, que ja l’he tocat al principi, que també va lligada a 
la primera, és amb qui, no?, amb qui fem aquestes transformacions i ja li dic, ho tor-
no a repetir, el paper dels professionals, el paper dels professionals i creiem que no es 
poden emprendre canvis o reformes si els professionals sanitaris no se senten no no-
més ben retribuïts i valorats professionalment, sinó això, partícips de la decisió sobre 
la pràctica diària a les organitzacions del sistema.

És bo i compartim, jo crec que ho compartim tots, posar les persones, els pa-
cients al centre, però, en aquest mateix centre, el protagonisme dels professionals és 
una pedra angular del sistema i de les transformacions que venen.

Gràcies, consellera.

La presidenta

Gràcies, diputat. Crec que és l’únic que s’ha ajustat o ha quedat per sota del temps 
que hi havia pautat. Però, en qualsevol cas, si els sembla, ara, té la consellera fins a 
un temps màxim de trenta minuts per respondre tots els comentaris que els han fet 
i ja els avanço, per a la seva bona gestió, que la segona ronda d’intervencions dels 
grups parlamentaris és discrecional de la Presidència, però, en qualsevol cas, atès 
que algun diputat ja ha fet la consulta, si els sembla, només per a preguntes o refle-
xions molt concretes que vulguin fer a la consellera, els obriríem aquest segon torn 
per un temps màxim de dos minuts, d’acord?

Per tant, ara, per un temps màxim de mitja hora, tindria la paraula la consellera 
Vergés.

Sí, diputada. Un segon.

Marta Ribas Frías

Disculpin. Només per excusar-me. Disculpin, per un creuament d’agendes, crec 
que també li passa al senyor Vidal Aragonés, ens n’haurem d’anar i no podrem es-
coltar la seva resposta. Em sap greu. La revisarem, després, a posteriori.

Gràcies.

La presidenta

Sí. Consellera.

La consellera de Salut

Intentaré fer-la igual i, en tot cas, qualsevol cosa que hàgim de respondre, ja sa-
beu que hi soc i hi és l’equip, també.

«Merci».
Molt bé. Doncs, començo. Diputat Jorge Soler, bé, de fet, per venir a fer propagan-

da, poca cosa tenia a dir-me, perquè, fins al final de la seva intervenció, no he pogut 
apuntar coses a què em semblava que m’interpel·lava per contestar. És a dir, ha dit més 
el diputat de la CUP, que té la meitat de temps que vostè i he hagut d’apuntar més co-
ses que m’estava requerint informació i que ja l’hi donaré o l’hi faré saber des d’aquí, 
que vostè. En qualsevol cas, la primera cosa que m’havia apuntat, escolti, si està molt 
interessat en el vot i la propaganda, jo li demano el vot per quan sigui, és a dir, tant me 
fa, és a dir, no hi han eleccions aquí a la vista, sí que hi són a l’Estat espanyol, sí que 
és un inconvenient, no per a nosaltres, no per al Parlament, sinó per a la ciutadania de 
l’Estat espanyol i aquesta és la situació política que ens trobem.

I a mi no m’ha sentit a dir: «Espanya ens roba.» No m’ho ha sentit a dir en cap 
moment. Però sí que faig una reflexió molt important, al final de la meva intervenció, 
que em sembla que dona el marc clau que després ha sortit a diferents intervencions 
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d’aquí, estem parlant molt de pressupost i vostès em diran: «Volen pressupost a la 
Generalitat de Catalunya?» I tant que el volem. El pressupost és una eina de gestió 
que tenen els governs per posar molt més fàcil tot allò que han de fer de cara a la 
ciutadania. I tant que volem el pressupost, i tant que el treballarem. Això és un evi-
dència.

Però el problema que tenim de finançament, en aquest cas, estem parlant del 
sector sanitari i dels sistemes sanitaris, no només és dels pressupostos que hi pu-
gui haver aquí o hi pugui haver a l’Estat espanyol. De fet, no és aquest el problema, 
és un problema estructural d’organització, és un problema de no assumir absoluta-
ment cap responsabilitat respecte a unes competències que tenen traspassades, de 
les quals nosaltres sí que assumim tota la responsabilitat directa de la vida de la 
gent, perquè l’Estat espanyol un cop es dedica a pagar pensions, que ho fa, a més a 
més, via cotitzacions a la Seguretat Social, no té ni responsabilitat ni en la salut dels 
ciutadans, ni en l’educació, ni en els serveis socials, ni en la seguretat, que són as-
pectes claus de la vida de la gent directa, cosa que sí que assumim des de Catalunya 
i volem assumir amb plena sobirania, amb totes les eines i totes les eines vol dir to-
tes les eines de decisió i vol dir recursos, i volen dir recursos. No podem pretendre 
que amb aquest model organitzatiu d’un estat espanyol que està absolutament fallit, 
de quedar-se, evidentment, la clau de la caixa i quedar-s’ho tot, però espolsar-se to-
tes les responsabilitats, nosaltres puguem fer front a això que jo he vingut a expli-
car. No he vingut a fer propaganda, he vingut a explicar i ho he explicat clarament, 
quina és la cruïlla en què ens trobem, quines són les necessitats que tenen avui i que 
tindran en el futur la nostra població, quines són aquestes necessitats, com hi fem 
front i com fem esforç, des del Govern de la Generalitat de Catalunya, per donar la 
resposta que cal, malgrat aquest context que tenim.

I això és el que jo he vingut a explicar. Vostè, potser, parla de propaganda, però 
jo vinc a parlar d’acció de Govern. La nostra responsabilitat és aquesta. Jo he vin-
gut a explicar que aquí nosaltres governem, que aquí nosaltres tenim una voluntat 
de canviar organitzacions, de canviar maneres de fer, d’explorar tots els models, de 
treballar-ho conjuntament amb els professionals, de treballar-ho conjuntament amb 
les entitats i, evidentment, això és acció de Govern i no deixarem les entitats soles i 
nosaltres no som una mera asseguradora pública, no som una compradora de serveis, 
no som una repartidora de diners, perquè, sinó, vostès, com a Parlament de Catalunya 
que aproven els pressupostos i els diners que posen a disposició cap a, en aquest cas, 
el Departament de Salut, també es podrien sentir que vostès són una repartidora de 
diners. I vostès són representants de la gent, a vostès els voten les persones en unes 
eleccions, a vostès els voten quan la gent exerceix democràcia i, per tant, tots, absolu-
tament tots, nosaltres des de Govern, vosaltres des del Parlament, tenim una respon-
sabilitat vers això i jo em sento amb la responsabilitat de compartir tot això.

Vostè diu que sembla que descobreixo el sistema, i no li negaré que soc una per-
sona que m’encanta descobrir i m’encanta ser-hi i m’agrada molt parlar amb la gent, 
veure com és la seva feina, veure a què estan responent, preguntar moltíssim, però fa 
molts anys que descobreixo el sistema, que me’l vaig treballar des d’aquí, com a dipu-
tada del Parlament. Per tant, jo li dic és molt bonic fer-ho, surti també vostè a parlar, 
més enllà de dir, com que no s’ho ha pogut preparar o el que sigui, que venim a fer 
propaganda.

Pel que fa a diferents coses que m’ha preguntat al final de tot –al final de tot– i 
dic: «Bé, vaig a apuntar-ho, perquè així tindré alguna cosa.» Sobre Reus, evident-
ment, estem treballant amb Reus i saben i és públic que nosaltres assumirem la ges-
tió, a través del Servei Català de Salut, de l’Hospital de Reus. Farem una molt bona 
integració en el territori, això està en el marc de treballar molt conjuntament amb 
tots els hospitals, centres d’atenció primària del territori i més enllà, i en aquestes 
estem treballant amb l’Ajuntament de Reus, incansablement. És difícil, és compli-
cat, hi ha un munt de tràmits, però hi estem treballant intensament, igual que fem i 
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farem en el Raval nord. El Raval nord necessita un CAP, i això no està en qüestió, 
i això ho estem treballant i ho hem de treballar amb molta profunditat amb l’Ajun-
tament de Barcelona, perquè ho necessiten els usuaris i també els professionals per 
poder treballar bé.

També el Trueta, també el Joan XXIII, no és una no sé què, hi ha la maqueta, 
està la fase 1 especificada, s’ha de fer el projecte, evidentment, de construcció i tin-
drà el seu temps, perquè les coses que es planifiquen, que es plantegen avui trigaran 
el seu temps, com quan el Trueta es pugui plantejar la seva ubicació, com ha de ser, 
quin ha de ser el pla funcional, fins que sigui una realitat passarà temps, però les 
decisions les prendrem, perquè les assumim.

Respecte a la diputada Escarp, bé, podríem fer apunts de conciliació i sí, la ve-
ritat és que pot veure’s estrany. Teníem moltes ganes de venir a comparèixer en el 
Parlament, hem preparat molt bé aquesta compareixença amb tot l’equip i, de fet, 
aquí estem.

Vostè parlava que ens havien demanat per l’Enapisc, pel Planuc, que jo he inten-
tat explicar aquí el Planuc, les dades, la importància del pla, la importància d’orga-
nitzar les urgències més enllà de parlar de les urgències hospitalàries, de l’atenció 
primària i de tot el que hem fet en l’atenció primària, sigui via professionals, sigui 
via inversions, sigui via canvis organitzatius.

I no assumeixo que puguem estar parlant, avui, aquí, en aquesta Comissió de 
Salut de reversió de retallades, digui’m..., però si és que estem en els màxims histò-
rics d’inversió en salut. Sobrepassem els 10.400 milions d’euros, els vam sobrepas-
sar, els sobrepassarem i no hi ha cap partida que estiguem gastant, invertint menys 
del que fèiem, tot al contrari, estem fent nous esforços, en l’últim pressupost es va 
fer un esforç –i per això són importants els pressupostos– d’injectar en salut men-
tal uns recursos extres que avui els estem posant cara i ulls amb serveis concrets i 
que els he pogut explicar aquí i, evidentment, jo he explicat que estem, precisament, 
estructurant el sector. Vostè parlava: «Bé, no és una qüestió de dir-nos coses, no?, 
concretes.» I jo dic: «Estem estructurant, evidentment, tot el sector.» Jo, quan parlo 
de llistes d’espera, no estic parlant de la llista d’un centre concret, que d’això ja en 
teniu les dades, es publiquen a més a més; estic parlant que aquell centre no està sol 
allà, que aquell centre el coordinem, que aquell centre el treballem amb el delegat 
territorial que toca i que estem treballant per la continuïtat de les atencions, per a 
aquesta coordinació entre nivells assistencials, per a aquesta integració que vostè 
molt bé ha dit, diputada Escarp, que és un repte que tenim i sí, integrem PADES i, 
sí, amb els dispositius de fragilitat, estem integrant dins les urgències el que és el 
seguiment a l’atenció primària, el que pot ser un ingrés a sociosanitari i tot això ho 
estem treballant moltíssim de la mà dels professionals.

La integració dels dispositius específics d’atenció a la cronicitat és, evidentment, 
rellevant amb l’atenció primària i també amb afers socials.

I no parem de treballar en el que és el Pla d’atenció integral social i sanitària 
amb el Departament d’Afers Socials i Famílies, però tampoc parem de treballar amb 
altres departaments de la Generalitat, com poden ser el de Justícia i el d’Educació 
per tots els programes que tenim que van lligats al que és i al que ha de ser la salut 
d’una persona des de la infància fins a la vellesa, des de la prevenció i la promoció 
de la salut fins a l’atenció.

I m’alegro, m’alegro que digui aquest sí rotund a la prescripció infermera per-
què, és cert, nosaltres no podem quedar bloquejats en aquest tema i ja ho dic, faci-
litem-ho tot, posem-ho tot a disposició, però ja tenim les guies i els protocols fets i, 
per tant, nosaltres hem de tirar endavant, hem fet el primer pas, que era imprescin-
dible, i el continuarem.

Ha fet un apunt que jo..., m’agradaria parlar sobre farmàcia. Poca farmàcia pagues 
amb un menor, eh? De fet, jo no..., no se m’acudeix a mi cap mena de partida que pu-
guis pagar de farmàcia amb un menor, estem parlant de 2.500 milions d’euros i amb 
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contractes menors, que són, em sembla, el límit, 18.000 euros, jo..., no m’acaba de 
lligar. I ho torno a repetir, no és una qüestió ja de pressupost i li dic, la gestió i la res-
posta que nosaltres hem fet a aquella carta és, escolti, nosaltres sí que complim, estem 
fent una gestió absolutament rigorosa de la despesa farmacèutica. Per què? Doncs per-
què ens preocupa, doncs perquè ens està creixent d’una forma natural perquè s’estan 
introduint moltes coses en cartera i, per cert, decideix el preu el ministeri, que nosal-
tres hem de donar, que són oportunitats de tractament per a la gent, que ja no s’acaben 
els tractaments a la línia 2, sinó que es prova línia 3, línia 4 i fins a cinc i sis línies i, 
per tant, això ho estem donant.

Què estem fent amb fàrmacs? Aposta per biosimilars. Aposta per biosimilars, 
diputada. És a dir, no és el ministeri fa aquesta aposta i vostès no s’hi apunten. No, 
no, és que l’aposta ve d’aquí, eh? És a dir, la nostra àrea del medicament aposta per 
biosimilars, «apreta» per això. Que, per cert, els ven la mateixa indústria que ven els 
altres fàrmacs, no és una indústria diferent. Altra cosa sí que és allò que em comen-
tava de productes propis que podem tenir produïts des dels nostres hospitals i no tan 
dependents de la indústria, com són tot el desenvolupament de la tecnologia CAR-T, 
i ho estem fent des d’aquí. I dels vuit centres que fan CAR-T a l’Estat espanyol, tres 
són nostres. I alguns ho estan fent amb producció pròpia, cosa que això té un im-
pacte molt bo en el cost del tractament, no té un impacte en el pacient, el pacient té 
el mateix impacte boníssim de resolució de tractament i d’oportunitat de tractament 
i el fem des d’aquí. I nosaltres això ho ajudem, ho impulsem.

I, per tant, sí que estem fent amb molt rigor polítiques de farmàcia, polítiques de 
despesa. La despesa per recepta al nostre país creix un 3 per cent; a Madrid, un 17; 
a Extremadura, un 27. Hi ha molta diferència. Ara, l’equiparació que nosaltres te-
nim amb recepta i medicació hospitalària i dispensació ambulatòria és més o menys 
igual, calculem més o menys uns 1.000 milions d’euros. En altres comunitats, la 
despesa per recepta és molt més alta que l’hospitalària. Per què? Nosaltres tenim 
hospitals punters, nosaltres tenim hospitals terciaris, nosaltres tenim la capacitat 
d’introduir tots aquests nous tractaments i els estem donant per a la població d’aquí 
i per altra que ens ve.

Per tant, aquest és un repte que a nosaltres ens preocupa molt. El que no po-
dem assumir nosaltres és, escolta, no ens poden enviar una carteta de dir: «Escolti, 
facin alguna cosa amb això.» No, és que què feu vosaltres? És a dir, el problema 
no és de Catalunya, el problema és de la tendència que hi ha de més persones que 
tractem, bàsicament són en tres capítols: la part oncològica, els immunosupressors 
i les teràpies d’alta complexitat, que inclouen tots els medicaments orfes, etcètera. 
Nosaltres, en oncològic, per exemple, el 2017 pugem un 8,5 per cent les persones 
en tractament. El 2018, pugem un 9,5 per cent les persones en tractament. Això té 
un impacte brutal més enllà que els tractaments puguin ser més cars, té un impacte 
brutal. Els tractem durant més temps, tractem més gent per a més coses. I això no és 
d’aquí, és a nivell europeu i mundial. Per tant, jo dic: aquests reptes van més enllà 
del pressupost, tot i que necessitem el pressupost, volem el pressupost, treballarem 
el pressupost, però van més enllà del pressupost d’aquí i del pressupost que algun 
dia hi pugui haver a l’Estat espanyol.

I evidentment jo he fet un marc de tot el que tenim entre mans i he acabat dient 
que... –o ho he dit al principi, ara no me’n recordo–, que el repte principal és pen-
sar..., és a dir, la meva obsessió és pensar si d’aquí vint anys nosaltres continuarem 
dient que tenim un sistema que respon. Això és plantejar-te que aquest sistema ha de 
ser sostenible, el volem sostenible, però no caure en la paraula «sostenibilitat», que 
s’havia fet servir algunes vegades per excusar retallades de drets. La sostenibilitat 
és molt seriosa i nosaltres l’assumim dient: escolta, garantim drets, per tant, donem 
resposta a necessitats, necessitarem molt més. Llavors, no puc acceptar aquests dis-
cursos de si retornem a retallades. És a dir, no hi ha retallades, estem invertint més 
que mai –més que mai–, perquè ho necessita la gent i no deixarem de fer-ho.
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I una cosa també, perquè ho afegien des de Catalunya en Comú Podem. Jo diria, 
diputada, crec que fem pocs espais de reflexió, perquè el que estem generant de veri-
tat en el departament amb la feina de molta gent són..., realment generem espais per 
a la transformació, és a dir, no ens hem posat a fer un fòrum de diàleg professional 
que reflexiona, ens hem posat a fer un fòrum de diàleg professional que agafa per 
primera vegada, truca a les universitats, les fa venir, les implica, les posa en grups 
de treball... Quan dic universitats, dic col·legis, dic societats científiques, dic treba-
llem de la mà amb sindicats, hi hagin vagues o no hi hagin vagues. I estem intentant 
poder generar aquests espais de transformació, perquè la transformació ni ve sola, 
ni la fa un sol, és a dir, la fem conjuntament. Crec que realment estem en aquesta 
línia. És una transformació entre fer el que venim fent, i anem acumulant més co-
ses i, per tant, anem gastant més i ui, ui, ui, o realment dir: virem cap a fem el que 
necessitem. És a dir, algunes coses han de canviar de model organitzatiu, i això vol 
dir molt diàleg, molt, amb molta gent que no vol deixar de fer les coses de la mane-
ra que sempre les ha fet i que potser, i eren idònies segur i no ho discuteix ningú fa 
quinze anys, però ara no ho seran, no ho seran per abordar aquest futur.

Soc molt fan, eh?, del capità Enciam i de «els petits canvis són poderosos», però 
jo crec que avui no venia a parlar de petits canvis, potser pot donar la sensació per-
què poso exemples concrets, perquè a mi em sembla que posar exemples de coses 
fa que la gent ens entengui. I jo crec que un dels reptes que crec que tenim en el 
Parlament, en el Govern, és que la gent ens entengui. Jo em sembla que ho he dit 
clar, és a dir, nosaltres venim a entomar el control de l’organització del sistema, i em 
sembla que ho he dit abans a la diputada. És a dir, no venim a dir: «Escolta, bé, ens 
limitarem a gestionar contractes amb diferents proveïdors, a gestionar el pressupost i 
anar fent això.» No hem vingut a això, no hem vingut a això perquè, si no, d’aquí vint 
anys ja dic jo que haurem perdut, haurem perdut sistema. Hem vingut a fer aquesta 
garantia, a travar bé els pilars i, per tant, a entomar tots aquests reptes. Jo dic, tenim 
uns reptes, els assumim, a tutiplén, els assumim, a saco, és a dir, és igual, i llavors 
com que assumim els reptes, ens marquem objectius. I sí que fem accions, però a 
part tenim objectius molt grans. La del diàleg de professionals és transformació total, 
la de models de primària, la de quan ens plantegem model de rehabilitació, això és 
transformació de manera de treballar, de manera de fer i de manera d’atendre.

Quan parlem de l’atenció primària, que ho heu parlat diversos i té raó al diputada 
Gemma Espigares, és a dir, tots podem treure casos concrets, no? I, mira, ara a vint 
dies, ara a vint-i-cinc, ara a quaranta. Diputats i diputades, l’atenció primària atén a 
tothom i l’atén quan ho necessita i sí que aquesta dada que ella mateixa ens deia que 
moltes vegades el 50 i escaig per cent de les visites, el 39, és igual depèn del centre 
d’atenció primària, acaben sent visites espontànies, aquest es l’ideal per als professio-
nals? Això no els ajuda a la gestió de les seves mateixes agendes, però també estem 
veient que és un canvi en la manera de demandar els serveis de la mateixa socie-
tat. I no és perquè ara no m’ho donin en una setmana, no, va més enllà d’això. I jo 
crec que nosaltres també hem d’estudiar aquest canvi. No hem d’actuar només sobre 
l’oferta, hem d’actuar també sobre la demanda, però a vegades la demanda no la po-
dràs canviar, tu no podràs dir a la gent: «Escolta, a partir d’ara demanda’m els serveis 
d’aquesta manera.» Hi ha coses que canviaran, un sentit de dir: «Escolta, per unes 
resolucions puntuals, vull visites espontànies.» I, per tant, nosaltres també haurem 
d’adequar l’oferta en això. I crec que l’atenció primària ho està fent molt i ho està fent 
molt bé i s’ha posat les piles amb les eConsultes, que pensàvem que seria una cosa, 
no?, per a la gent més jove que fa la consulta per internet perquè li és més fàcil. Sí, 
hi ha la gent més jove, però hi ha la gent gran amb patologia crònica que fa servir les 
eConsultes. Els professionals s’estan adaptant bé a això, està creixent exponencial-
ment. Crec que la nostra responsabilitat és ajudar la primària en tot això.

El que parlàvem de rehabilitació és, sí, un exemple, també són els raquis de què 
jo parlava, és a dir, també involucra això, és a dir, no..., hem de sortir d’un sistema de 
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visita, petició de prova, petició de derivació a especialista, intervenció quirúrgica a vi-
sita, què li passa a aquella persona, realment el millor favor que li faig és enviar-lo a 
l’especialista o comencem ja la rehabilitació perquè no agreugi, etcètera. Aquest és el 
model. A alguns llocs s’està implantant, està funcionant bé i el que hem de fer nosal-
tres és tenir la capacitat d’escalar-ho a tot el país amb les diferències que té el país. És 
a dir, cada país té unes entitats diferents, d’una dimensió diferent, una primària que ha 
tingut ja sempre més vocació resolutiva simplement perquè tenia molt lluny l’hospita-
lària. Com acostem l’hospitalària a la primària no és només fer anar especialistes als 
CAP a fer la consulta, sinó també que funcionin bé les interconsultes, no tot és veure 
el pacient, sinó que els professionals també puguin consultar i puguin tenir solució per 
a aquell usuari que tenen al davant des de la primària.

Per tant, tot això són els canvis que sí que es plantejava l’Estratègia nacional 
d’atenció primària, que nosaltres operativitzem, que nosaltres és veritat que hem 
mesclat amb altres coses d’atenció primària de professionals que havíem de tor-
nar, que ja no són tant de model, però sí de, escolta, donar una estabilitat, retorn de 
condicions laborals dels professionals, reduir les sobrecàrregues per poder acabar 
treballant bé el model, per poder fer que les infermeres agafin més rol, per poder im-
plicar molt més els administratius dels centres d’atenció primària en l’equip, l’equip 
ja no és el metge i la infermera, és molt més, perquè les treballadores socials dels 
centres d’atenció primària no només es lliguin molt bé amb el seu propi equip, sinó 
treballant amb Afers Socials i Famílies, fer molt el lligam amb Afers Socials de la 
Generalitat, però amb Afers Socials dels municipis i dels consells comarcals, que 
això té la seva complexitat, però en aquestes estem.

Sobre el transport sanitari, si no teniu l’informe, el tindreu segur. Jo crec que 
vaig donar respostes a alguna pregunta parlamentària sobre sancions, sobre imports, 
sobre número de sancions. I jo he expressat el compromís que nosaltres seguim els 
contractes, ho he dit, no volem ser una administració que gestiona uns contractes 
amb unes empreses, amb unes entitats, que simplement va pagant factures, no és 
aquest ni el model que volem, ni la manera de garantir el servei, crec jo i, per tant, 
el compromís hi és tot.

I què més tenia apuntat aquí? De medicaments, de biosimilars... I una cosa tam-
bé, no és penjar la llufa a ningú, és a dir, jo crec que no és una qüestió de penjar 
la llufa, que si a l’Estat espanyol..., és constatar, és constatar realment que hi ha un 
problema d’organització que fa que qui té la responsabilitat davant de respondre a 
aquest dret a la salut, qui té les competències en salut no té les eines, no té els ins-
truments, no té els recursos. I jo crec que això ho ha de saber la ciutadania del nostre 
país, que aquí ja no discutim de pressupostos, va molt més enllà d’això, que discutim 
de si tens eines, de si tens sobirania per organitzar bé un sistema del qual n’ets res-
ponsable. Nosaltres en som responsables, en volem ser. Ara, en volem ser amb totes 
les eines. El que no pot ser és d’aquesta manera que ho estem fent ara.

El diputat de la CUP plantejava un gran pacte de salut, no? I dius: «un gran pac-
te de salut per anar al cent per cent públic». Un gran pacte de salut haurà d’escoltar 
totes les veus, un gran pacte de salut haurà d’escoltar on posen l’èmfasi els profes-
sionals, com organitzem el servei, com és la millor manera, si realment el pecat 
original és aquest o n’hi ha molts altres. I jo estic disposada a fer tots els debats de 
model. I és el que dic, és a dir, en cinc minuts has explicat molt bé quin és el vos-
tre model, cap on voleu anar..., del que fan altres quan tenen el doble de temps. I jo 
dic que sí, que nosaltres estem en la línia d’una planificació real, d’una planificació 
molt coordinada entre el Departament de Salut i el Servei Català de Salut. Jo crec 
que els termes no són obrir el que es va tancar fa deu anys. No, no. I ho he dit moltes 
vegades aquí i ho deia quan era diputada. Els termes són què necessitem avui. És 
a dir, a mi tant me fa què hi havia quinze anys..., quin dispositiu hi havia. Si tenim 
dispositius molt nous, que els hem de desenvolupar i que el que no pot ser és que ho 
basem tot en un criteri d’indicadors del segle passat. 
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És a dir, els hospitals de dia els hem de fer funcionar molt més. I els hospitals de 
dia donen una molt bona resposta, més enllà de l’ingrés puntual. Els equips d’aten-
ció a la cronicitat, també. Quan parlem de fragilitat, quan parlem de coordinació, 
quan parlem de serveis socials en salut, quan impulsem tot l’àmbit d’atenció inter-
mèdia, que no l’impulsarem sense la mà d’Afers Socials... És que si jo em fixo en el 
que teníem fa deu anys no faré això, que és el que necessitem. Llavors, jo sí que vull 
expressar que el nostre marc i el nostre paradigma és aquest, el de fixar-nos en les 
necessitats, fixar-nos en el que necessiten les persones.

I pel que fa a les llistes d’espera, és que és un repte majúscul que té tothom. Però 
les dades són les que són. Tenim molta més entrada en llista d’espera, molta més 
activitat i estem mantenint o millorant els temps d’espera, que és el que és absoluta-
ment rellevant. No és la xifra dels 175.000, sinó que és: aquestes persones com estan 
esperant. Jo vaig lluitar molt en aquest Parlament perquè la transparència fos absolu-
ta, però absoluta, i perquè l’espera fos en condicions, i «en condicions» vol dir, com 
a mínim, informada, de saber la gent quan entra en llista d’espera, per què entra en 
llista d’espera, i no de no assabentar-se’n fins al cap de dos mesos, que s’havia pen-
sat que estava en llista d’espera i resulta que no hi era. Clar, ostres, hi vam lluitar 
molt, la transparència és gran. No em penso comparar amb altres llocs en això si no 
sé com aporten les dades. I el que estem dient: ostres, més entrada de persones en 
llista, més activitat, en les proves diagnòstiques tenim llista, no tot són proves per a 
diagnòstic. És a dir, també hem de separar el que és accés a proves, les proves que 
seran per al diagnòstic, perquè no se sap el diagnòstic, per acabar coneixent un diag-
nòstic, o proves que s’han de fer de seguiment, etcètera.

Em preguntaves de les dones migrades sense permís de treball ni residència, 
d’accés als serveis sanitaris, evidentment, però també de les IVE. Sí, i ha d’estar ga-
rantit. Vull dir que si en algun moment hi ha hagut alguna cosa, ha d’estar garantit 
–ha d’estar garantit–, i més si és d’urgència.

Sobre la vacuna del papil·loma humà, són noves indicacions que es van introduir, 
no?, a les indicacions inicials de la vacuna del papil·loma humà, i per tant s’havia de 
fer la contractació tenint en compte moltes més unitats, tenint en compte aquestes 
noves indicacions, i simplement hi va haver el període aquest d’encara no està dis-
ponible la nova contractació, però allò està resolt. Ara tothom en els centres té la 
vacuna del papil·loma humà des d’aquesta setmana, per tant ja s’estan distribuint a 
tots els centres i s’estan donant en els col·lectius d’home sexe amb home, treballa-
dores i treballadors sexuals, que hi han noves indicacions que s’havien afegit a les 
indicacions inicials de la vacuna.

La presidenta

Consellera, hauria d’anar acabant...

La consellera de Salut

Per tant, això està resolt. (Forta remor de veus.)
D’acord... D’acord. Només un apunt al Partit Popular, no?, quan deia allò..., os-

tres, la gent no entén, quan s’espera la gent a urgències, que li passi un quan ell hi 
era. Només dir-li: al CUAP del Dos de Maig van posar una infografia a la paret per 
explicar precisament això, d’escolta, tu estàs aquí però pot ser que vingui algú altre 
que no entri ni per la teva porta i tingui alguna cosa més urgent i se l’atengui abans. 
Per tant, que se sàpiga el circuit. Jo crec que la gent, quan ho coneix i quan està in-
formada..., tothom ho entén absolutament tot.

Un segon, eh?, perquè no em vull deixar..., perquè, si no, sempre em deixo els 
grups que donen suport al Govern i crec que és un error gran. Vostè em preguntava, 
diputada Espigares, pel decret d’accessibilitat. És un canvi d’eix, jo ho he explicat. 
El canvi d’eix, jo crec que és important, és ambiciós i en aquesta anem. Per tant, 
el 30 de setembre a l’aprovació en el consell de direcció nostre i per tant comencen 
tots els tràmits jurídics. Però ja he intentat explicar-ho, més enllà dels tràmits jurí-
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dics, nosaltres ja estem fent feina en aquest sentit i estem en disposició de, la recons-
trucció de cirurgia mamària, doncs, ja poder-la estendre en altres llocs del territori, 
etcètera.

Integració social. És molt molt important. Crec que he parlat d’aquest ofec i que 
va més enllà del que és el pressupost.

I un apunt de l’última intervenció. M’agrada el que diu de cuidar els professio-
nals. Això és el que hem intentat aquest primer any, estar-hi al costat, cuidar, que 
«cuidar» no només vol dir condicions laborals, sinó que vol dir com es poden sentir 
valorats, valorant-ne la docència, valorar la formació, valorar que els professionals 
demanen poder tenir un desenvolupament professional i, per tant, la capacitat dels 
nostres centres del territori per atreure els professionals. I en tot això estem treba-
llant perquè, si no, els nostres centres es troben amb aquests problemes. Treballem 
de la mà d’aquests centres i de la mà dels professionals en tot això.

Suposo que m’he deixat quaranta coses però..., a la vostra disposició per al que 
sigui.

«Merci».

La presidenta

Gràcies, consellera. Doncs, com deia, obriríem aquest segon torn –no és obli-
gatori– per als grups parlamentaris. I recordar-los que, com a màxim, tenen dos 
minuts i per fer preguntes o aclariments de temes que hagi tocat la consellera en la 
intervenció, no per obrir nous debats. Per tant, algun grup parlamentari vol aprofitar 
aquests temps? Senyor Soler? Doncs, per un temps màxim de dos minuts.

Jorge Soler González

Agrair tanta generositat de temps d’exposició, encara que tan limitada per res-
pondre a alguns, sí, és cert. Gràcies. 

Bé, després de trenta i escaig minuts de rèplica i als grups dos minuts crec que 
no és gaire temps. Si la consellera tenia tantes ganes de parlar, jo és que tinc aquí 
tantíssims temes que ella no ha tocat i m’agradaria. En tot cas, gràcies per desti-
nar-me tant de temps per contestar.

Per no haver fet tantes preguntes com diu vostè, Déu n’hi do el temps que ha ne-
cessitat i s’ha deixat la majoria de respostes. Igual que vostè s’ha deixat la majoria 
de respostes a les desenes de preguntes parlamentàries que aquest diputat i els meus 
companys aquí presents li presenten, pràcticament setmanalment, i vostè tarda me-
sos i mesos a contestar. Perquè vostè és la consellera que cada dia està demanant 
pròrrogues a les respostes parlamentàries de Ciutadans. Per tant, no es queixi que 
aquest grup no li fa preguntes, perquè desgraciadament vostè el que no fa és fer la 
seva feina.

En segon lloc, clar, sí que és veritat que quan molta gent ens està alertant des 
dels diversos col·lectius que tenim un problema d’accessibilitat a l’atenció primària 
i vostès venen aquí i no neguen... I, clar, com a anècdota, doncs, el company del PP 
crec que encerta explicant-li el que és la seva anècdota, però li sumo l’anècdota de 
la diputada que està compartint mesa amb vostè, que me diu que ho acaba de mirar, 
tres setmanes per a ella i un mes i mig per a la seva filla. I el senyor Martín Barra, 
que em diu que no li donen hora a ell fins al 16 d’octubre. I són Girona, un altre ter-
ritori és Barcelona o aquest diputat que us parla, que dic: «Home, doncs vaig a mi-
rar a veure per la meva infermera perquè m’he de valorar de revacunar», i em donen 
més d’una setmana. Consellera, no és que li ho elevem a categoria, és que tenim un 
problema d’accessibilitat i vostè ve aquí i ho nega.

I com que voldria tocar molts temes de forma pinzellada però ja veuen que no 
ens donen temps a l’oposició per parlar, consellera, queixes dels professionals quant 
a sous, pèrdua retributiva. Vostè ha estat cessant gerents, directors de moltíssims 
llocs. Per tant, tenen un problema també amb això. Però problemes de precarietat, 
no tenim cobertura, li demana el Col·legi de Metges i li pregunto: fareu l’observatori 
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d’agressions als professionals, que us ha demanat el Col·legi de Metges? Sí o no? Té 
un pla ja d’una vegada per a les zones rurals? Bé, en definitiva, abans que em tallin 
el micro, consellera, té moltíssima feina però és evident que ja sabem que amb el 
to que vostè ha presentat avui hi haurà eleccions molt abans que vostè es fiqui en 
aquest tema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Diputat, com que ha fet diferents al·lusions als tempos, dir-li que si no li agraden 
els tempos canviïn el Reglament perquè aquesta Presidència utilitza, i a més a més 
de manera molt flexible, els tempos, en aquest cas, que marca l’article 173, per a una 
sessió informativa del Govern. I dir-li que aquest segon torn és discrecional de la 
Presidència. Per tant, no digui que no tenen temps de parlar els grups parlamentaris 
perquè precisament el que estem intentant és ser flexibles amb els temps, no he ta-
llat a ningú i tothom s’ha excedit, exceptuant el senyor Riera. I a més a més obrim 
aquest segon torn, que ara també s’ha excedit en un 25 per cent del temps previst, 
dels dos minuts. I per tant ningú li ha dit res. Per tant, simplement fer aquest aclari-
ment per a aquesta comissió i per a altres, per no anar sentint reiteradament que no 
es dona temps als diputats en les seves intervencions.

Seguim amb la ronda d’intervencions dels grups parlamentaris. La senyora 
Escarp...

Jorge Soler González

Per al·lusions, que diu vostè, al·ludeix a la meva crítica, que ja dic que en la seva 
rèplica parli més de trenta minuts, divideixi vostè en sis torns...

La presidenta

Ja he estat flexible en l’altra intervenció. Ara podria no haver fet aquest torn de 
rèplica, de segona rèplica. Només li dic...

Jorge Soler González

Doncs agrair-li...

La presidenta

Que s’agraeix també que es tingui en consideració que aquesta Presidència és 
molt laxa i flexible en la gestió dels temps. I cada comissió sentim la mateixa crítica 
a aquesta Presidència i crec que també era de rebut, com a mínim, explicar el perquè 
d’aquests tempos. No crec que sigui el motiu del debat d’aquesta comissió. Per tant, 
seguim amb el torn d’intervencions dels grups parlamentaris. I també per un temps 
de dos minuts té la diputada..., en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Sí, jo voldria fer una prèvia, ja que algú ho ha posat de moda. Informe de la 
Sindicatura de Comptes als comptes de l’ICS de l’any 2015. Una part de la contrac-
tació per a adquisició de medicaments, material sanitari i prestacions de serveis es 
va fer mitjançant contractes menors, mentre que, per la reiteració de les adquisi-
cions, aquestes s’haurien d’haver tramitat agrupades mitjançant un procediment que 
garanteix la publicitat i la concurrència. Ho dic perquè no diem les coses per dir-
les. Així com no sé si el diputat Santi Rodríguez tindrà temps de dir-ho, però estava 
mirant la comparativa de totes les comunitats autònomes respecte al percentatge de 
creixement de farmacèutica, de receptes, i d’hospitalària, i són falsos tots els per-
centatges que vostè ha dit, almenys amb el que hi ha publicat 17-18. Ho dic perquè 
siguem rigorosos. Jo estic disposada a discutir-ho tot, però segons quins tons en co-
ses que no tenen raó, doncs, la veritat és que no.

No s’estan revertint les retallades. Hi pot haver la màxima inversió, però quina 
és la despesa per capita que destinem en salut a Catalunya? Aquest és el tema. I vos-
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tè sap que no arribem ni molt menys a la del 2010 i molt lluny de la que recomana 
l’OCDE.

Farem una llei social i sanitària? De veritat ens atrevirem a fer una aposta polí-
tica de tractament conjunt social i sanitari?

Una altra pregunta. Vostè parla molt que qui té les competències i qui no... Hi ha 
un mecanisme de coordinació, un mecanisme de posada en comú, que és el Consell 
Interterritorial del Ministeri de Salut. Vostè no hi ha anat mai. I el nivell que han 
portat, amb tots els respectes, és el del senyor Ramentol, que no sé si està aquí i que 
me l’aprecio molt, però que és el nivell, a veure si ens entenem. Això és el que hi ha 
i el que han portat endavant.

Miri, jo puc ser mala socialista, no ho sé, però, en tot cas, els mal socialistes són 
els que han retirat el recurs al Tribunal Constitucional per a la universalització, són els 
que han tirat endavant i els que han fet una aposta per la pública de manera explícita 
i de qualitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. També, ara en aquest segon torn té la paraula en nom del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular el diputat Santi Rodríguez per un temps 
d’un minut.

Santi Rodríguez i Serra

Seré més breu. Per actualitzar les dades que ha anunciat la senyora Escarp; 
no l’evolució 17-18 sinó el juny del 2019, que són les últimes dades publicades pel 
Ministeri d’Hisenda en relació amb l’evolució del creixement de la factura farma-
cèutica, via receptes, que vostè ha citat uns percentatges que són absolutament erro-
nis. Catalunya creix el 2,5 per cent; Madrid, el 2,9, i Extremadura, el 0,7. Per tant, 
no són ni molt menys els que vostè deia.

És a dir, el creixement de la factura farmacèutica és un problema genèric, i són 
les comunitats les que tenen l’obligació d’establir els mecanismes més eficients i 
més accessibles per tal d’intentar contenir el creixement d’aquesta despesa, perquè 
efectivament, entre l’hospitalària i les receptes passen, o arriben als 2.500 milions 
d’euros.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per acabar aquest torn de rèpliques de grups parlamen-
taris, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada Gemma 
Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Dos temes ràpids. El primer, perquè cal valentia per governar, i per tant quan 
un té la sort de treballar a urgències sap que qui més crida és qui menys prioritat 
necessita per ser atès. I, per tant, celebrar la infografia que aquest CAP ha fet; òb-
viament, en temes de comunicació tenim marge per seguir millorant, però no cal 
atendre aquell que més crida sinó aquell que més ho necessita, i per tant... (Veus de 
fons.) Totalment d’acord. I per tant per això crec que almenys avui podem trobar 
algun acord.

I ni que sigui per posar-hi el punt d’humor amb alguna de les anècdotes que 
s’han dit, però escolti, diputat Soler, faci’s independentista, perquè els tres indepen-
dentistes que hem provat de demanar hora al metge ens surt per menys d’una setma-
na. Finalment, en això també hi haurà separació. (Remor de veus.)

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara sí que també, amb la màxima brevetat, li demano a la 
consellera si pot respondre a aquestes qüestions puntuals que li han preguntat els 
grups parlamentaris, per un temps màxim de cinc minuts.
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La consellera de Salut

Molt bé. Gràcies, presidenta. No em posaré en aquest últim debat, però s’ha tor-
nat a parlar de precarietat, i jo ho he dit, i ho he dit en resposta a les aportacions que 
havia fet el diputat de Junts per Catalunya, de cuidar els professionals. 

I hem insistit molt en això, també en la precarietat. Per això les entitats públiques 
estan traient a concurs 14.991 places –14.991 places– per a personal que estava en 
situació temporal i que seran fixos; 1.350 ja s’han adjudicat; és a dir, tot això és es-
tabilitat laboral, és posar les condicions per poder treballar, és posar absolutament 
el marc idoni per poder fer les transformacions que necessitem.

I sí que hi han coses amb professionals, com surt al Col·legi de Metges i va fer 
l’aportació de veure si hi hauria la possibilitat de crear aquest observatori de les 
agressions professionals, perquè puguem tenir dades, puguem fer un seguiment, per-
què ens ocupa tot allò que els pugui passar als professionals en la seva pràctica assis-
tencial, i per tant ho estudiarem, perquè crec que aquestes propostes sempre s’han 
de mirar amb bons ulls.

I respecte a les xifres, eh? Ara ens posarem a discutir amb xifres farmacèuti-
ques... Passaré l’informe que hem enviat al ministeri, on hi ha els gràfics. Però dir..., 
de despesa per capita, nosaltres, i aquí ho vaig presentar a la Comissió de Salut, quan 
estàvem parlant de les quatre regions més poblades, de les quatre comunitats amb 
més PIB: estem per sobre de totes. Evidentment, País Basc i Navarra queden lluny; 
no sé per què, queden lluny –queden lluny! Deuen estar amb les altres... Però quan 
ens comparem amb Madrid, amb País Valencià, amb Andalusia estem molt bé.

Per cert, Andalusia, que quan hi ha hagut canvi de govern després surt que la 
meitat de llistes d’espera no es veien, no? Surt el PSOE, entra un govern del PP i 
Ciutadans, i fa aquesta denúncia. Jo no ho sé, com era la gestió; jo només dic: no 
em penso comparar amb certes coses fins que no em demostrin com s’entren les 
dades, si la transparència és la mateixa que exigim nosaltres, que ha exigit aquest 
Parlament al seu Govern, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament 
de Salut, perquè em sembla que és el mínim per poder fer comparacions. Després 
ens van sortint informes, no?, estranys, que som els que gastem menys, i dius: però 
com pot ser que insultem la ciutadania de Catalunya amb una inversió en salut al 
màxim de la història –al màxim de la història. Com pot ser que estiguem insultant 
els recursos que està posant a disposició a la ciutadania? 

I aquesta és l’evidència que tenim. I després quan a Andalusia surt la gestió del 
PSOE i després ho entomen uns altres, doncs tenim les crisis de salut pública que 
tenim –tenim les crisis de salut pública que tenim–, que són fortes: salut pública 
no estem parlant..., no té fronteres. Llavors, això ho hem de vigilar, ho hem de vet-
llar molt, i aquí estarem a totes. Perquè nosaltres anem a tot arreu –a tot arreu– on 
incumbeix parlar de qualsevol cosa que pugui afectar els ciutadans i ciutadanes. 
Anem a tot arreu. Ara, potser el Consejo Interterritorial, que no tens cap marge ni 
poder de decisió, potser no és el millor lloc on vostè m’hauria d’enviar si vol que jo 
treballi realment per als ciutadans i ciutadanes. A totes les comissions tècniques on 
nosaltres anem enviem posicionaments absolutament a tot arreu, defensem la posi-
ció de Catalunya: no del Govern de la Generalitat de Catalunya, sinó la posició que 
ens sembla que defensa millor la ciutadania de Catalunya –que, per cert, ens sem-
blaria que també defensaria millor la ciutadania de tot l’Estat espanyol. Per tant, no 
és una posició egoista en aquest sentit.

I respecte a tot el que estem parlant: nosaltres establim tots els mecanismes –tots 
els mecanismes– de control de la despesa farmacèutica amb les entitats proveïdo-
res, del procés d’harmonització, que no el té ningú, que el ministeri ens diu que som 
exemple... El que..., clar, tu ho fas tot, i ho fem tot: perquè volem, perquè ens per-
toca, i perquè és la nostra responsabilitat. Ara, què fa l’Estat espanyol? És a dir, la 
seva responsabilitat és enviar una carta, perquè tu li diguis què fas? Això és respon-
sabilitat? «Escolta, t’envio una carta i em dius tu què fas.» Em sembla que va molt 
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més enllà. Jo ho he intentat explicar avui aquí: el problema ja no és només de pres-
supost, és d’estructura, i aquí estem fent un esforç enorme amb un marge petitíssim 
del que tenim, que és un marge tan petit que no ens deixa fer tot allò que crec que 
necessitem fer i que la ciutadania de Catalunya es mereix: noves inversions, totes les 
reposicions que calen... No hi podrem posar la intensitat que toca perquè no tenim 
les eines que ens pertoquen.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera, per la seva intervenció. Gràcies també als companys del 
Govern que ens acompanyen a la mesa i als que han seguit aquesta compareixença.

Ara aturem la comissió dos minuts per acomiadar la consellera i seguim amb el 
següent punt de l’ordre del dia.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i quatre minuts i es reprèn a un quart 

de dues del migdia i nou minuts.. 

Reprenem la comissió. (Remor de veus.)

Control del compliment de la Resolució 226/XII, sobre la reducció de les 
llistes d’espera del sistema sanitari públic

290-00203/12

Reprenem la comissió amb el següent punt de l’ordre del dia, que és el control 
de compliment de la Resolució 226/XII, sobre la reducció de les llistes d’espera al 
sistema sanitari públic, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes. 

En aquest cas, hi ha un temps màxim de defensa d’aquests temes de deu mi-
nuts, per tant tindria la paraula la diputada Escarp, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes Units per Avançar.

Assumpta Escarp Gibert

A veure, jo faré un mix, a veure si ho resolem, això.
El mecanisme de compliment, o no de les resolucions i mocions que s’aproven és 

un mecanisme de garantia i de protecció dels grups parlamentaris respecte als acords 
que hi han hagut. El meu grup parlamentari no es va considerar, diguéssim, satisfet 
amb la resposta –que s’havia aprovat, i a més s’havia aprovat, si no recordo mala-
ment, per unanimitat i acordat, sobre el tema de les llistes d’espera–, amb la respos-
ta que es va donar des de la mateixa conselleria. Avui la consellera ha anunciat, ha  
dit que el dia 30 va al consell de direcció, i per tant a partir d’aquí s’inicien els tràmits 
del decret, i aleshores, clar, si ara jo dic que tirin endavant perquè no han complert... 
És evident, que no han complert, perquè portem un retard respecte al que s’hauria 
d’haver fet... Però jo crec que podem donar un marge de confiança, veure el contingut 
del decret. Si el contingut del decret realment recull el que es va aprovar o no en la 
resolució, i si no, doncs, exigir el control de compliment.

Per tant, jo no voldria retirar-ho, sinó deixar-ho en suspensió. Bé, la lletrada em 
mira malament, però hi deu haver una possibilitat en el Reglament, que hi és, de dei-
xar-ho sobre la taula. Els recordo que tenim un ple posposat des del 30 de gener de 
l’any 2018. (Veus de fons.) És o no? No, lletrada, tenim un ple general posposat des 
del 30 de gener del 2018, me’n recordo perquè és el meu aniversari...

La presidenta

L’única incongruència d’això és que, sent un control de compliment, que s’ha de 
veure en les primeres comissions pertinents, quan s’entra al registre, és estrany pos-
posar-ho o deixar-ho en suspens; que deixar en suspens, això, no existeix; s’hauria 
de modificar l’ordre del dia, retirar-lo d’avui i posposar-lo...
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Assumpta Escarp Gibert 

Doncs, posposem-lo...

La presidenta

Però que és com contradictori amb la funció que té aquesta figura de control de 
compliment, quan se suposa que això ha de ser una cosa urgent. M’entén la reflexió 
que li faig? Aquí... 

Assumpta Escarp Gibert

No, no, jo ho entenc, i entenc que la consellera avui no ha avançat res més res-
pecte al decret i als continguts del decret. Crec que van avançar més en... Ara, no 
havia complert. És veritat que jo també ho he comentat, ho he comentat al grup que 
dona suport al Govern i a la mateixa consellera. Mirem el contingut del decret i mi-
rem si realment dona satisfacció o no dona satisfacció. I si no que convoquin el Ple 
el 30 de gener...

(Veus de fons.) (Pausa.)

La presidenta

Perdoneu, amb consulta a la lletrada, el que es pot fer és posposar-lo, clar, treu-
re’l de l’ordre del dia. Però per modificar l’ordre del dia hi ha d’haver la majoria 
d’acord si estem d’acord a modificar-lo o no. 

(Pausa.)

Assumpta Escarp Gibert

Ara, entenc que anem al 30 de..., va al comitè de direcció, pel que, parlant amb 
la secretària general..., jo crec que en dos setmanes podem tenir els continguts, em 
deia. Per tant, no té per què el calendari ser...

La presidenta

Doncs, suspenem trenta segons la comissió per debatre això i decidim, perquè no 
podem estar amb la comissió...

Se suspèn la sessió.
La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i tretze minuts i es reprèn a 

dos quarts de dues del migdia. 

La presidenta

D’acord, doncs, res, activem la comissió i entenem que la diputada Assumpta 
Escarp proposa un canvi a l’ordre del dia que és retirar-lo d’avui i deixar-lo pendent 
per un ordre del dia que proposi la Mesa, en una posterior comissió.

(Veus de fons.)
Estem tots d’acord en això? 
(Pausa.)
Doncs, llavors, s’acaba la comissió. 

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia.
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