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Sessió 20 de la CS

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

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

la secretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu 

i Fornós.

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

Blanca Victoria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac, Javier Ribas Escamilla i Jorge 

Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Josep Rie-

ra i Font i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Na-

jat Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó, Alfons Montserrat Esteller i Rut Ribas 

Martí, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socia-

listes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi 

Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta de l’Associació Espanyola de Linfangioleio-

mio matosi, Maria Rosario Guerrero Rajo, acompanyada de la secretària, Meritxell Lupon 

Serarols; la vocal de la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries Victòria Martorell i 

Espelt; la tècnica de Transformació Social de la Federació Espanyola de Malalties Rares 

Catalina Maria Carranza Ortuño, acompanyada de la vocal de la junta directiva Anna Ripoll 

i Navarro; la presidenta de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries, Sara Salinas 

Samper, acompanyada del vocal Francisco Enrique Cayuela Solano; el director de l’Institut 

per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties i president de La Casa de Sofia, Jordi Cruz Vi-

llalba, i el president de l’Associació Síndrome de Ménière Espanya, Roberto Calderón Ruiz.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet (tram. 250-00537/12). Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 223, 41; esmenes: BOPC 281, 8).

2. Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne (tram. 250-00622/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 71; esmenes: BOPC 288, 17).

3. Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries (tram. 250-00710/12). Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 279, 14).

4. Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi (tram. 250-

00915/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 400, 47; esmenes: BOPC 

437, 17).

5. Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-

nal estatutari de l’Institut Català de la Salut (tram. 200-00008/12). Nomenament de la po-

nència.

6. Sol·licitud de compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l’Associació Espanyo-

la de Linfangioleiomiomatosi, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la investi-

gació de la linfangioleiomiomatosi i l’atenció sanitària i social que reben les dones que la 

pateixen (tram. 356-00531/12). Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes 

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

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Assessora en Ma-

lalties Minoritàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la tasca de la comissió 

assessora (tram. 356-00634/12). Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republi-

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

8. Compareixença d’una representació de la Federació Espanyola de Malalties Rares 

davant la Comissió de Salut per a informar sobre els programes i el vintè aniversari de la 

federació (tram. 357-00495/12). Comissió de Salut. Compareixença.

9. Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Malalties Minorità-

ries davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva activitat (tram. 357-00496/12). 

Comissió de Salut. Compareixença.
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10. Compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l’Institut per al Maneig Interdis-

ciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia (tram. 357-00492/12). Comissió de 

Salut. Compareixença.

11. Compareixença de Roberto Calderón, president de l’Associació Síndrome de Mé-

nière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut per a informar sobre la feina i les acti-

vitats de l’associació (tram. 357-00497/12). Comissió de Salut. Compareixença.

La presidenta

Bon dia. Comencem amb aquesta Comissió de Salut, avui dedicada exclusiva-
ment a les malalties minoritàries aprofitant l’avinentesa que tenim moltes comparei-
xences i propostes de resolució ja tramitades que ens permetien fer-ho un dia com 
avui, i també, doncs, amb el pacte que teníem entre els grups parlamentaris de fer-ho 
abans de La Marató d’aquest any per tal de que també aquesta comissió, tot i que no 
és habitual que es posicioni en coses com aquestes, en certa manera, pogués donar 
suport abans de La Marató a la recerca en aquestes malalties.

Abans de res, doncs, donar la benvinguda a totes les persones que avui ens acom-
panyen, que són moltes, algunes d’elles vinculades a associacions o entitats relacio-
nades amb les malalties minoritàries, altres també de caire més professional. Per tant, 
sigueu tots benvinguts a la vostra comissió i esperem que amb aquesta comissió tam-
bé puguem sentir-nos tots satisfets d’allò que avui aprovi aquest Parlament.

Abans de començar, els voldria proposar un canvi en l’ordre del dia, que seria 
començar per les propostes de resolució que a l’ordre del dia ocupen els llocs 3 i 4, 
seguidament fer els punts 1 i 2, i, després, donar pas a totes les compareixences que 
teníem demanades. Hi ha algun inconvenient en aquest canvi de l’ordre del dia? (Pau-
sa.) Perfecte.

I, després, si algun grup ha d’anunciar alguna substitució entre les seves files... 
(Pausa.) Najat...

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Nosaltres anunciem la substitució de la diputada Rut Ribas, 
que substitueix la portaveu Gemma Espigares.

La presidenta

Gràcies. Junts per Cat...

Josep Riera i Font

Al Grup de Junts per Catalunya el diputat Lluís Font substitueix el diputat Lluís 
Guinó. I pot ser que més tard la diputada Glòria Freixa substitueixi el Lluís Font.

La presidenta

El senyor Font. Molt bé. Siguin també benvinguts en aquesta comissió.
Doncs així seguim... (Jorge Soler González demana per parlar.) Ah, digui’m, se-

nyor Soler.

Jorge Soler González

Donar també la benvinguda al senyor Font. Però la veritat és que era per dir que 
segurament el senyor Mejía, que ara no hi és, crec que el substituirem; quan apare-
gui algú li dic el nom o el veu vostè mateixa. Gràcies.

La presidenta

Perfecte, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries
250-00710/12

Doncs llavors, tal com hem aprovat, començaríem amb el punt 3 de l’ordre del 
dia, que és la Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries, presentada 
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pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà; i, 
per tant, per a la seva defensa, té la paraula, en nom del Grup Republicà, la diputada 
Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Com molt bé ha dit vostè, avui centrem aquesta comissió per 
poder parlar, escoltar, debatre i aprovar propostes de resolució que millorin la vida 
de les persones i famílies que pateixen les malalties minoritàries. I per aquest motiu 
nosaltres hem volgut portar aquí una proposta de resolució que el que persegueix, 
entre moltes altres coses, és que els nostres experts i expertes puguin estar també a 
la xarxa europea de referència.

I n’explicarem una mica els antecedents. La Comissió Europea va posar en marxa 
l’any 2016 la primera convocatòria per accedir a les xarxes europees de referència en 
les malalties minoritàries i complexes. L’objectiu d’aquesta xarxa és unir esforços i 
compartir el coneixement dels millors especialistes que hi ha a Europa, amb la fina-
litat de fer front a les condicions mèdiques complexes o poc freqüents que requerei-
xen atenció d’alta especialització o concentració de coneixements i recursos.

Per ser membre d’aquesta xarxa s’han de complir una sèrie de requisits establerts 
per la mateixa Comissió Europea, quant a formació, activitats, etcètera. Però, a més, 
el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha d’avalar aquesta sol·licitud per 
poder-hi participar i formar-ne part.

Aquest aval per part de l’Estat espanyol passa per tenir una designació de 
CSUR, que és un centre de serveis: Centros, Servicios y Unidades de Referencia. 
El CSUR del centre sol·licitant, a més, ha de ser a la mateixa àrea de reconeixement 
o similar a l’objecte de la xarxa europea. Això suposa un important coll d’ampolla, 
perquè hi ha moltes àrees d’expertesa que no han estat abordades pel procediment 
CSUR i, per tant, molts centres que compleixen els requisits europeus de qualitat i 
expertesa no poden accedir a aquesta xarxa, ja que no hi ha cap organisme espanyol 
que pugui avalar-ho.

Dit això, voldríem dir que, en definitiva, doncs, podem afirmar que amb aquesta 
estratègia el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social perjudica els millors 
centres i crea inequitat d’accés respecte a altres estats membres de la Unió Europea. 
Tampoc no garanteix l’equitat d’accés entre especialitats, ni vetlla per tal de que el 
millor professional pugui participar en aquesta xarxa europea.

Donat que el sistema CSUR es demostra ineficaç, des de Catalunya ja treballem 
per fer front a aquestes disfuncions tot cercant la millor eina que asseguri una bona 
atenció als pacients de les malalties minoritàries. I això es tradueix en les xarxes 
d’unitats d’expertesa clínica.

Aquest model –un model català– és fonamental en el treball en xarxa, el qual per-
met reconèixer i aprofitar l’experiència i el coneixement de més d’una unitat. L’ob-
jectiu no és altre que treballar per evitar els perjudicis a les persones que pateixen 
aquestes malalties.

Dit això, ens agradaria aconseguir..., l’objectiu és que amb aquesta proposta de 
resolució puguem, d’alguna manera, reconèixer, fer un reconeixement i suport a les 
entitats que treballen aquestes malalties, demanar al Govern que continuï o seguei-
xi treballant en aquesta línia, que hem d’aconseguir que el model s’apropi més a les 
realitats de cada cas i cada família i que l’Estat deixi de fer aquest tap, diguem-ne, 
d’ampolla per poder estar entre els millors europeus experts i expertes, i que puguem 
aprofitar el coneixement i al mateix temps ens puguem formar per donar la millor 
resposta a les persones i les famílies que pateixen les malalties minoritàries.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per defensar també aquesta proposta de resolució, i en nom de 
Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Xavier Quinquillà.
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Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. Abans de res saludar i donar la benvinguda a tots els repre-
sentants d’associacions, entitats, persones afectades per malalties minoritàries.

L’atzar ha volgut que aquesta proposta de resolució que anava en el punt 3 de 
l’ordre del dia sigui la que dona inici a aquesta sessió, i crec que dona més sentit, 
perquè és una proposta de resolució que ens emmarca o ens ajuda a tots a emmar-
car-nos dins d’aquesta sessió, que és una sessió que no deixa de ser excepcional, en 
el sentit de que l’hem volgut centrar d’una forma monogràfica en tot l’àmbit de les 
malalties minoritàries. 

I, per tant, vull posar en relleu en aquest compromís, també, del Parlament i de 
tots els grups parlamentaris que el formen, per, en primer lloc, reconèixer i donar 
reconeixement a aquesta realitat, molt sovint soterrada, amagada i que, per tant, ne-
cessita plataformes com aquesta i com la que, per exemple, ben aviat tindrem a nivell 
d’opinió pública, amb una marató de TV3, que té un impacte de primer ordre i que 
estarà justament també dedicada a les malalties minoritàries.

En aquest sentit, la proposta de resolució el que pretén, hi insisteixo, és incidir en 
aquest necessari reconeixement, però també, alhora, marcar on som, és a dir, vetllar 
perquè hi hagi una acurada anàlisi de la situació, i també s’identifiquin les necessi-
tats assistencials dels malalts.

Un altre vector important, que també situem en la proposta, és posar energia 
quant a informació –informació, d’una banda, a nivell general, a nivell de campanyes 
de sensibilització i de divulgació sobre el que deia al principi, aquestes realitats que 
queden sovint molt soterrades–, però també difusió i coneixement, especialment en-
tre els professionals dels diferents dispositius assistencials. Aquest és un element clau, 
perquè hi ha un tema fonamental en tot l’àmbit de les malalties minoritàries que és la 
necessària detecció precoç. 

I això necessita articular, tal com també fixem en altres punts de la proposta de 
resolució, aquest necessari treball en xarxa des d’aquest abordatge integral que ens 
ha de permetre, justament, donar una resposta individualitzada adaptada a les ne-
cessitats de cada pacient, de cada malaltia amb aquestes xarxes d’unitats d’expertesa 
clínica, que són un element clau per poder donar resposta eficient i adequada a les 
necessitats i realitats de cada malalt.

Amb un altre vector important, que és la proximitat; o sigui, la realitat del país 
ha de ser present en aquest model, que ha de ser un model que ha de també donar 
resposta a aquestes realitats territorials i que, per tant, s’adapti també des del punt 
de vista de mobilitat a les necessitats de cada família i de cada pacient.

I, finalment, en aquest abordatge i aquest treball en xarxa, demanar, en aquest 
cas, a un àmbit com és l’àmbit estatal, el fet de poder participar amb tota normalitat 
en el que són les xarxes europees. Em sembla que és una anomalia difícil d’entendre. 
I en aquest sentit ho incorporem, perquè ens sembla clau en aquest treball en xarxa, 
tant des del punt de vista de recerca com des del punt de vista d’abordatge, el fet de 
poder treballar i que les unitats i els hospitals especialitzats en els diferents àmbits 
puguin treballar amb tota normalitat i no tinguin traves burocràtiques com ara ma-
teix ens estem trobant en el marc estatal.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Buenos días, diputadas, diputados. También quiero iniciar mi 
intervención saludando a los representantes de las asociaciones de enfermedades mi-
noritarias, los afectados, los familiares, y sumándonos como grupo parlamentario a la 
importancia de poner el foco en las personas afectadas y en sus necesidades para po-
der avanzar, precisamente, en acompañarles y en la resolución de estas necesidades.
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Dicho esto, esta propuesta de resolución, curiosamente, vuelve a ser una oda, un 
canto a los grandes clásicos que estamos acostumbrados a escuchar en este Parla-
mento del «estado opresor» y «la culpa es de Madrid».

En toda la exposición de motivos vamos escuchando que realmente hay unos ex-
pertos en Cataluña que son muy buenos –que, efectivamente, los profesionales sa-
nitarios en Cataluña, tanto en el ámbito asistencial como en el de la investigación, 
son muy buenos, y así han tenido reconocimiento internacional– y que por culpa del 
procedimiento del Estado, de Madrid, del ministerio, continúa sin valorar y aceptar 
estas propuestas de mejora, «és un coll d’ampolla», y por culpa del procedimiento 
pues los expertos científicos catalanes se quedan fuera. 

Vamos a ver, principio de realidad: «Vergés no asistirá al interterritorial sobre 
sanidad universal», junio del 18; «Nuevo desplante de Cataluña al interterritorial, 
ausente desde 2017», marzo del 19; «Silla vacía de Cataluña»; «Cataluña, cada vez 
más lejos de los interterritoriales en el ministerio»; «Un año de Vergés en Cataluña: 
plantón a la sanidad, huelga y listas de espera».

El último interterritorial, la convocatoria. Consejo interterritorial, los veinticinco 
puntos oficiales en el interterritorial de octubre. Pequeño detalle: el punto número 8 
del orden del día, pues, era la propuesta de acuerdo de designación y reasignación de 
los centros de referencia. El punto número 9, la propuesta de revisión de patologías y 
criterios de designación de los centros de referencia en oftalmología y en trasplantes. 
Punto número 10, la propuesta y reasignación de los centros de referencia en inmu-
nología, alergia y enfermedades autoinmunes.

Y la noticia de después es que, efectivamente, la consellera Vergés, una vez más, 
no había participado en el interterritorial. Entonces, ¿por qué los científicos catalanes 
pueden quedar excluidos de la reasignación y de la redistribución de los centros de 
referencia? Pues oiga, es que hay que ir a las reuniones y hay que defender a nuestros 
científicos, precisamente, para que las unidades de «experteza» clínicas de Cataluña 
sean consideras cuando se reasignen los centros de referencia. Y sin perder de vista 
el principio de realidad: que Cataluña forma parte de la Unión Europea en tanto en 
cuanto es una comunidad autónoma de España, y se puede beneficiar de estas redes 
de experiencia europeas en la medida en que forma parte de España, que es el estado 
miembro de la Unión Europea. 

No existe el derecho a beneficiarse ni de los fondos Feder ni de ningún otro 
tipo de beneficio de la Unión Europea por el hecho de ser exclusivamente ciudada-
no de Barcelona, porque el estado miembro que da derecho a participar de las re-
des de experiencia clínica es España. Y en tanto en cuanto los científicos catalanes 
son españoles pueden acceder a estas redes de experiencia. Y en tanto en cuanto 
los pacientes, los usuarios, los ciudadanos catalanes somos españoles podemos be-
neficiarnos de lo que significa Europa, de lo que significa Europa como unión de 
conoci miento.

Entonces, creo que es importante, cuando se planteen estas propuestas de re-
solución con pacientes y usuarios, ser sinceros, porque realmente Cataluña lo que 
tiene que hacer no es crear una red paralela, que es lo que está haciendo la XUEC, 
una red paralela que es independiente de los centros españoles y de las redes eu-
ropeas.

Entonces, por favor, vamos a centrarnos, vamos exactamente a poner el foco en 
las necesidades de los usuarios y de sus familias, no vamos a generar más burocracia 
y vamos a ir a las reuniones donde hay que defender los intereses de los científicos 
catalanes, porque de esta manera estamos defendiendo los intereses de los ciudada-
nos y sus familias.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Saludar a tots aquells –i aquelles, 
sobretot– que avui ens han volgut acompanyar i estar amb nosaltres. Avui és una 
comissió –crec que ho ha dit la presidenta, també algú altre– diferent; necessària, 
també. De la mateixa manera que és necessària La Marató, també nosaltres volem 
visualitzar, però, sobretot, escoltar.

I avui teníem una gran oportunitat, i la teníem amb aquesta proposta de resolu-
ció. I jo vull agrair a la presidenta una cosa, que és haver creat aquesta comissió i 
ajuntat tot amb l’esforç, no?, perquè tot estigui... I teníem oportunitat, amb aquesta 
proposta de resolució, d’unànimement aprovar una proposta general sobre malalties 
minoritàries, perquè, vol que li ho digui? Hi han onze punts que difícilment són no 
compartits: el reconèixer la tasca de les associacions, dur a terme l’anàlisi de la si-
tuació de la pluridiscapacitat... És a dir, és una anàlisi de la situació de les malalties 
minoritàries i unes propostes que d’alguna manera ens podien acomboiar a tots, per 
entendre’ns, per fer rodó un dia en el que les entitats i les associacions, els afectats, 
els familiars poden comparèixer i dir la seva, poden ser escoltats i, a més, ens poden 
fer propostes, però nosaltres avançar-nos en algunes que van des de, com deia, el 
reconeixement de la tasca fins a augmentar la difusió, el coneixement o l’abordatge 
integral de totes aquestes malalties.

Malauradament, tenim davant una proposta de resolució on lo que es diu en l’ex-
posició de motius i lo que després es posa a votar no té res a veure. És a dir, hi ha 
una exposició de motius on es tracta de dir «hi ha una pretesa negativa del ministeri 
a atendre les demandes de Catalunya» i, després, una part resolutiva on, com jo deia, 
doncs, hi ha moltes coses que compartim, no? Com no podem compartir «sensibilitzar 
i augmentar la difusió i el coneixement» o «potenciar l’abordatge integral de les malal-
ties minoritàries» quan sabem que és una reivindicació constant? O «crear les pròpies 
unitats d’expertesa». També la informació, la sensibilització.

Doncs em sap molt greu, perquè jo crec..., i, a més, a mi em dol la intervenció de 
la representant d’Esquerra Republicana, perquè, senzillament, s’ha limitat a llegir 
una exposició de motius que res té a veure amb la proposta de resolució. I, per això, 
agraeixo la intervenció del senyor Quinquillà en aquest sentit.

Seré molt breu, però dos apunts. De la seva exposició de motius diuen «el model ca-
talà es fonamenta en el treball en xarxa»; el model català, el model espanyol, el model 
europeu i el model mundial. En aquest moment, la recerca és en xarxa o no és recerca. 
No hi ha recerca, no hi ha desenvolupament i no hi ha innovació, sobretot en l’àmbit 
sociosanitari, si no és a través del treball en xarxa i a través de centres de referència, 
i a través, sobretot..., perquè els vull recordar que ni la Generalitat de Catalunya i, en 
molts moments, ni l’Estat han aportat ajuts a la recerca, com sí que ha fet la Unió Eu-
ropea. Molts grups de recerca del nostre país viuen d’això i no pas d’una altra cosa.

Segona frase: «El procediment del ministeri els impedeix demostrar la seva qualitat 
i experiència.» Miri, els ho explicaré molt breument: primer pas, el CatSalut ha d’acre-
ditar les unitats d’expertesa clínica, que no sempre ho està fent. I per tant, si no acredi-
tem primer aquí –i a mi no em sembla malament que hi hagi una xarxa per treballar 
conjuntament dins de Catalunya–, doncs difícilment podem anar enrere. Una vegada 
estan acreditats aquí, hi ha una comissió estatal que designa els centres de referència 
a Espanya en l’àrea concreta. Això es va decidir a una interterritorial on, per cert –ho 
torno a dir–, la consellera no hi és, com ha dit molt bé la diputada anterior, però jo li 
vaig preguntar en una compareixença a la consellera i em va dir que mai deixava la ca-
dira buida i que algú hi anava. Vol dir que algú que hi anés deuria poder parlar. 

Per tant, aquesta comissió el que fa és decidir uns criteris, criteris que s’han de 
complir i que qui defineix aquests criteris és un representant de les comunitats autò-
nomes, de totes, i les societats científiques dels temes en els que es tracten. Aquests 
aproven els criteris que passen a la comissió, diguéssim, de les CSUR –com explicava 
abans la senyora Najat–, on hi tornen a haver totes les comunitats autònomes. I al final 
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és el comitè interterritorial qui aprova els criteris i que després avalua –després de l’in-
forme de la comissió– exactament quins són els centres que poden ser centres de ser-
veis i unitats de referència per poder anar a la xarxa europea.

És a dir, hi ha un criteri transparent amb participació de les societats científiques i 
de les comunitats autònomes, un criteri que es discuteix en l’òrgan de coordinació de 
totes les comunitats autònomes de l’Estat i on la consellera no hi va, però, segons va 
declarar ella aquí mateix en seu parlamentària, hi ha un representant de Catalunya. 
Doncs potser que li preguntem al representant de Catalunya què va fer perquè els cen-
tres de Catalunya no aconsegueixin estar acreditats.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, jo vull obviar polèmiques, avui, saludar la gent repre-
sentant i persones malaltes i membres d’associacions de malalts i familiars de ma-
lalties minoritàries. Avui és un dia important en què fem una sessió específica, una 
sessió especial per a reconèixer la tasca d’aquestes associacions, per a reconèixer que 
hi ha molta feina a fer per al tractament correcte d’aquestes malalties minoritàries, 
que en realitat totes sumades de minoritàries no tenen res, i per poder, no?, ajuntar, 
més enllà d’algunes iniciatives en forma de proposta de resolució que hi havia re-
gistrades, tot un munt de compareixences que volíem fer al respecte i fer-les en un 
moment en què també aquest tema tindrà visibilitat en el moment preMarató a TV3.

Per tant, jo em felicito que haguem canviat l’ordre del dia, que aquesta sigui la 
primera proposta de resolució, perquè és la genèrica, perquè és la que ho aplega tot 
i a la qual entenc que farem consensos perquè, realment, el planteig és correcte i en-
tenc que és el que pertoca. I el resum del que planteja aquesta resolució és, precisa-
ment, el reconeixement a la feina d’aquestes associacions de malalts i de familiars; 
identificar les necessitats assistencials de les persones afectades per malalties mino-
ritàries; un abordatge integral per donar resposta a aquestes necessitats; més impuls 
en recerca, també en sensibilització, i aquest element de xarxa que estàvem ara par-
lant a l’hora de també d’impuls de les pròpies unitats d’expertesa clínica. 

Per tant, més reforç d’aquestes unitats d’expertesa clínica, de la seva pròpia xar-
xa d’unitats d’expertesa clínica i alhora també de treball en xarxa amb la resta del 
sistema sanitari, especialment del territori, de les persones que s’estiguin tractant en 
aquestes unitats d’expertesa.

Volem posar en valor aquests elements positius. La votarem tota a favor. I, evident-
ment, espero que avui obviem polèmiques de fora d’aquest tema i fem tots pinya amb el 
que pertoca, que és amb les malalties minoritàries, que sumades són les de molta gent.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Sense ànim de fer polèmica, però sí defensant el nostre po-
sicionament a la proposta de resolució, que diu el que diu, i qui la defensa també ha 
dit el que ha dit. No sé on està, en tot cas, la polèmica.

Sí que vull expressar que crec que és una llàstima de proposta de resolució. I dic 
que és una llàstima perquè és una proposta de resolució molt completa, que té dotze 
punts i que l’exposició de motius i la intervenció en defensa de la mateixa s’ha centrat 
només en un: en un suposat greuge. Per tant, jo el que no voldria és ignorar els altres 
onze punts, que crec que són els autènticament importants i rellevants i, per tant, no-
més en citaré un que crec que és un resum de tot plegat, que és el primer punt, que és 
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el reconeixement a la tasca de les associacions de malalts i familiars de malalties mi-
noritàries. I aprofito aquesta ocasió i aquest reconeixement que fa la proposta de re-
solució també per saludar-los per la seva presència en aquesta comissió el dia d’avui.

I referent al greuge, referent a la qüestió polèmica, s’han donat prous explicacions: 
no és una decisió unilateral del ministeri, hi ha un comitè de designació dels centres 
de referència. En aquests comitès de designació dels centres de referència hi partici-
pen experts nomenats per totes les comunitats autònomes, hi participen també socie-
tats científiques, i el ministeri, per tant, és una pota més d’aquest comitè; no és ni molt 
menys l’element decisori. I, al final, qui acaba fent l’assignació d’aquests centres de 
referència a les diferents patologies i procediments és el consell interterritorial, aquell 
al que la consellera no vol anar. 

Per tant, jo crec que la clau de tot plegat està aquí, en l’efectivitat o no de la par-
ticipació de la Generalitat de Catalunya en els òrgans on es prenen les decisions en 
relació amb els centres de referència.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per tant, passaríem a votar la proposta de resolució. Hi ha algu-
na petició de votació separada? (Pausa.) Sí, senyor Soler...

Jorge Soler González

Sí, precisament per mostrar la nostra inconformitat amb l’articulat i amb l’expo-
sició de motius, volem votació separada del punt i..., perdona, l, l, que de lluny no 
ho veia bé, perdó.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. El mateix? (Pausa.) Perfecte.
Doncs passaríem primer a votar el punt l d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Onze vots a favor, dels grups parlamentaris Republicà, Junts per Catalunya i Ca-

talunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Vuit vots en contra, del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Partit dels Socia-

listes de Catalunya.
Abstencions?
Una abstenció, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Per tant, aquest punt queda aprovat.
Passaríem a votar, doncs, la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Doncs queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00915/12

Passaríem ara al punt 4 de l’ordre del dia d’avui, que és la Proposta de resolució 
sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi, proposada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes. I per a la seva defensa té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Jo em referiré a la malaltia com a LAM, que és com es co-
neix, entre altres coses perquè, si no, és molt difícil.

Veurem la PR abans de la compareixença de la presidenta de l’associació, de la se-
nyora Maria Guerrero, que s’incorporarà en breu i, per tant, jo crec que tindrem més... 
Clar, és una mica la contradicció aquesta entre les compareixences. Per tant, jo els 
presentaré molt poca cosa, en tot cas, els demanaré el vot per a la proposta de reso-
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lució, perquè és evident que ningú millor que ella pot fer una defensa dels continguts 
que té i, per tant, de la malaltia, de les seves necessitats, de la necessitat d’un protocol 
específic, d’un diagnòstic lo més aviat possible i de tenir també una unitat d’expertesa.

Hem arribat..., per tant, em reservo la intervenció, perquè crec que és ella que 
ho ha d’explicar. En tot cas, sàpiguen que sempre hem treballat amb la idea aquesta 
de protocol específic, que hem arribat a unes transaccions amb els grups que donen 
suport al Govern respecte al punt 2 i al punt 3, que acceptem la resta de les esme-
nes i que intentem bàsicament treballar per això, per un protocol específic, perquè 
aquest tingui també unitats de diagnòstic ràpid que permetin la derivació. Intentar 
que l’Hospital de la Vall d’Hebron –i fem referència a un hospital, no exclusivament, 
perquè és qui més ha treballat en aquest tema– ho pugui fer, fomentar la recerca.

I un punt que jo crec que també sortirà i sortirà molt en les intervencions pos-
teriors són les dificultats en les valoracions dels graus de discapacitat i dependèn-
cia quan surten de les unitats d’expertesa i queden fetes per professionals, que ens 
poden merèixer tot els respectes, però no saben de què estan parlant. I, per tant, és 
una dificultat.

O sigui que aquí ho deixaré. I, en tot cas, la transacció ha estat repartida ja a la 
resta de membres de la comissió.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup 
Parlamentari Republicà, té la paraula el diputat Alfons Montserrat.

Alfons Montserrat Esteller

Bé; gràcies, presidenta. Primer que re volem saludar els representants que avui 
ens acompanyen, i també volem agrair al Grup Socialistes i Units per Avançar la re-
ceptivitat en poder fer les transaccions, i per este motiu, doncs, estem molt satisfets 
amb el text final que presentem.

Com ja sabíem, el Pla director de les malalties de l’aparell respiratori és de l’any 
2010, el qual ja contemplava un àmbit que donava resposta a patologies poc freqüents, 
que encara que puguin afectar pocs pacients tenen un gran impacte personal i assis-
tencial, però que les circumstàncies derivades de la crisi del 2008-2009 van provocar 
dificultats importants en la seva implementació.

Llavors és per això que un cop ja en lo nou pla director horitzó 2017-2019, que 
també va tindre alguns retards, pensem que ara cal redactar o cal reactivar estes po-
lítiques públiques, i, tal com marca este pla director, poder elaborar un protocol que 
difondrà als metges d’atenció primària i de salut que defineixin els criteris de sospita, 
les indicacions de TAC, així com la resta d’aspectes que els experts redactors creguin 
necessaris per tal d’escurçar els temps entre l’inici de símptomes i el diagnòstic en 
aquest nivell assistencial.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs també per a la defensa de les esmenes presentades, i en 
nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Xavier 
Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. També saludar, en primer lloc, els representants de l’associa-
ció, i també persones afectades de LAM.

En la línia del que ja ha explicat la diputada Escarp, que compartim plenament com 
a proposta, agrair l’acceptació de les esmenes, que, en tot cas, milloren alguns aspectes 
del text inicial, però que, en qualsevol cas, doncs, continua amb els eixos que ha ex-
plicat bé la diputada en el sentit, u, de tenir aquest protocol específic, un protocol que 
ens permeti accelerar els processos de detecció i de tractament de la malaltia, i que a la 
vegada també tot això en un context en el qual puguem consolidar aquesta necessària 
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unitat d’expertesa a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Per això també, com dèiem a l’an-
terior proposta de resolució, cal superar els problemes burocràtics en el marc estatal.

I finalment, i això segurament també és extensiu a molts altres àmbits del que és 
aquest món de les malalties minoritàries i altres..., i és justament buscar fórmules que 
facilitin aquests processos, aquests tràmits de valoració en el que són els graus de 
discapacitat i de dependència.

La presidenta

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

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Me sumo al saludo específico a la representante de la asocia-
ción de afectados por la linfangioleiomiomatosis –voy a hacer el esfuerzo de decir 
la palabra entera, aunque solo sea como mi pequeño tributo a reconocer que, si para 
nosotros es difícil decir la palabra entera, pues, para la persona que la padece creo 
que en su día a día es importante reconocer la dificultad.

Agradecerles, bueno, también la paciencia. A veces los pacientes tienen que ser 
excesivamente pacientes. Y quiero recordar que, si no tengo mal entendido, en la 
legislatura pasada, en mayo de 2017, ya comparecieron en la Comisión de Salud 
 representantes de la Federación Española de Enfermedades Raras, transmitiendo a 
los parlamentarios de aquella comisión en aquel momento, bueno, la perentoria ne-
cesidad de generar estas unidades de experiencia clínica y realmente que atender sus 
necesidades fuera una prioridad.

Bueno, un poco lo que comentábamos en la propuesta de resolución anterior, la 
importancia de pasar de los trámites burocráticos a convertir en una realidad la so-
lución a las necesidades, y creo que es imprescindible, pues, manifestar el compro-
miso en hacer estos avances.

Yo llevo poco tiempo en política, realmente soy médico, y me parece, bueno, pues 
eso, que lo que hay que hacer es pedir disculpas y agradecer que dos años después ten-
gamos que volver a hablar de lo mismo cuando realmente los acuerdos del Parlament 
deberían traducirse en mejoras en la práctica clínica. Pero bueno, dos años después 
volveremos a llegar a acuerdos y ustedes verán si tienen que volver a venir de aquí a 
dos años para volver a recordarnos a los políticos el que es necesario cambiar las po-
líticas sanitarias para que de verdad las necesidades de los pacientes sean el centro de 
las políticas.

Gracias.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs molt breument. Evidentment, també agrair al Grup 
Socialista i a les representants, a l’associació d’afectades per la LAM que hi hagi 
aquesta resolució avui, que ens visibilitzi també aquesta malaltia minoritària –no 
sé què està passant avui, però s’acoblen els micròfons, eh?

I que, de nou, aquesta proposta de resolució com ha fet l’anterior més en genèric i 
com farà la posterior, ens plantegi els principals problemes que tenen totes aquestes 
malalties minoritàries, que, en resum, acaben sent problemes de diagnòstic, especial-
ment de lentitud de diagnòstic, i per tant, la necessitat de celeritat en aquest diag-
nòstic. I això vol dir de coneixement, formació en els professionals, de capacitat de 
derivar a aquells que realment podran diagnosticar, de reforç d’aquelles unitats d’ex-
pertesa clínica d’aquests centres de referència que podran diagnosticar i tractar. 

I també, importantíssim, el post-, la possibilitat que aquests diagnòstics facilitin des-
prés la determinació dels graus de discapacitat o de dependència que permeten, doncs, 
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no només les ajudes que van corresponents en aquests graus, sinó també aquelles  altres 
conseqüències i circumstàncies per a les persones que tenen aquest tipus de malal-
ties encara en edat laboral i que, per tant, necessiten un reconeixement de la incapaci-
tat laboral per poder continuar amb la seva vida i per poder tenir els drets reconeguts.

Farem suport, evidentment, a tots els punts d’aquesta proposta de resolució amb 
les transaccions arribades amb els grups de govern.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per posicionar-se, en nom del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Jo crec que, en relació amb les malalties rares i malalties mino-
ritàries, hi han quatre elements que comparteixen totes elles i que les fan espe cialment 
rellevants, no? I faig aquesta intervenció perquè, d’alguna manera, engloba també les 
propostes que veurem després a continuació en relació amb altres malalties minoritàries.

Aquests quatre elements, que són comuns, són les dificultats en els diagnòstics, que 
en ser malalties que pateixen un percentatge molt baix de la població és difícil que tots 
els centres d’atenció primària tinguin accés al coneixement per poder fer una diagnosi 
adequada d’aquests tipus de malalties.

El segon element és l’existència de tractaments encara poc definits; en ser mino-
ritàries, doncs, segurament hi ha poca investigació en relació amb els tractaments 
que requereixen aquestes malalties i, per tant, hi ha encara molt camí per avançar i 
per poder encertar els tractaments més adequats.

Un tercer element és que els fàrmacs per tractar aquestes malalties acostumen a 
ser fàrmacs molt cars en la mesura que són poc demandats, hi ha poca investigació en 
relació amb aquestes malalties. I, per tant, això també acaba influint sobre el preu dels 
fàrmacs, molts d’ells –alguns d’ells– en fases experimentals.

I el darrer element és el reconeixement de les conseqüències d’aquestes malalties 
en forma de discapacitats o en forma de graus de dependència, no?

Per tant, jo crec que són aquests, els quatre elements. Anirem veient en totes les 
propostes de resolució que s’hi fa referència, si no bé a tots, sí a alguns. En aques-
ta proposta de resolució es fa referència al diagnòstic, per exemple, i al reconeixement.

Per tant, el nostre grup donarà suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputat. Veig que ningú s’ha atrevit a dir el nom de la malaltia i tothom 
ha utilitzat l’acrònim i l’única valenta he estat jo al presentar la proposta. (Veus de 
fons.) I la Blanca, exacte. Gràcies. En qualsevol cas, la diputada Assumpta Escarp té 
la paraula, si ho vol, per posicionar-se respecte a les esmenes.

Assumpta Escarp Gibert

Ja hem dit que hi ha les transaccions i les dos esmenes acceptades, i per tant,  agrair 
els esforços de poder arribar a un acord.

La presidenta

Gràcies. Doncs llavors passaríem a votar la proposta de resolució sencera.
Per tant, vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs s’aprova per la unanimitat dels presents.

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12

I ara reprendríem l’ordre del dia original i, per tant, passaríem al debat de la Pro-
posta de resolució sobre la síndrome de Behçet, presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. I per a la seva defensa, així, té la paraula la diputada 
Marta Ribas.
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Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. En aquest cas, parlem d’una altra malaltia rara, d’una de ca-
ràcter autoimmune d’origen desconegut, com sol ser habitual també en moltes d’a-
questes malalties minoritàries, però amb evidències científiques ja que apunten cap 
a una predisposició genètica a patir-la, com a mínim.

La malaltia Behçet és autoinflamatòria, és greu, és dolorosa, incapacitant, cròni-
ca i genera, sobretot, molta incertesa, com la majoria de les malalties minorità ries. 
I a més, és invisible. Acostuma a sortir durant l’adolescència i, per tant, té greus 
conseqüències no només socials, invalidants, en la vida diària, sinó també laborals, 
perquè afecta tota la vida laboral d’una persona.

És una malaltia que fa patir dolors crònics i no tenir control sobre elements de la 
vida quotidiana, del que en podríem dir vida normal, no?, i per tant afecta la possi-
bilitat d’estar, doncs, en circumstàncies normals en feines, especialment.

La dificultat del diagnòstic és molt gran, els tractaments encara no estan gaire 
definits, són molt variats, i, com hem dit en els altres casos i com segueix passant 
en els altres que puguem tractar, són molt costosos. Per tant, tots aquests elements 
són els que també en aquesta proposta de resolució fem aparèixer en les propostes.

Hi ha un altre element comú, en la majoria de les malalties minoritàries, que tam-
bé ha aparegut a les propostes de resolució anteriors, que és que no hi ha protocols 
d’actuació clars que facin que hi hagi una derivació a unitats que puguin des de met-
ges especialistes conèixer clarament aquesta malaltia i diagnosticar-la. En aquest cas, 
tenim especialistes per diagnosticar-la a l’Hospital Clínic i a Can Ruti, però això vol 
dir, doncs, que tota la resta del territori, des de qualsevol lloc hi ha d’haver protocols 
per poder trobar, no?, aquells indicis, aquelles alertes que facin pensar que potser 
aquella persona hauria d’anar a aquesta unitat d’expertesa per poder ser diagnosticada.

Per tant, la proposta de resolució, doncs, com ens ha passat en les anteriors, 
planteja que hi ha d’haver protocols d’actuació perquè, precisament, hi hagi aques-
tes derivacions des de tot el territori; formació adequada als professionals per poder 
aplicar aquests protocols; recursos per als centres de referència; accés gratuït i àgil 
als materials de tractament per a la vida diària, també, no?, allò que es necessita de 
materials per poder viure; recursos per a recerca, i alhora, l’altre element comú en 
totes, instar el Govern de l’Estat a que la malaltia de Behçet compti com a malaltia 
greu en els barems per mirar discapacitat, grau de discapacitat i de dependència, 
però també incapacitat laboral, perquè, si no, ens troben, doncs –i més després de 
sentències de tribunals com les que hem tingut els darrers dies–, que per estar malalt 
pots ser acomiadat, tot i que tinguis fins i tot baixes mèdiques. Doncs amb malalties 
incapacitants d’aquest tipus, evidentment, ets una persona amb un alt risc de caure 
en aquestes circumstàncies. 

Entre reformes laborals nefastes, sentències de tribunals que reforcen aquestes 
reformes laborals i aquestes lògiques de reformes laborals i malalties amb diagnòs-
tic complicat, aquestes persones pateixen un altre element de debilitat i d’estar en in-
feriors condicions respecte a la resta de la població, que és també el laboral, perquè 
poden tenir un risc important de perdre feines i, en canvi, no rebre el que realment 
en aquest cas seria just, que és la incapacitat laboral reconeguda.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula per defensar les esmenes presentades, en primer 
lloc, en representació del Grup Republicà, la diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Bé, la propietària de la proposta de resolució ha explicat molt 
bé què és la síndrome de Behçet, les afectacions que té, així com també moltes altres 
malalties minoritàries. Perquè sempre acabem parlant de dolor, d’inflamació, d’in-
capacitat laboral o en la vida quotidiana, de taxes de mortalitat elevades en molts ca-
sos, amb cronicitat, amb una afectació global de la persona, que també moltíssimes 
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vegades comença en edats infantils, en època infantil o adolescent i, per tant, té una 
afectació al llarg de la vida, no?

I en el cas de Behçet, però també de la resta de malalties minoritàries, es fa ne-
cessari, doncs, aglutinar la massa crítica que hi pot haver afectada per tal de poder 
fer una recerca en profunditat. I costa molt poder fer això, precisament, perquè té 
una baixíssima prevalença, i per tant, costa agrupar ciència, expertesa i atenció. I cal 
fer-ho, doncs, en unitats d’expertesa, en unitats de recerca com les que explicava la 
diputada que faciliten, per una banda, una millor atenció a les persones i a les famí-
lies que pateixen aquesta síndrome, i també aglutinar esforços i recursos per fer una 
bona recerca que fructifiqui.

I en aquest cas, a Catalunya pel que s’ha optat és per agafar, precisament, la xarxa 
Orphanet europea, no?, com a eix sobre el qual fer les unitats d’expertesa aquí, per-
què és veritat que en aquest cas és una malaltia autoimmune que requereix, doncs, 
com moltes altres, una atenció multidisciplinària.

Només una puntualització: l’últim punt que explicava la diputada Ribas, que 
certament, tot i que no tenim la competència laboral aquí per poder, doncs, precisa-
ment, posar-hi també..., fer aquest biaix positiu, aquesta discriminació positiva, en 
aquest cas, per promoure una incapacitació laboral quan hi ha l’afectació de la sín-
drome de Behçet, nosaltres en aquest punt també donarem el vot favorable.

I acabar només agraint a la diputada propietària la proposta de resolució –ella no 
ho ha dit, però ja m’avanço, no?– per l’acceptació de les esmenes, que no tenien més 
voluntat que ampliar el redactat original i en cap cas anaven a modificar la proposta, 
perquè compartíem tot el que plantejava la proposta de resolució.

I, per tant, donarem suport a la totalitat de la proposta.

El vicepresident

Moltes gràcies. També, per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en 
representació de Junts per Catalunya, el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, vicepresident. Salutacions a les persones que ens acompanyen avui. Jo 
volia agrair a la presidència de la Mesa, doncs, aquesta agrupació o aquest monogrà-
fic en malalties minoritàries. Aquesta en qüestió ve a ser com un desplegament de la 
PR 3 amb què hem iniciat la comissió d’avui. I és necessari posar en l’ordre del dia 
parlamentari, doncs, les problemàtiques de les malalties minoritàries, en aquest cas 
la de la síndrome Behçet.

Aquestes propostes de resolució avui –o aquesta en concret– haurien de ser propos-
tes no ja de resolució, sinó d’intent de solució, de millora per als ciutadans, especial-
ment per als afectats, i continuar obrint camins d’atencions adequades als pacients.

Les esmenes que des del Grup Republicà i Junts per Catalunya hem presentat el 
que volen, sobretot, és posar en valor –hi ha molts esforços, pressupostos, plans, po-
lítiques d’aquest abordatge integral que esmentava la diputada Ribas anteriorment– 
les xarxes d’unitats d’expertesa clínica en malalties minoritàries; posar en valor que 
sí que hi són protocols d’actuació de malalties minoritàries; posar en valor els grups 
de malalties immunes que treballen; posar en valor també la formació específica dels 
professionals i per als professionals sanitaris, una formació continuada; posar en valor 
la millora de la cartera de serveis com a resposta per fer front a les complicacions a la 
vida diària –com diu la part expositiva– que comporta la malaltia, i posar en valor, 
també, els plans de recerca, els plans estratègics de recerca que tenim al Departament 
de Salut. I també instar l’Estat espanyol, doncs, a entrar la síndrome de Behçet com a 
malaltia greu per als barems i per amidar la discapacitat i la incapacitat laboral.

En certa manera, reiterar el que ja ha dit la meva companya Laïlla. I alegrar-nos, 
doncs, d’aquests acords per a aquestes propostes de resolució, que han de ser, insis-
teixo, propostes de solució de les atencions per als afectats.

Moltes gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies. I ara ja per posicionar-se els diferents grups, té la paraula, en pri-
mer lloc, en representació del Grup de Ciutadans, el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Esta propuesta trata de una de las muchas enfermedades de ca-
rácter autoinmune que conocemos actualmente. De hecho, vamos descubriendo cada 
vez más enfermedades de este tipo. Y una dificultad que presentan muchas de estas 
enfermedades –ya se ha comentado–, y también este caso, esta enfermedad, es que 
desconocemos a ciencia cierta su origen; desconocemos –al menos de momento, la in-
vestigación nos irá dando más pistas– qué es lo que las causa, y eso es una dificultad 
para encontrar un tratamiento resolutivo. 

Y, claro, el tratamiento se tiene que referir a tratamiento sintomático. El tratamien-
to sintomático tiene su buen efecto, pero que, lamentablemente, se ha de seguir de ma-
nera crónica, claro, al no encontrar una solución a la enfermedad, la base. Y, además, 
es un tratamiento que se tiene que ajustar en cada caso según las necesidades de cada 
paciente, las que presente, que son muy diferentes, muy diferentes en grado e intensi-
dad de una persona u otra.

Porque en este caso la enfermedad cursa con una vasculitis, una inflamación de 
los vasos sanguíneos, y esta inflamación provoca efectos adversos en todo el organis-
mo, aunque se centran más, en este caso, estos efectos adversos son más frecuentes 
en determinadas localizaciones o sistemas. Y eso genera múltiples complicacio-
nes a las personas que la padecen. Una grave, por ejemplo, es la artritis, la inflama-
ción de las articulaciones, que puede dificultar su actividad en el día a día tanto en el 
terreno personal como laboral, como ya se ha comentado ampliamente.

Como se menciona en la propuesta, llegar al diagnóstico en concreto es dificul-
toso. Claro, porque muchos de estos síntomas son presentes en muchas otras patolo-
gías, lo cual produce problemas a la hora del diagnóstico diferencial. Y también es 
cierto, como se ha comentado, que hay pocos centros especializados.

En la propuesta se solicitan una serie de actuaciones, todas ellas, tanto indivi-
dualmente como en conjunto, nos parecen muy pertinentes para mejorar la aten-
ción y el tratamiento de estos pacientes. Y, por tanto, daremos nuestro apoyo; tanto 
lo íbamos a dar al texto original como a las enmiendas. Se ha aceptado también la 
enmienda 4, entiendo. Perdón. Ah, ¿la enmienda 4 no se acepta? Bueno, pues enton-
ces todavía estamos más satisfechos, porque la enmienda 4 hacía referencia, como 
siempre, a destinar recursos en función de la disponibilidad presupuestaria. Esta co-
letilla..., la disponibilidad presupuestaria depende de prioridades, eso, ya más que de 
disponibilidades. Y, además, hacen falta presupuestos. Entonces, bien, si la enmien-
da 4 no se ha aceptado, estamos todavía más a favor de la totalidad de la propuesta.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, en representació del Grup Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Bé, jo crec que ja s’ha expressat tant per qui ha presentat la 
proposta com per la resta d’intervencions de què estem parlant. I, per tant, incidir 
només en un factor que diu la mateixa proposta de resolució, que és el que generen 
les malalties minoritàries, no?, aquesta incertesa, a vegades invisibilitat, a vegades 
no ser-hi present, però que té unes grans conseqüències laborals i socials de per vida, 
diguéssim, no només a la persona com a pacient i tot el que vol dir de dolor i de la 
cronicitat, sinó també totes les conseqüències per al seu dia a dia.

I, per tant, atendre aquestes necessitats àmplies i moltes vegades personalitza-
des, perquè aquesta és una de les coses que determina, diguéssim, també les malal-
ties minoritàries, no? Aquest abordatge pluridisciplinari, absolutament transversal, 
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amb necessitats que moltes vegades són individuals, però que tenim l’obligació d’a-
nar flexibilitzant perquè les coses puguin ser així.

Només un comentari: nosaltres votarem a favor de tota la proposta de resolució, de 
les esmenes acceptades i no acceptades, però la votarem tota. En el tema dels barems 
en discapacitat i incapacitat laboral, que és un tema que jo m’he referit en la proposta 
de resolució anterior en el sentit de com es valora, no?, les valoracions que es fan aquí 
i els barems. Hi ha una cosa que és la valoració d’aquí i els barems que després s’esta-
bleixen. Dir-los que, per exemple, en la documentació de les comissions bilaterals entre 
la Generalitat de Catalunya i l’Estat hi és, aquest tema de la valoració de les discapaci-
tats i de la incapacitat laboral. En canvi, el punt anterior, que jo feia referència a l’acre-
ditació de les unitats d’expertesa, no ha estat mai un punt reivindicat per la Generalitat.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara té la paraula, en representació del Subgrup del Partit Popu-
lar, el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Molt breument. És una proposta de resolució que reuneix 
aquells quatre elements que citava en el posicionament a la proposta de resolució an-
terior respecte d’una altra malaltia; la LAM abans, la síndrome de Behçet ara. I, per 
tant, donarem suport íntegrament a la proposta de resolució.

El vicepresident

Gràcies. I finalment, per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té la pa-
raula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, disculpin que no els ho he anunciat abans, però acceptem l’esmena 1 i l’esme-
na 3, del Grup Republicà i de Junts per Catalunya, que modifiquen, per tant, el punt 1 
i el punt 4 originals de la proposta de resolució. I la resta de punts queden, doncs, tal 
com estaven originalment.

El vicepresident

Per tant, entenc que hauríem de fer una votació separada...? No, tota conjunta, 
eh? (Veus de fons.)

Molt bé. Doncs anem a la votació.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne (retirada)
250-00622/12

Doncs anem al punt 2 –4 del nou ordre del dia–: Proposta de resolució sobre la 
distròfia muscular de Duchenne. Té la paraula, en representació del grup proposant, 
la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies. Bé, només anunciar que retirem aquesta proposta de resolució, però 
ja que la retiràvem preferia fer-ho en el moment de retirar-la, perquè, com a mínim, 
sí que visibilitzéssim també en aquesta comissió aquesta altra malaltia minoritària, 
en aquest cas la distròfia muscular de Duchenne, que és una malaltia degenerativa 
dels músculs que fa que es perdin les funcions dels músculs, que és causada per una 
mutació d’un gen i que fa que les cèl·lules musculars es danyin, els músculs es vagin 
debilitant progressivament i, per tant, acabi havent-hi problemes tant respiratoris 
com cardíacs, com de mobilitat, no? Això afecta infants i fa que, doncs, de forma 
habitual cap als dotze anys ja hagin perdut fins a un grau la mobilitat, que hagin 



DSPC-C 378
21 de novembre de 2019

 Sessió 20 de la CS 18

d’utilitzar cadira de rodes i no superin una expectativa de vida d’uns vint-i-cinc o 
trenta anys. Per tant, estem parlant d’una malaltia que volia que com a mínim visi-
bilitzéssim, ni que sigui retirant aquesta proposta de resolució.

La retirem perquè entenem que hi ha un element complex, també és important 
que ho tinguem present, no?, com passa en moltes altres malalties. Els fàrmacs de 
tractament –que no de cura– que existeixen són encara en fase experimental, i, per 
tant, són molt cars, no són encara amb evidències científiques comprovades durant 
temps de la seva eficàcia, i això genera, d’una banda, expectatives i esperances a les 
famílies que amb infants amb aquestes malalties puguin, encara que no curar-se, 
com a mínim tenir una millor qualitat de vida durant més temps, i alhora un xoc 
amb la no evidència científica, encara amb el no finançament d’aquest tipus de fàr-
macs. I, per tant, amb la necessitat d’avaluació amb equips científics plurals sobre la 
possibilitat o no d’administrar aquests fàrmacs.

Aquests xocs els vivim, no?, també des del Parlament quan se’ns plantegen 
aquest tipus de casos i, evidentment, no volem com a grup parlamentari, doncs, fer 
una proposta que després sigui inviable i generi encara més expectatives que no es 
compleixin. I, per tant, la retirem, ja que no ha estat possible –ho hem intentat fins 
a l’últim moment– arribar a una transacció d’una proposta que pogués ser viable i 
realitzable, i no de generar noves expectatives falses per a famílies que estan en cir-
cumstàncies molt greus amb fills i filles amb malalties tan greus com aquesta, que 
saps que porta a la mort i en el mentrestant a una pèrdua de totes les teves capacitats 
progressivament.

Però sí volíem que, com a mínim, visibilitzéssim que aquesta és una altra de les 
realitats de malaltia minoritària que tenim a Catalunya i que cal tractar-la amb cura 
i amb «carinyo».

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Decau, per tant, aquest punt. I continuem ja amb l’ordre del dia 
tal com teníem preestablert.

La presidenta

Bé, seguim amb l’ordre del dia. 

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(nomenament de la ponència)

200-00008/12

Hi han dos punts més abans de les compareixences: en primer lloc, hi ha el Pro-
jecte de llei de restabliment del compliment de productivitat variable del personal es-
tatutari de l’Institut Català de la Salut. Hauria de ser el nomenament de la ponència. 
Per tant, demanaria als grups parlamentaris, per tal de que constés a l’ordre del dia i 
es fes oficial, quins són els ponents que proposen cadascun dels grups parlamentaris.

Per tant, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el ponent?

Jorge Soler González

Sí, jo mateix. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler. Per part del Partit dels Socialistes?

Assumpta Escarp Gibert

Jo mateixa, diputada Assumpta Escarp.

La presidenta

Gràcies, diputada. En nom de Catalunya en Comú Podem?
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Marta Ribas Frías

Doncs jo mateixa, Marta Ribas.

La presidenta

Gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

Jo mateix.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. En nom del Grup Parlamentari Republicà, senyora 
Caula?

Anna Caula i Paretas

La diputada Gemma Espigares.

La presidenta

Gràcies. I en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, senyor Riera?

Josep Riera i Font

El nostre portaveu, Lluís Guinó.

La presidenta

Gràcies. Faltaria el nomenament per part del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, que els transmetrem aquesta petició. I, per tant, aquesta seria la 
ponència que desenvoluparia el Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Assessora en Malalties Minoritàries perquè informi sobre la tasca 
de la comissió assessora

356-00634/12

Ara sí, passaríem a les compareixences, però, precisament, per fer la primera 
compareixença hi ha una votació que seria la del punt 7, que és la sol·licitud de com-
pareixença d’una representació de la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la tasca de la comissió assessora. 
És, si ho recorden, la comissió assessora de govern que presentarà, doncs, les enti-
tats que compareixeran després.

Per tant, si els sembla, votaríem aquesta proposta.
Vots favorables? (Pausa.)
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels presents.
I ara sí que entraríem a les... (Veus de fons.) Perdó?

Sol·licitud de compareixença de Maria Guerrero, presidenta de 
l’Associació Espanyola de Linfangioleiomiomatosi, perquè informi sobre 
la investigació de la linfangioleiomiomatosi i l’atenció sanitària i social 
que reben les dones que la pateixen

356-00531/12

Sí, disculpeu, disculpeu, he anat al punt 7 i m’he saltat el punt 6 –disculpeu–, 
que és la sol·licitud de compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l’Associació 
Espanyola de la LAM, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la investi-
gació sobre la LAM i l’atenció sanitària i social que reben les dones que la pateixen.

També entenc que estaria aprovada per la unanimitat dels presents. És així? 
(Pausa.)

Doncs la donem per aprovada.
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I ara suspenem dos minuts la comissió per donar la benvinguda als comparei-
xents i preparar la Mesa per a aquesta primera tanda de compareixences. Gràcies.

Per a la gestió de la seva agenda, recordar-los que entre la compareixença aques-
ta i la següent farem la fotografia de la comissió a les escales del Parlament per fer 
una nota de premsa donant suport a les minoritàries de cara a La Marató. D’acord? 
Ho farem quan acabi aquesta primera compareixença i abans de la següent, perquè 
així tindrem tots els compareixents aquí al Parlament. D’acord? 

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

minuts. 

La presidenta

Si us plau, anem ocupant els llocs, que comencem.
(Remor de veus.)

Compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l’Associació Espanyola 
de Linfangioleiomiomatosi, per a informar sobre la investigació de la 
linfangioleiomiomatosi i l’atenció sanitària i social que reben les dones 
que la pateixen

357-00647/12

Bé; doncs comencem aquesta tanda de compareixences referides també a les ma-
lalties minoritàries. Ens acompanyen aquí a la Mesa la senyora Maria Guerrero Rajo, 
presidenta de l’Associació Espanyola de LAM, i després, la senyora Meritxell Lu-
pon, que també és secretària de l’associació. I també persones que ens acompanyen 
al públic: la Yolanda Salicrú, la Cristina Perales, el senyor Miguel Ángel Genestar, i 
també el senyor Sabaté, exdirector del CatSalut, per tant, assidu a aquesta comissió, 
i també diputat i exportaveu en aquesta cambra i en aquesta comissió. Per tant, do-
ble benvinguda en el seu cas; benvinguda a tots, però doble benvinguda a ell aquí en 
aquesta comissió, que també és una mica seva.

Per tant, sense més, donaríem pas a les compareixences. Per un temps de deu 
minuts, els dono la paraula. Després, hi hauria una tanda de comentaris o preguntes 
o aportacions dels diferents grups parlamentaris. I després vostès tindrien un temps 
també per donar-los les respostes que considerin oportunes. Per tant, sense més, quan 
vulguin tenen la paraula.

Maria Rosario Guerrero Rajo (presidenta de l’Associació Espanyola 
de Linfangioleiomiomatosi)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Diputades, diputats, amics i amigues. En pri-
mer lloc, moltíssimes gràcies per l’oportunitat que ens donen per explicar-los en què 
consisteix la nostra malaltia i la nostra associació, el futur incert que se’ns planteja 
a totes les que en un moment ens han diagnosticat la linfangioleiomiomatosi. Des 
d’ara m’hi referiré amb les seves sigles: LAM.

Avui soc, com a presidenta, en representació de les afectades de LAM. M’acom-
panyen la secretària, Meritxell Lupon, les meues companyes Cristina, Yolanda i l’in-
vestigador principal del projecte de recerca en LAM, que es realitza a l’ICO Idibell, 
Miquel Àngel Pujana.

La nostra enemiga és la linfangioleiomiomatosi, contra la que lluitem dia a dia. 
En el meu cas, des de fa vint-i-sis anys. Les afectades per LAM som dones actives, 
fortes, amb una activitat professional, persones com vosaltres, normals i corrents, 
que en un moment de la nostra vida, de la nostra edat fèrtil se’ns ha diagnosticat 
aquesta greu malaltia. Diem «greu» perquè ens trenca el nostre futur. Aquesta ma-
laltia ens forada els pulmons, la qual cosa fa minvar la nostra capacitat respiratòria. 
No té cura. Té un component hormonal que compromet la dona davant la decisió de 
voler ser mare.
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Tot i això, som moltes les diagnosticades que hem estat mares, això ha passat 
abans d’un diagnòstic i l’embaràs ha condicionat considerablement la nostra quali-
tat de vida, fins al punt d’impedir tenir una vida normal.

La nostra malaltia no té cura, i és aquí on vull centrar la seva atenció. És una 
malaltia minoritària que només afecta dones. Com a dones apel·lem a la vostra con-
sideració per ajudar-nos a tenir veu en un món afortunadament canviant, però en-
cara amb una mirada molt localitzada en los hòmens, on els estudis de salut centra 
l’home, quan, com veiem, hi han malalties que poden afectar l’altre 50 per cent de 
la població.

Us demanem ajuda a tots, diputats i diputades, perquè ens ajudeu a ser més vi-
sibles com a dones, però també com a diagnosticades d’una malaltia que afecta una 
de cada cent mil dones. En tot l’Estat existeixen al voltant de 250 dones diagnosti-
cades; a Catalunya, entre quaranta i cinquanta. Moltes d’elles sense una valoració 
del tot encertada de la malaltia. Creiem que són moltes més, però que no estan diag-
nosticades. O tenen un diagnòstic encara erroni, perquè la LAM és rara, poc cone-
guda, i són molt pocs o cap els casos que un pneumòleg veurà en tota la seva vida 
professional.

Com us deia, no té cura. La malaltia evoluciona progressivament cap a una insu-
ficiència respiratòria que pot provocar la mort de les afectades. Actualment, l’únic 
tractament que se’ns presenta en cas d’estar els nostres pulmons molt deteriorats és 
el transplantament pulmonar, tot i que subratllem que no és la cura de la malaltia.

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

Il·lustra, la diapositiva, la portada del llibre Raras pero interesantes, obra que ens 
ha estat molt útil per divulgar la nostra malaltia d’una manera planera. Personalment, 
vaig encarregar-me de coordinar l’edició del llibre. El projecte, en definitiva, cons-
trueix narratives vitals d’afectades de LAM.

Bé, permetin-me que els presente la investigadora Carmen Herranz de l’ICO Idi-
bell, membre de l’equip del doctor Miquel Àngel Pujana. Ella els explicarà millor en 
el següent vídeo què és la LAM i què comporta patir-la. Són dos minuts.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
Des de que em van diagnosticar la malaltia, vaig trigar deu anys a contactar amb 

altres afectades, durant aquest temps m’ajuda a suportar la situació la confiança en 
la meva pneumòloga. La vida d’una diagnosticada de LAM s’agreuja molt pels pro-
blemes que ens produeix una falta de coordinació entre els diferents nivells assisten-
cials i socials: primària, hospitals i serveis socials.

Sovint el nostre aspecte físic o extern, el nostre bon aspecte és pres per jutjar 
la importància o no de la nostra malaltia, i sovint, davant la falta de coneixement 
de la malaltia, quan ens movem per les administracions o centres de salut, no se’ns 
valora convenientment, ja que no es jutja la situació dels nostres pulmons, sinó la 
nostra cara.

L’activitat de l’associació és molt àmplia i el nostre compromís amb les afectades, 
familiars i professionals de la salut és constant, cada vegada més fort. A més de les 
activitats pròpies de recaptar fons que es realitzen per tot l’Estat, organitzem jorna-
des mèdiques anuals, on els professionals sanitaris experts en LAM comparteixen 
amb les afectades associades i les seves famílies els avanços de la recerca. Expli-
quem els tractaments, les troballes mèdiques més recents, i també informem dels 
estudis i assajos i activitats de recerca que es fan a tot el món.

Tenim una associació amb los ulls posats al principal equip d’experts en LAM, 
un equip investigador encapçalat pel doctor Pujana, que ens fa de pont amb aquests 
altres experts que es troben a l’altre punta del món.

Participem en les jornades anuals de Separ Pacients, hem estat convidades a 
participar en sessions pedagògiques a les facultats d’infermeria de la Universitat de 
Barcelona i a la de psicologia de la Universitat Autònoma.
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L’activitat més mediàtica que hem fet és l’edició del llibre Raras pero interesantes, 
que ja els he explicat.

En la següent diapositiva poden veure l’origen del finançament de la recerca en LAM, 
que s’aconsegueix exclusivament amb la implicació d’AELAM i la incessant tasca d’anar 
picant diferents portes i ser molt pesades. No ens queda una altra.

Ho separarem en dos grups. Primer, les aportacions directes a les institucions de 
recerca per part de Separ, de la Fundación Isabel Gemio i de l’Institut de Salut Car-
los III, aconseguides amb la participació i implicació d’AELAM.

Segon, els convenis, contractes finançats amb recursos d’AELAM amb ICO Idibell 
i amb l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, de l’Hospital del Camp de Tarra-
gona i amb seu a Reus.

Gràcies al suport d’AELAM, s’ha format un equip d’experts que aglutinen molts 
centres hospitalaris. Hem creat una cultura relacional en la recerca que té un impacte 
directe molt positiu en les afectades i les seves famílies.

A la diapositiva següent podem veure les institucions que treballen coordinades i 
que ja apunten els seus treballs, resultats preclínics molt esperançadors. La fotogra-
fia és d’una de les activitats que més ens va impactar a nivell personal: els atletes de 
la foto van fer 250 quilòmetres de cursa que unia les capitals del País Basc i acabava 
a Mungía, poble natal de Zorione, afectada de LAM. Un dels atletes és el seu germà.

En la següent diapositiva els mostrem l’estat de treballs de recerca que es fan en 
tres línies complementàries. En la foto estem tres afectades de LAM en una visita al 
laboratori de l’ICO Idibell. Ens acompanya el doctor Miquel Àngel Pujana, que avui 
està a la comissió.

La primera línia de recerca consisteix en buscar fàrmacs que de forma individual o 
combinats amb rapamicina puguin millorar la vida de les afectades de LAM.

La segona línia busca marcadors en sang que facilitin el diagnòstic i seguiment de 
la malaltia sense biòpsies.

I la tercera explora el possible origen de les cèl·lules LAM utilitzant models de «ra-
tones» modificades genèticament, i s’observa l’estudi de les cèl·lules LAM circulants 
en sang.

Mentre esperem la cura hem d’aconseguir millorar la nostra vida, la nostra quali-
tat, la de les nostres famílies, i per això els demanem a vostès que facin lleis perquè 
les administracions socials i sanitàries de Catalunya protegeixin les persones afec-
tades per malalties minoritàries, amb especial atenció a les malalties ultrarares com 
la LAM. En la diapositiva els plantegem les peticions concretes separant els àmbits 
socials i sanitaris.

En l’àmbit sanitari. Primer, que les malalties com la nostra es puguin diagnosticar 
amb més rapidesa, dotant els professionals i els centres dels mitjans necessaris per 
aconseguir-ho; segon, aconseguir l’acreditació del Servei Català de Salut com a uni-
tat d’expertesa clínica a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona; aconseguir que 
l’equip de pneumologia de la unitat de transplantament de pulmó de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron sigui reconegut com a centre de referència de limfangioleiomiomatosi 
en l’àmbit català, estatal i europeu.

Dir-los que l’hospital de Cincinnati, als Estats Units, que és la institució on més es 
treballa en recerca en LAM de tot el món, ja reconeix com a clínica LAM per a Europa 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, i el seu referent científic és el doctor Antonio Román.

I tercer, que el Departament de Salut substitueixi o complementi les subven cions 
a les associacions de pacients per convenis, amb objectius clars i amb caràcter pluri-
anual. Les associacions de pacients no han de cobrir les mancances de l’Administra-
ció i el sistema actual de subvencions està afavorint les associacions amb estructures 
administratives, que de vegades necessiten les subvencions per assegurar les despe-
ses de les seves estructures, i això és un contrasentit.

En l’àmbit social. Primer, accedir als mateixos drets que tenen altres afecta-
des per malalties més comunes que produeixen situacions d’invalidesa semblants a 
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les que patim nosaltres. Segon, tenir un règim especial de la seguretat social per al 
reconeixement de la invalidesa i la retribució d’una pensió equivalent al salari mí-
nim en cas de no haver cotitzat els anys que ens requereixen per la legislació vigent 
quan es declari la incapacitat permanent. I tercer, fer que el diagnòstic d’un hospital 
de referència acreditat sigui suficient per determinar els graus de discapacitat i de-
pendència per gaudir dels drets que ens pugui atorgar la legislació vigent.

El desconeixement per part d’avaluadors metges de la LAM i el nostre estat físic 
i extern poc degradat –en algunes sí que està més degradat, però no en totes– fa que 
sigui una dificultat afegida que hem d’afrontar per poder accedir a ajudes i, sobretot, 
per rebre una correcta qualificació en temps i forma dels diferents graus d’invalidesa 
o discapacitat als que tenim dret.

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Maria Rosario Guerrero Rajo

Ja acabo. Les dones d’AELAM afrontem les nostres vides sense perdre-li el res-
pecte a la nostra malaltia i amb valentia i rigor i amb lo convenciment que la seva cura 
serà possible. I ens impliquem en els projectes de recerca en LAM, que impulsem els 
professionals de la medicina i la biologia als hospitals i als instituts de recerca de Ca-
talunya i de l’Estat i del món. No volem sentir-nos marginades ni sobreprotegides, i 
no fer llàstima.

Els agraeixo moltíssim que m’hagin escoltat. I ja per acabar, abans de que vostès 
em preguntin el que vulguin, els deixo amb aquest entranyable vídeo –és no-res, se-
gons– que ens va obsequiar la productora Dixie Pixie i que ens defineix, com veuran, 
la situació de les dones afectades per LAM: el dibuix d’una ballarina. Són dos segons.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
(Aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Guerrero, per la seva explicació. I jo crec que ens ha do-
nat, a més a més, la feina feta, que és el que a vegades els diputats volem en la comis-
sió, no?, que ens diguin què és el que demanen i on estem. Per tant, moltes gràcies.

Ara obriríem el torn d’intervencions dels grups parlamentaris. Com saben, tenen 
un temps màxim de tres minuts. Per tant, per començar aquesta ronda, comença-
ríem amb el Grup Parlamentari de Ciutadans i, per tant, té la paraula la diputada 
Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Gracias por el testimonio, gracias por estar aquí y habernos 
explicado la situación, sobre todo por habernos transmitido la necesidad, y como ha 
dicho la presidenta de la comisión, por habernos especificado también lo que nece-
sitan que avancemos en propuestas parlamentarias. Entonces, expresar nuestro com-
promiso en asumir esta lista de deberes, ¿no?, esta lista de aspectos en los que es 
imprescindible que tanto desde el ámbito sanitario como social se avance. Y eso, ex-
presar el compromiso en que trasladaremos estas peticiones tanto a la Comisión de 
Salud como a la Comisión de Asuntos Sociales para intentar avanzar en que el Go-
vern después lo implemente.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Socialista, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Benvingudes a la Maria Guerrero, a la Meritxell i a tots els 
amics i amigues que ens acompanyen avui en aquesta comissió.
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Jo em quedo..., tenim a més tota la documentació que ens heu lliurat, i ahir va ser 
tramesa pels serveis de la cambra. Jo volia dir molt poques coses, però n’hi ha tres 
que em sembla que les haig de dir: una és que no hi han malalties rares ni minori-
tàries; hi han malalties interessants. I em sembla que aquest tema i parlar d’aquest 
terme, sobretot quan parlem de recerca, és una manera de fomentar els investigadors 
que més enllà del lloc que..., crida l’atenció.

La importància, també, i jo crec que ho hem de dir, que aquest any La Marató 
vagi en aquest tema, perquè costa molt, no?, perquè és tan divers, són set mil les 
malalties més o menys determinades, i per tant, costa molt.

L’altre és un tema que jo crec que vosaltres esteu fent d’una manera excepcio-
nal, que és el paper i la importància de les associacions. Potser moltes vegades les 
administracions descarreguem sobre vosaltres una mica la cerca de fons a la recer-
ca, perquè tu ets l’afectat, treballes d’una manera determinada, però crec que aquí 
hauríem de tenir el compromís, com a Administració, del foment de la recerca, però 
sobretot del foment i el suport, en aquest cas a les associacions, però també al que 
vosaltres feu i recolliu.

I només per acabar, perquè abans hem presentat una proposta de resolució basa-
da molt en les vostres demandes que ha estat aprovada per unanimitat. Hi han algu-
nes coses que hem d’aprofundir i ho anirem seguint.

Només encoratjar-vos a ser el que sou: dones actives, valentes, però que sobretot 
no sigueu mai invisibles.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar-se, en nom de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Hola. Bé; gràcies per la compareixença. Agrair-vos la feina i engrescar-vos a 
continuar-la. No és habitual, i és fantàstic que pugui ser així..., vull dir que tinguem 
una sessió, d’una banda, específica com aquesta i alhora que ens pugueu exposar 
amb detall, en aquest cas, doncs la feina que esteu fent i la realitat de les dones afec-
tades per linfangioleiomiomatosi –l’hem de visibilitzar, per tant, diguem-la– i que 
ho feu quan tot just, precisament, i gràcies al Grup Socialistes, acabem d’aprovar 
una proposta de resolució que respon a les vostres peticions que ens feu, i a més, 
molt concretes i molt ben enfocades. 

Peticions, doncs, perquè hi hagi, i com ens passa en totes les malalties interessants, 
millors diagnòstics, més ràpids, derivacions cap a les unitats que puguin fer-lo, suport 
per a totes aquelles necessitats vitals i assistencials, com a mínim –com dieu vosal-
tres– en igualtat de condicions amb altres malalties que també incapaciten, la facili-
tació del grau de discapacitat i alhora també d’incapacitat laboral –el reconeixement 
d’aquesta incapacitat laboral–, i el sumar-se a fer més recerca i més sensibilització.

Hem aprovat, precisament, no?, propostes en aquest sentit fa una estona en aques-
ta mateixa comissió, i el que farem –n’estic segura– com a diputats i diputades d’a-
questa cambra és ara perseguir que això es compleixi.

I acabo. No només sou una malaltia interessant –que no minoritària–, sinó que, 
com heu dit, invisible externament, i, a més, de dones. O sigui, triple invisibilitat. 
Entenc que és important que avui pugueu explicar al Parlament de Catalunya..., més 
enllà, no?, sumant a totes aquestes campanyes que esteu fent de visibilització per 
trencar aquesta triple invisibilitat que patiu com a dones, com a dones que patiu una 
malaltia minoritària o interessant i, a més, una malaltia que no es veu externament. 
I, per tant, sumar-nos a ajudar en tot el que sigui possible.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, 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. Agrair també la compareixença, com han fet els meus com-
panys, i felicitar-vos per la tasca que feu, que, si no la féssiu vosaltres, segurament 
no la faria ningú, no?

No pretenc, ni molt menys, polemitzar, però em dona molt a pensar tant el vídeo i 
les intervencions de les companyes en relació a deixar d’usar «rares» o deixar d’usar 
«minoritàries» per «interessants». Segurament, des del punt de vista lingüístic pot-
ser sí que és interessant, no?, fer servir una altra expressió, però jo crec que des del 
punt de vista de la visibilitat la paraula «rara» o la paraula «minoritària» no ha de 
ser considerada ni pot ser considerada ni és considerada de forma pejorativa, sinó 
que el que es posa en relleu és que no és una cosa freqüent. 

I, per tant, això té altres connotacions: el no ser una cosa freqüent implica moltes 
de les problemàtiques que patiu: dificultats en el diagnòstic, dificultats en el tracta-
ment, dificultats en obtenir fons per a la recerca. Per tant, crec que l’ús de «malaltia 
rara» o de «malaltia minoritària» té un valor afegit que no té en aquest cas la «ma-
laltia interessant», tot i que compaginar ambdues denominacions em sembla encara 
molt més apropiat. Per tant, molt encertat el títol del llibre Rares però interessants, i 
engrescar-vos a continuar amb aquesta tasca. I nosaltres entomem també els encàr-
recs i les peticions que ens feu.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la 
diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Em sumo als agraïments dels companys i les companyes que 
m’han precedit per l’exposició tan detallada i pedagògica i conscienciadora que vos-
tè ha fet de la malaltia que avui tractem.

I per no repetir-me, sí que és cert que hi ha un tema que vostè ha comentat i jo 
considero que és d’especial importància, i és el tema de la perspectiva de gènere. La 
perspectiva de gènere és un tema molt important; malauradament, poca sensibilitat hi 
ha sobre el tema, però sí que és veritat que m’agradaria traslladar-los –segur que vos-
tès també ho saben– que la consellera Vergés un dels reptes que té de la legislatura 
és anar introduint aquesta perspectiva de gènere en tot l’àmbit del sistema de la salut.

Vostè també n’ha parlat, de la importància d’aquesta perspectiva en l’àmbit de la 
investigació i la recerca. Doncs m’agradaria traslladar-li aquí que el Departament de 
Salut continua desplegant el Pla estratègic de recerca i innovació de la salut, PERIS, 
amb la convocatòria que vol millorar la salut de la ciutadania a partir del coneixe-
ment generat per la recerca i la innovació –joves investigadors en l’àmbit de salut, 
professionals de la salut i instituts de recerca, entre d’altres– per poder presentar 
candidatures per rebre alguna subvenció d’un total de 9,5 milions d’euros a distri-
buir en tres anys.

I una de les novetats d’aquest programa és que els projectes, tot allò que es pugui 
presentar, han de tenir aquesta perspectiva de gènere per poder ser avaluats. Jo crec 
que és un tema molt important i volia fer-ho arribar.

D’altra banda, també, com a exemple, eh?, doncs dir que s’ha creat el Consell As-
sessor per a la Incorporació de Perspectiva de Gènere en Salut. I ho dic perquè tam-
bé he tingut l’oportunitat de parlar amb diferents persones perquè en vulguin formar 
part, i també amb alguns que ja en formen part.

I, per tant, simplement dir que com a, en aquest cas, representant del Grup Re-
publicà, estem a la seva disposició, recollim totes aquestes propostes i les que vostès 
considerin, si ho volen, en un altre espai més individual. I dir-li que té aquí compa-
nyes de lluita i que això només ho aconseguirem a través de la solidaritat.

Moltes gràcies.
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La presidenta

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

Josep Riera i Font

Gràcies, presidenta. En aquest tipus de compareixença ser l’últim t’obliga a in-
tentar no repetir-te, perquè compartim moltes coses de les que s’han dit.

En tot cas, permetin-me, a part d’agrair-los la seva presència i apropar-nos al 
que és la seva malaltia, posar l’accent també una mica en aquesta certa coordinació 
de dedicar aquesta sessió monogràfica a les malalties minoritàries. Ara també diré 
coses que serveixen per a totes les altres compareixences d’avui, per no repetir-me, 
i alguna de més específica del vostre cas.

La coordinació aquesta que dic amb La Marató de TV3, que jo penso que és una 
gran cosa que aquest any es dediqui a això, a les malalties minoritàries. Interessants 
totes, evidentment.

La missió de servei públic que tenen els mitjans públics, jo crec que el cas de La 
Marató fins i tot va més enllà de les obligacions que té de servei públic la corpora-
ció, perquè, a més a més, hi ha una estructura dedicada a això tot l’any, no només es 
divulga i s’obre una finestra, en aquest cas, aquest any per a les malalties minorità-
ries, sinó que una recaptació extraordinària que parla molt bé de com som en aquest 
país respecte a la solidaritat. I també aquesta estructura fa un seguiment de les in-
vestigacions, ret comptes. Jo crec que el servei públic de la corporació també avui 
l’hem de posar en valor, i a més a més espero que també els mitjans públics catalans 
avui es facin ressò d’aquesta sessió monogràfica dedicada de la comissió. I també 
l’agraïment per a la presidenta per plantejar-ho.

Pel que fa a La Marató, ja no és només la recaptació el que és extraordinari, sinó 
que és important que serveix de finestra per a les malalties i per als afectats, per als 
investigadors, per a tot. Jo em penso que això és molt positiu.

Per tant, en aquest sentit, ja afortunadament es complirà una de les missions que 
ens demaneu, que és la de la divulgació. Jo penso que entre aquesta comissió i La 
Marató, aquest any podem estar molt satisfets tots d’això.

Coses concretes sobre la vostra compareixença. Heu dit: «No té cura.» Una peti-
ta pregunta que us volia fer: no en pot tenir? Els investigadors... (Veus de fons.) Per 
això, pot ser que tingui cura; per tant, que valgui la pena investigar.

I sobre la visibilitat, que també és una de les peticions, ja us ho he dit, jo crec que 
amb La Marató i aquesta comissió...

I un tercer element, que seria la conseqüència d’aquesta comissió d’avui i de to-
tes les compareixences i de totes les propostes de resolució, que en surtin iniciatives 
d’aquí concretes.

Pel que ens heu dit, i com deia el company diputat Ten, que ara s’ha hagut d’ab-
sentar un moment, que les propostes de resolució aquesta vegada siguin propostes 
de solució. Tant de bo!

La presidenta

Gràcies, diputats, a més, per haver-se cenyit al temps que tenien. I ara sí, té un 
temps d’uns cinc minuts, que ja saben que aquí som una mica flexibles, doncs per-
què puguin respondre o dir allò que considerin als diputats.

Maria Rosario Guerrero Rajo

La nostra malaltia és rara, minoritària i interessant, i jo crec que hi poden anar 
les tres; no ens quedem en una. El dir Rares però interessants al llibre no va ser res 
més que cridar una mica l’atenció. Perquè quin títol fiques en una cosa així? Llavors 
va ser un comentari que va fer l’anterior presidenta en una reunió i ens vam quedar 
en lo fet i vam ficar el títol del llibre. I, de fet, ha tingut molta repercussió i ja anem 
per la tercera edició. I som poques, però fem soroll.



DSPC-C 378
21 de novembre de 2019

 Sessió 20 de la CS 27 

A ell, també... La investigació ja fa cinc anys que estem, és lo nostre objectiu. 
Quan a mi em van diagnosticar i vaig trobar algú, vaig trigar deu anys en trobar algú 
que tingués lo mateix que jo, i érem cinc. No ens coneixia ningú. Dones, poques..., 
no interesses a ningú.

I el nostre objectiu va ser intentar buscar la manera de que s’investigués. I en 
això portem setze anys lluitant. Hem lluitat, tenim l’investigador principal que està 
aquí, hem aconseguit ser l’únic lloc d’Europa que s’està investigant aquí a Barcelo-
na. I és l’esperança que tenim la majoria de dones: que es trobi la cura per a nosal-
tres. I continuarem lluitant.

No sé si hi ha alguna...
I demanar-los que ens ajudin, que som dones i que necessitem la vostra força.

La presidenta

Doncs moltíssimes gràcies. Ja li he dit jo en la meva intervenció inicial que ens 
ho han posat tan fàcil que segurament les intervencions han anat més a fer reflexions 
sobre el que vostès han explicat que no tant a demanar-los propostes, perquè ja ens 
les han donades d’entrada.

Moltíssimes gràcies per la vostra compareixença i podeu comptar amb aquesta 
comissió no només avui, sinó per al que calgui, la vostra associació i totes les altres 
que avui compareixeran.

Ara, com els he comentat, si els sembla, suspenem dos minuts i anem a fer-nos la 
fotografia tots plegats i després reprenem amb l’ordre del dia previst.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i dotze minuts i es reprèn a les dot-

ze i vuit minuts.

La presidenta

Reprenem la comissió. Per tant, demanaria a les persones que han de comparèi-
xer ara que m’acompanyin a la Mesa.

Informar, només, als diputats que hi ha dues persones que també volen aportar 
un petit comentari a l’acabar aquests tres compareixents, que són de les entitats res-
pectives, i per tant farem un petit canvi ràpid perquè la Mesa no donava per a més 
compareixents, d’acord? Per fer-ho fàcil.

Compareixença d’una representació de la Comissió Assessora en Malalties 
Minoritàries per a informar sobre la tasca de la comissió assessora

357-00648/12

Donar la benvinguda a les companyes que m’acompanyen a la Mesa. Per comen-
çar, la senyora Victòria Martorell, que és vocal de la Comissió Assessora en  Malalties 
Minoritàries. També la senyora Lina Carranza Ortuño, que és la mare d’en David, un 
nen afectat per una malaltia minoritària. És advocada i tècnica de Transformació So-
cial de Feder. I, després, la senyora Sara Salinas Samper, que és presidenta de la Fe-
deració Catalana de Malalties Minoritàries.

Els passo la paraula a vostès. Saben que tenen un temps entre tots de vint mi-
nuts, eh? Que serien vint, vint i la senyora Victòria Martorell, que farà una presenta-
ció del que és la comissió i el per què està aquí. I després, doncs, repetiríem amb el 
mateix mètode que anteriorment, que és que els grups parlamentaris tindran també 
un petit temps per fer-los les consultes o les aportacions que considerin, i després 
vostès podran respondre, d’acord? Per tant, sense més, dono la paraula a la senyora 
Victòria Martorell.

Victòria Martorell i Espelt (vocal de la Comissió Assessora en Malalties 
Minoritàries)

Gràcies. Bon dia. Agraïts de que ens permetin explicar la feina que fem. Crec 
que..., per centrar-los una mica, soc metge de formació, i els meus àmbits de treball 
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són la gestió sanitària i la bioètica. A la comissió ocupo la cadira de bioètica. I agra-
eixo als companys, al mateix temps que m’espanta, el que m’hagin atorgat, doncs, 
l’explicar la tasca que fem. No tinc conflictes d’interessos per defensar aquesta pos-
tura, no tinc relació amb la indústria, i és el meu món de feina habitual, no només 
amb les malalties minoritàries.

Jo el que diria és que la comissió..., un dels aspectes més rellevants, per mi, més 
substantius, de la comissió és que, a part de que és transversal, aplega –no els avor-
riré, eh?– membres del CatSalut, membres del Departament de Salut, experts en di-
ferents matèries, el Departament d’Afers Socials, el Departament d’Educació..., però 
per mi lo substantiu de la comissió, i d’altres, del departament, és la incorporació 
sistemàtica i normalitzada dels pacients en les comissions.

El que entenc és que l’àmbit de les minoritàries és un àmbit extraordinàriament 
difícil, entre altres coses perquè les coses que passen no voldries que passessin i no 
li agraden a ningú. El primer que hem de reconèixer és que no en sabem prou, i això 
és un escenari difícil de gestionar, no?, quan el primer que has de dir des de la cièn-
cia és que en voldries saber més i no en sabem més. 

Però la incorporació dels pacients en la dinàmica quotidiana jo crec que canvia 
absolutament el com són les coses per la confiança. Es van bastint els ponts per-
tinents, les coses es discuteixen de manera transparent i clara, els arguments són 
coneguts i, si no m’erro –no els ho asseguraria–, crec que som l’única comunitat 
autònoma que treballa amb aquesta sistemàtica dels pacients incorporats a les co-
missions, perquè, clar, al cap i a la fi acabes parlant d’ells; de temes tècnics, però és 
d’ells de qui parles.

Aleshores, respecte al model. La comissió el que va entendre ja fa temps és que, 
de la mateixa manera que les malalties de la prevalença l’entorn les té ben resoltes, 
amb tota la xarxa i el mapa sanitari que tenim, les característiques que es donen en 
les malalties minoritàries necessitaven com un contramodel que, sent capaç d’ajus-
tar-se al que tenim, les posés en una situació d’evidència. Jo crec que ens n’hem sor-
tit raonablement bé, malgrat que la feina no és acabada.

Si em permeten un símil molt simple, les unitats d’expertesa estan dissenyades 
com a petits triangles, per dir-ho d’alguna forma, on tenen el coneixement en un can-
tó –el coneixement entès com número de casos suficient com per acreditar-te com a 
expert d’allò que es produeix poc sovint..., això està en un dels costats. A l’altre costat 
hi ha el volum de recerca suficient i publicacions de certa entitat com perquè acreditis 
que et mous bé, i una altra vessant, que a mi em sembla molt substantiva, que és el 
model organitzatiu pensant en el pacient. Perquè, si no compleixes els tres requeri-
ments, doncs igual pots publicar molt, però si no vols orientar-te de cara a les neces-
sitats del pacient, igual suspens l’examen.

A mi em sembla francament rellevant el model que ho recull. Aleshores, aquest 
triangle que els he descrit forma part d’una xarxa de triangles, que vol dir que són 
altres companys, altres hospitals... –després, si ho estimen pertinent, els puc explicar 
com és l’organització d’una unitat funcional a dintre un hospital, eh?, però per no 
menjar temps. Un triangle representa una unitat d’expertesa, el model està concebut 
com una xarxa de triangles amb un compromís que al meu entendre és molt potent; 
és el compromís de que la informació és compartida entre tots els experts que vul-
guin participar a la xarxa, que els registres de pacients són compartits i els proto-
cols són acordats. I que, a més a més, aquesta relació amb les persones afectades 
de minoritàries te l’has pensat, l’has dissenyat de tal manera que no sigui el pacient 
que va i ve, sinó que vagi les vegades necessàries en el moment oportú, i que sigui 
la mateixa unitat a través de dissenyar, segons la malaltia –que a més a més no s’as-
semblen–, o el grup de malalties, el tema.

Aleshores, jo crec que el model, almenys conceptualment, és un model sòlid i 
que s’aguanta. Altra cosa és baixar-lo a l’operativa. Hi ha una cosa que també trobo 
substantiva, i entendran que la digui des de la meva posició. Quan tu optes a ser una 
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unitat d’expertesa, t’avalua un òrgan neutre, que és l’Aquas. Una de les situa  cions 
que es pot donar –i es dona, de fet, en els grups de malalties minoritàries– és la 
vulnerabilitat de les persones i dels familiars afectats. Per tant, si algú et ven falses 
esperances, la possibilitat de que les compris és elevadíssima. Aleshores, jo entenc 
que el model el que està fent és que l’Administració es responsabilitza de que qui 
estigui liderant compleixi els requeriments. Perquè jo em puc vendre molt bé a mi 
mateixa, però després no acreditar-ho en algun dels àmbits. Aquesta és l’altra força 
del model.

La presidenta

Hauria d’anar acabant, senyora Martorell.

Victòria Martorell i Espelt

Doncs..., coses que estan pendents de resoldre. Una, començarem a manegar vo-
lums de dades impossibles –dades genètiques–, que és per on probablement anirem 
trobant les explicacions, i cal anticipar com seran preservades, per a seguretat de la 
ciutadania, i les figures –bioinformàtics, genetistes–, que seran qui les sàpiga inter-
pretar. Podem acabar acumulant un munt d’informació que no en traiem el rendi-
ment que pugui ser, no? Aquest és un aspecte. 

L’altre és que el model de pagament actual hi ha compromís de que es resoldrà, 
però el model de pagament actual del CatSalut, aquest model organitzatiu encara no 
el recull; hi ha el compromís de que ho farà, però avui no és la realitat.

Em permetin una petita llicència. Tinc un amic afectat d’una malaltia minori-
tària, i vaig fer-li la pregunta, i li vaig dir: «De què no em puc oblidar?» Explico: 
quaranta-un anys, amb cadira de rodes, només mou dos dits, titulat universitari, la-
boralment actiu, políticament actiu. I em va fer, com a home brillant que és, quatre 
comentaris. Va dir: «Recerca. A mi no m’arribarà, però va per aquí.» Dos: «No em 
vengueu falses esperances amb medicaments que no canvien substantivament res.» 
Tres: «Que no em sapigueu curar no vol dir que m’hagueu de deixar en un racó del 
sistema sanitari. Per tant, endavant amb el model.» I quatre: «Recordeu que hi ha 
coses amb les que sí que podeu col·laborar.» Diu: «Una cadira de rodes dura cinc 
anys si no vaig a treballar, si vaig a treballar –i vull anar a treballar– me n’ha durat 
dos i mig.» Diu: «Si us plau, digues-ho.»

La presidenta

Moltes gràcies. Crec que aquest exemple recull molt bé tota la seva intervenció 
anterior, també, perquè és a vegades quan li poses aquesta part personal, no?, que 
s’entenen molt bé les coses.

Compareixença d’una representació de la Federació Espanyola de 
Malalties Rares per a informar sobre els programes i el vintè aniversari 
de la federació

357-00495/12

Ara sí, passaríem a la primera compareixença, la Lina Carranza, en nom de Fe-
der. Per tant, per un temps de deu minuts, té la paraula.

Catalina Maria Carranza Ortuño (tècnica de Transformació Social de la 
Federació Espanyola de Malalties Rares)

Hola, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per l’oportunitat que ens han 
donat a la nostra federació de poder estar aquí, en aquesta compareixença, i, per tant, 
poder exposar les necessitats del nostre col·lectiu. Havíem distribuït aquesta petita 
exposició en dos àrees...

La presidenta

Havíeu previst un...
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Catalina Maria Carranza Ortuño

Sí. Sí, una presentació, però bé, si no estava..., és igual. 
(Veus de fons.)

La presidenta

Em feien veure que no s’estava veient, i, per tant, ja que...
(Pausa.)

Catalina Maria Carranza Ortuño

Perfecte. D’acord. Doncs bé; gràcies. Doncs això, la meva exposició l’he distri-
buït en dues àrees, una que centraré en els vint anys del nostre moviment associa-
tiu, i l’altra l’acció de la nostra federació com a resposta a les necessitats del nostre 
col·lectiu.

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

Bé, hi ha un abans i un després en la nostra trajectòria. En primer lloc, d’això no 
me’n voldria oblidar, la importància que té que avui siguem protagonistes en aquesta 
cambra, i sobretot en el marc, doncs, de La Marató de TV3 que, novament, després 
de deu anys, tornen a pensar en nosaltres per implicar-se també en aquesta causa. 

Hem de mirar vint anys enrere, les malalties poc freqüents eren completament 
desconegudes. Ens sentíem invisibles, com ja s’ha parlat abans, en un sistema socio-
sanitari que no tenia en compte les nostres necessitats; i bé, doncs vivíem en una 
realitat aïllada i amb manca de recerca, tan sols el nom de la malaltia que pot tenir 
una persona, i, per tant, en conseqüència, la falta de tractament. I aquesta és una 
realitat que, com ja s’ha dit, doncs suposa una gran manca d’oportunitats, a nivell 
social, a nivell laboral i a nivell educatiu.

Hi ha un després, en el nostre cas de 1999, que ens vam organitzar, aquesta rea-
litat canvia i des de Catalunya..., una de les entitats fundadores va ser l’Associació 
Catalana de Neurofibromatosi, que va iniciar la nostra federació amb set entitats més, 
inclosa ella. L’any 2002 s’inicia el nostre treball a Catalunya, i bé, és des d’aquest mo-
ment quan les malalties minoritàries ja comencen a estar a l’agenda política i social.

Hem aconseguit, com s’ha dit, estar en comitès, en consells d’assessorament, al 
mateix nivell, doncs, que els experts, i això ja és un gran pas. La creació, com s’ha 
dit, de l’òrgan assessor de la CAMM és molt important, des del 2009, i ha estat un 
factor clau per vertebrar la nostra participació ja d’una manera més reconeguda, no?

Com també ja s’ha dit, ha estat molt important això perquè els pacients ens hem 
convertit en un agent de canvi, no?, de transformació. I, sens dubte, el motor ha es-
tat sempre, han estat sempre les famílies, els pares, les mares. Les persones amb 
malalties minoritàries al final, doncs, som les que ens sentim protagonistes d’aquest 
canvi, les que hem de propiciar aquest canvi. Llavors, precisament, en aquest sentit, 
són les famílies les que encapçalen de manera majoritària la nostra federació, que 
està integrada per 361 entitats de malalties poc freqüents. A Catalunya comptem 
amb cinquanta-vuit d’aquestes entitats. I comptem amb 95.000 persones adherides 
de manera directa a aquesta causa, que també lluiten de manera infatigable.

Per tant, Catalunya és un gran exemple d’associacionisme i de canvi social, i 
la nostra federació així ho sent, no?, així ho representa. Aquest creixement ens ha 
permès portar a terme serveis transversals i pioners, com el servei d’informació i 
orientació, que, gràcies a ell, per primera vegada les persones amb una malaltia poc 
freqüent, o sense diagnòstic, han pogut trobar almenys resposta davant la seva ma-
laltia. Inclús han pogut contactar amb persones que tenien la seva mateixa patolo-
gia o que es trobaven en una situació, doncs, similar; sense diagnòstic, per exemple.

D’aquesta manera, aquest servei s’ha multiplicat exponencialment, atenent cada 
vegada més consultes, i això ha donat pas al creixement d’altres serveis com el servei 
d’atenció psicològica, d’assessoria jurídica, i també atenció a consultes educatives. 
Per tant, és molt important que nosaltres ens hem convertit en una entitat que té uns 
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recursos de referència, i que impulsem també el que les nostres entitats, el nostre 
teixit associatiu pugui prestar aquests serveis. I cal destacar, doncs, que en aquests 
anys hem propiciat que aquest teixit associatiu cedeixi ajudes de més d’1 milió d’eu-
ros per poder, també, donar aquests serveis.

Per tant, aquesta tasca important, però també una altra tasca, que és la incidèn-
cia política. Intentem garantir que les famílies tinguin accés als serveis i a les terà-
pies que necessiten, i això també ho fem a través de la incidència política, doncs, 
traslladant aquesta problemàtica a la societat, no?, a on correspon, que també és als 
òrgans de decisió.

Ara em centraré una miqueta en l’acció de Feder com a resposta a les necessitats 
d’aquest col·lectiu. Per començar, caldria contextualitzar que dintre d’aquests vint 
anys ens hem trobat que la meitat de les persones que conviuen amb una malaltia 
minoritària han patit retard en el seu diagnòstic. D’aquestes, el 20 per cent no han 
tingut aquest diagnòstic, han esperat fins a una dècada, i en un percentatge similar 
entre quatre i nou anys, i en algunes ocasions el diagnòstic ni tan sols arriba. Per tant, 
això fa que també no puguin rebre un tractament efectiu, n’és la conseqüència. No sé 
si vaig dallò..., però bé. 

Ha estat important, també, com ja s’ha dit, el naixement de la Comissió Assesso-
ra en Malalties Minoritàries, perquè això ha permès, doncs, traslladar les recoma-
nacions europees que a aquest nivell s’han traslladat també a Catalunya, a través del 
model d’atenció de malalties minoritàries, i que constitueix el primer full de ruta a 
nivell general per tal d’abordar aquestes malalties.

I bé, a nivell global, destacar també en aquest sentit que Feder treballa en projec-
tes com l’State of the Art, que vetlla perquè s’implementin aquestes recomanacions 
europees. Aquestes recomanacions també són la base de l’èxit que vindria després, 
que és el desenvolupament dels registres, o sigui, els bancs de dades que permeten 
els registres de malalties minoritàries. En aquest cas, també, posar en valor que a Ca-
talunya ja aquesta iniciativa existeix, que hi ha una tasca molt important, i bé, que 
permetrà, doncs, la coordinació dels sistemes d’informació de malalties minoritàries.

El valor d’aquests registres resideix en la importància que tenen per a la consecu-
ció del diagnòstic. Aquí, en aquest sentit, doncs, destacar que Catalunya ha ampliat 
el programa de cribratge neonatal, incorporant vint-i-quatre malalties minoritàries, 
i això supera bastant el nombre de proves que es realitzen en la majoria de països a 
nivell europeu.

La problemàtica del diagnòstic que ens acompanya és una de les principals pre-
ocupacions, i amb el nostre servei d’informació i d’orientació podem també, doncs, 
redreçar-ho, i comptem també..., aquest servei està assessorat per un comitè d’ex-
perts, que ens permet donar resposta als casos més complexos.

I amb això el que podem també fer és treballar en xarxa amb altres òrgans per 
poder, doncs això, estar presents en projectes com per exemple el Programa de ma-
lalties minoritàries no diagnosticades del Centre d’Investigació Ciberer, col·laborem 
amb l’Institut d’Investigació de l’Institut de Salut Carlos III. La nostra fundació ha 
impulsat també la investigació de casos sense diagnòstic, i també volem posar en 
valor les campanyes de mobilització social que ens han permès, a través del... (Veus 
de fons.) Sí, bé..., gràcies a això el Ministeri de Sanitat ha impulsat un pla pilot de 
diagnòstic genètic.

Per a l’assoliment del diagnòstic, com deia, no sempre... O sigui, el tenir un diag-
nòstic no implica tenir un tractament, i la circumstància que es dona és que a nivell 
global només un 5 per cent de les malalties poc freqüents disposen d’un tractament. 
Aquesta és una de les –i com ja s’ha dit, també– dificultats en el desenvolupament de 
nous fàrmacs. I bé, el temps que hi ha entre l’autorització i la comercialització, 
doncs, és un greu problema. Per aquest motiu, és molt important la perspectiva del 
pacient, perquè no es perdi de vista la gravetat d’aquestes malalties, i la utilitat d’un 
tractament segur i eficaç en la qualitat de vida d’aquestes persones.
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Per això, també, ha estat molt important l’avenç en la creació del Consell As-
sessor de Tractaments Farmacològics d’Alta Complexitat. En aquestes comissions 
d’avaluació de medicaments del CatSalut hi han quatre membres que són represen-
tants de pacients, i com dèiem, doncs, la rellevància, no?, de que els pacients ja ens 
hem incorporat, també, en aquests òrgans més d’expertesa.

Per tant, he de recordar que mentre no existeixi cura i la malaltia segueixi avan-
çant, és important que les famílies puguin accedir a un abordatge terapèutic, i per 
això és molt important, també, els serveis que pot donar o que podem prestar des 
del teixit associatiu.

A veure... Doncs llavors, com deia, per frenar aquesta problemàtica associada al 
diagnòstic i al tractament, actualment és molt important destacar que el mapa de re-
cursos de malalties minoritàries del Ciberer recull més de 750 projectes, i posar en 
valor que el 30 per cent d’aquests projectes estan ubicats a Catalunya. No m’estendré 
més, però bé, posar en rellevància això.

Com ja s’ha parlat aquí, tampoc m’estendré massa, però bé, ha estat molt impor-
tant la posada en marxa de les unitats d’expertesa; i bé, doncs que això estigui ali-
neat amb les xarxes de referència a nivell europeu ha estat fonamental.

Destacar en aquest sentit que per part del nostre col·lectiu hem estat presents, 
com a grups d’acció política i social de defensa dels pacients que s’impulsen a través 
d’Eurordis. I bé, una qüestió que em sembla molt important, i que cal també destacar, 
és que les implicacions de la malaltia, com ja hem vist, es manifesten no només des 
d’una part mèdica o clínica, sinó també en l’àmbit social, i parlem en molts casos de 
malalties que hem de conviure amb una cronicitat, que tenen un caràcter degeneratiu, 
i per això es tracta d’un col·lectiu que conviu amb discapacitat i amb dependència, per 
tant, condiciona molt la realitat de les persones que hi han de conviure.

En aquest sentit, per anar acabant, ja, perquè... (veus de fons) instem... –sí, vaig 
volant... Instem la cambra..., volem transmetre el nostre missatge, que és que des de 
Feder, en nom de tots les persones amb malalties poc freqüents i les seves famílies, 
instem a que s’adoptin les mesures necessàries per garantir aquests reptes, que pas-
sen sobretot perquè els pacients estiguin en el centre del sistema sanitari i social, que 
s’escoltin les seves propostes i necessitats en els òrgans de decisió sobre les polítiques 
que ens afecten, i també seguir insistint en la importància de continuar desenvolupant 
els recursos en aquest model d’atenció de malalties. Sobretot, recolzar el teixit asso-
ciatiu com a promotor de serveis i projectes de primera necessitat per a les famílies. 

I, per últim, destacar, doncs això, el valor de l’associacionisme i de la unió del col-
lectiu de malalties minoritàries, perquè quan ens unim ens coordinem, i quan deci-
dim sumar voluntats és quan realment assolirem una veritable transformació social.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies. I ara, per acabar la compareixença d’ella, havia demanat la pa-
raula l’Anna Ripoll per un temps... D’aquí mateix, així ho farem més operatiu. Si 
encén el micro... Però per un temps màxim d’un minut, perquè hem estat flexibles... 
Sí. Perdoneu, per als que no la veieu, és la senyora Anna Ripoll, que ella és vocal de 
la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Malalties Rares.

Anna Ripoll i Navarro (vocal de la Junta Directiva de la Federació 
Espanyola de Malalties Rares)

Moltes gràcies. Bon dia. I moltes gràcies per donar-me la paraula. Bé; volia afegir 
quatre paraules al que acaba de dir la Lina, però em semblava important, més que re 
perquè sempre, amb les compareixences, jornades i altres, intento dir-ho perquè no 
se n’oblidi ningú.

Soc mare d’un noi afectat per una malaltia minoritària. Concretament, és la sín-
drome de Prader-Willi. Ara té trenta-quatre anys. La majoria... El que volia dir... Bé, 
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espera..., és que ara m’he... Bé, continuant amb la presentació... Els nervis..., ja pas-
sa, això. 

He estat presidenta de l’Associació Catalana de Síndrome de Prader-Willi durant 
quinze anys i porto deu anys com a membre de la CAMM. Però, principalment, 
el que volia dir avui és per dir això que he dit abans, que és una cosa que sempre 
m’agrada recordar, i és que la majoria d’afectats de malalties minoritàries són me-
nors, vull dir nens o nenes. Per tant, que quan parlem d’«afectats», vull recordar que 
hauríem de començar a parlar de «famílies afectades».

Si tenim en compte que la gran majoria de famílies, un dels membres, o sigui la 
gran majoria de pares o mares, han de deixar la seva feina per abordar i cuidar-se 
de fer front a la malaltia i cuidar-se del seu fill. Això representa un canvi molt im-
portant d’un estil de vida que cadascú té –la pèrdua de la feina és, crec jo, una part 
molt important de totes les famílies i de la societat en general. I això és pràctica-
ment el que jo vull remarcar i recordar, que són persones afectades, però que són 
famílies afectades, i que, si us plau, no ens oblidem que amb les famílies afectades 
hi ha una part que també ens n’oblidem sovint, que són els germans afectats. Com 
afecten aquestes malalties, no només el pare i la mare, sinó els germans, quan hi 
són. I ja està. Només volia dir això, que aneu prenent nota de que són les famílies 
les que són afectades. 

Res més. Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Ripoll.

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Malalties 
Minoritàries per a informar sobre la seva activitat

357-00496/12

I ara seguiríem amb la compareixença de la presidenta de la Federació Catalana 
de Malalties Minoritàries, la senyora Sara Salinas, també per un temps de deu mi-
nuts, que ja veuen que som flexibles, però en la mesura que puguem, tots plegats, si 
ens podem acotar als temps... Gràcies.

Sara Salinas Samper (presidenta de la Federació Catalana de Malalties 
Minoritàries)

Hola, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per l’oportunitat que ens doneu d’es-
tar aquí avui. Bé; com veieu, és un repte molt important ser minoritari. Tenim una 
vida..., se’ns complica de sobte la vida moltíssim quan ens donen el diagnòstic.

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

Bé; passarem molt ràpidament aquesta diapositiva, perquè sou coneixedors de tota 
aquesta informació. Són moltíssimes les malalties que ens afecten a molt poquetes 
persones, però tots units som molts. A Catalunya som 400.000 persones, amb la qual 
cosa som una gran quantitat de persones a fer molta força tots junts.

Quan ens donen el diagnòstic, com comentava, comencen les nostres dificultats, 
sobretot, ja, per obtenir el diagnòstic. Com ha comentat la Lina, és molt complicat. 
Hi ha un gran desconeixement de les set mil malalties, com és lògic, i trobar el diag-
nòstic de la que t’afecta és tot un repte. Després, quan ja aconsegueixes el diagnòstic, 
poder accedir al centre d’expertesa també pot comportar una dificultat. I, després, si 
tens la gran sort de tenir un tractament –que només hi ha un 5 per cent de malalties 
que tenen tractament–, també pots tenir dificultat per a l’accés a aquest tractament.

Quan reps el diagnòstic comença el teu procés d’acceptació de la malaltia i de 
tot el que et comportarà aquest canvi de vida de sobte. Deixar la feina..., bé, moltís-
simes problemàtiques, que les posem aquí, com la invisibilitat social que ja hem co-
mentat, problemes dels nens a l’escola, l’angoixa familiar, de tota la família –perquè 
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no només afecta la persona, sinó que afecta tot el seu entorn–, totes les preocupa-
cions, la incertesa del que passarà en el futur. És una càrrega molt forta sobre la vida 
de les persones que envolten la persona afectada. 

I així, doncs, les federacions i les associacions la feina que fem és donar aquest 
acompanyament, aquest suport, aquesta ajuda, informació, perquè de vegades, quan 
reps el diagnòstic, et bloqueges tant que no entens re del que t’expliquen els profes-
sionals sanitaris. Llavors les associacions i les federacions fem aquest acompanya-
ment a les persones i els acabem de donar tota la informació. L’estar acompanyat 
de persones que estan passant pel teu mateix problema és una ajuda molt bona. I la 
nostra feina és aquesta, perquè moltes vegades l’Administració pública no pot arri-
bar a fer tota aquesta feina. I és molt important, la nostra feina.

Fecamm fa aquesta feina des del 2004. Es va constituir el 2004 i la intenció de 
la federació catalana va ser unir totes les associacions de malalties que afectaven les 
persones a Catalunya, donar el suport a les associacions, fomentar la investigació i la 
divulgació de les malalties, col·laborar amb altres entitats i amb organismes públics, di-
vulgar i fomentar els coneixements i sensibilitzar l’opinió pública, perquè som tan rars 
que l’opinió pública a vegades ens veu una miqueta com..., bé, rars, de lluny, i costa 
molt arribar a ells.

En aquest moment Fecamm està formada per vint-i-una associacions, i el nostre 
projecte és tenir-ne moltes més. Ara, de moment, tenim entre quatre i sis associa-
cions que s’uniran a nosaltres, en breu, i el nostre projecte actual, durant els propers 
quatre anys, és anar engrandint Fecamm i fer-la més forta.

En aquest moment un dels projectes que tenim nosaltres per donar visibilitat a 
les persones afectades és una exposició fotogràfica, que la inauguració tindrà lloc el 
proper dijous, a la qual esteu convidats tots. Ens agradaria molt que poguéssiu venir. 
A les set de la tarda, a la Nau Bostik de Barcelona. Bé, i aquest projecte ha estat idea 
d’un fotògraf, i Fecamm ha col·laborat amb ell, i el que hem fet és donar visibilitat 
a aquestes persones. Ell ha anat viatjant per tot Catalunya per poder fer retrats a les 
persones afectades, i per a les persones ha sigut, tenir aquest moment de protago-
nisme, molt important, i estan molt contents. Ja us dic, aquest dijous de la setmana 
vinent us esperem a la inauguració.

A més a més, també comptem amb col·laboradors. És una associació que es diu 
Run for us, que també fa recorregut per tot Catalunya, fent esport; fan esport i a més a 
més recapten donacions per a Fecamm, perquè Fecamm pugui oferir serveis a les per-
sones afectades. I, com no, La Marató de TV3 d’enguany; Fecamm ha donat tot el su-
port a La Marató, en primer lloc hem aportat les persones perquè poguessin col·laborar 
en els programes, en tot el que han anat preparant, i ara, en el futur, començarem tam-
bé a organitzar el tema dels projectes que es presentaran, així que per nosaltres ha si-
gut molt important aquest any La Marató, per tot el que comporta: per la visibilitat..., 
els nens, per exemple, que puguin parlar de les malalties minoritàries i poder sensibi-
litzar, ja des de petitets, els nens i que sàpiguen que hi ha persones, que possiblement 
les tenen al costat, amb malalties invisibles i amb una vida molt complicada.

I us donem les gràcies. Us volem demanar moltes coses..., que el Francesc ara 
farem el canvi de torn i us comentarà quatre coses.

La presidenta

Gràcies. Ara, també per als que no veieu el nom, és qui parlarà el senyor Francis-
co Enrique Cayuela Soriano, que és vocal de la Fecamm, de la Federació Catalana de 
Malalties Minoritàries. Gràcies.

Francisco Enrique Cayuela Solano (vocal de la Federació Catalana 
de Malalties Minoritàries)

«Solano». (Veus de fons.) Bé; us comentaré una miqueta, igual com ha comentat 
l’Anna, la meva experiència personal, i per què hi arribo, i acabaré demanant-vos 
dues coses concretes. Jo soc un ciutadà català, com n’hi ha molts més, per aquí, que 
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no tenia cap mena de relació ni vinculació amb les malalties minoritàries, simple-
ment fa quinze anys. Era una cosa totalment aliena a la meva realitat. De sobte, a 
nivell familiar, van diagnosticar un familiar, que no es podia moure, i que un dia em 
deia que tots estaven amb ell, que tots..., estava tot cuidat, però un dia em va dir: «És 
que la brisa de l’aire, és que em frena, és que jo no puc..., o sigui, tu no notes l’aire, i 
jo no puc caminar amb això.» I després, la part emotiva va ser, doncs, la meva mare 
dient-me: «Francesc, si no t’hi poses tu, això, la teva germana va molt malament i no 
sabem què passarà.» Evidentment, parlant de lo pitjor.

Jo simplement soc un enginyer superior en informàtica, una persona que es de-
dica a viure en el seu món, no?, dels «friquis», podríem dir, de mirar la programa-
ció, de mirar coses de tecnologia, i jo no tenia cap mena de vinculació amb res que 
fos de malalties. I vaig començar a treballar i a aportar. Dir que, per mi, a la meva 
vida, crec que han sigut molt importants totes les experiències humanes i vitals de 
persones que perden la seva vida per cuidar la dels seus fills, o persones que t’han 
dit en un cafè: «És que jo m’he de suïcidar perquè la qualitat de vida que tinc ja és 
molt baixa i no tinc res més a fer en aquesta vida, ja hi vaig passar i no vull tornar a 
passar per això, i no tinc cap altre remei que marxar d’aquí.»

Aleshores, les experiències són molt fortes, són molt..., que t’arriben i t’obliguen 
a pensar, realment, què és important i què no ho és, en aquesta vida. I, donat això, 
després d’haver ajudat a aquest familiar, després d’haver ajudat, des de la perspec-
tiva tecnològica, moltes vegades, fent webs, fent apps, fent assessorament sobre la 
protecció de dades i coses d’aquestes, doncs vaig estar també presidint associacions 
catalanes, espanyoles i fins i tot una internacional, intentant ajudar. I ara formo part 
del projecte de la Fecamm, que em va demanar la Sara, vam estar parlant per ajudar 
i intentar col·laborar amb la gent.

Aquí vindrien les dues coses que voldria demanar. Voldria la implicació d’aques-
ta cambra, de tots els representants polítics que hi han, per recolzar el projecte de la 
Fecamm, perquè no sigui un projecte a precari, perquè no sigui un projecte sense re-
cursos, sense confidència dels polítics; o sigui, hem de tenir un compromís d’aquesta 
cambra per ajudar a fer possible tots els projectes que moltíssima gent, de forma ab-
solutament altruista i sense recursos, puguin fer, però com a mínim que els puguin 
fer. Perquè si no té un recolzament directe, simplement és que no es pot fer. I això no 
és correcte, per mi, perquè al final, els malalts... O sigui, tot això ho hauríem de fer 
des del CatSalut, des de l’ICS, des d’altres coses que no es poden fer per la complexi-
tat, pels recursos que demanaria per a tot..., però si no es pot fer des d’allà i es fa des 
de la Fecamm de forma altruista, doncs com a mínim rebre el suport institucional de 
la Federació Catalana de Malalties Minoritàries per poder portar a terme la missió, 
que penso que és molt lloable, i que a mi com a mínim em motiva.

I la segona cosa que us demanaria seria..., tenim un punt en el que estem, totes les 
institucions de malalties minoritàries de Catalunya, integrades –està Feder, està la 
Plataforma de Malalties Minoritàries, aquí avui no representada, però forma part de 
l’organització del dia mundial. I també demanaria, que portem molts anys, de forma 
conjunta, de totes les institucions, organitzant el Dia Mundial de les Malalties Mino-
ritàries, però també a precari, també sense recursos, també sense recolzament com 
caldria per fer una cosa que ha comentat l’Anna, que afecta els malalts, que afecta 
la família, que afecta germans, i que afecta els germans dels germans..., m’explico, 
eh?, que afecta tota la societat, i tenir els recursos per fer una activitat, en aquest 
dia mundial, que realment sigui una activitat de la societat catalana i que sigui una 
activitat en la que es pugui tenir la visibilitat i el reconeixement que totes aquestes 
famílies es mereixen. I amb això està tot dit.

«Merci».

La presidenta

Moltes gràcies a tots els compareixents per les dues coses, per també haver-nos 
posat la feina fàcil i dir-nos què és el que esperen de nosaltres i en què els podem 
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ajudar, i també aquesta part emotiva que a vegades ens fa tocar més de peus a terra, 
sobretot als diputats d’aquesta comissió, no?

Per tant, ara, si els sembla, començaríem aquesta ronda d’intervencions dels grups 
parlamentaris, per un temps de tres minuts. I, per tant, començant pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gràcies, presidenta. Com que han estat molts, intentaré cenyir-me als tres minuts 
però agrairé la flexibilitat. Agrair als representants de les associacions, tant la part 
més tècnica de la informació que ens han portat, i sobretot el testimoni de la vivèn-
cia com a representants dels usuaris, que com bé han dit, usuaris són els pacients i 
els familiars, de la vostra lluita, i volia ressenyar dues reflexions, només, de qües-
tions que m’han preocupat una mica, o que m’han colpit.

Per una banda, la sensació tan tremenda que m’heu transmès és que, d’alguna 
manera, quan arriba un diagnòstic atura la vida, obliga totalment a canviar i a re-
nunciar, i fer un dol de molts aspectes de la vida, que és el que un esperava. Però, 
sobretot, és que el que ens esteu transmetent és que quan arriba el diagnòstic tam-
bé el sistema us obliga a ser superherois, perquè no només heu d’afrontar el dol del 
diagnòstic i tot el que això comporta, el dol de tots aquests canvis, sinó que és que, 
a sobre, heu de ser superherois perquè heu d’assumir el repte de canviar la societat. 
Perquè, no només per sensibilitzar la societat dels avenços que s’han de fer a ni-
vell de recerca, sinó, a sobre, sensibilitzar la societat perquè canviï, perquè us vegi. 
Doncs bé, aquesta sensació de que un diagnòstic arriba, no porta la capa de super-
heroi, però us obliga a assumir aquest rol.

Hi ha una qüestió..., els companys diputats que em ja coneixen saben que jo vinc 
del món de la salut mental, soc psiquiatra. Fins fa un any i mig, dos anys, treballava 
com a psiquiatra. I potser portem més l’hàbit de que des del sistema sanitari i so-
cial en salut mental molt poques vegades curem. Des del català curem, però curem 
perquè tenim cura. I això és una responsabilitat del sistema sanitari social que de 
vegades la ciència ha avançat per poder curar, però en qualsevol cas, el tenir cura és 
una responsabilitat del sistema. I quan parlàveu de que són 400.000 persones, pot-
ser l’especificitat de la malaltia sí que és rara, però potser el que són les necessitats 
d’acompanyament en el dol, en l’afrontament, i després les disfuncions respiratò ries, 
musculars..., potser no són tan infreqüents, o sigui, tan diferents, en els 400.000. 
I potser, lo que són les necessitats de rebre cura, però cura no de curació, sinó de ser 
cuidado..., potser no són tan diferents.

I la veritat és que em sap molt greu, perquè (sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –deixi’m un minut més, si us plau– aquest tenir 
cura, de ser cuidado, no de curar, sino de recibir el cuidado por parte de la Adminis-
tración, no ho heu dit, i és una responsabilitat. També és veritat, d’acord, estem a la 
Comissió de Salut, no a la d’Afers Socials, però tant és, d’acord? I això..., el que m’ha 
angoixat una mica és una mena de síndrome d’Estocolm, de justificar, de..., bé, CatSa-
lut no lo puede todo; bueno, el sistema sanitario no lo puede todo. A veure, jo vaig en-
trar en política perquè estava farta d’haver de dir als meus pacients que jo no els podia 
donar el que necessitaven. A veure, una cosa és que el sistema us digui que el sistema 
no ho pot tot, però no ho digueu vosaltres, si us plau. D’acord? Perquè el sistema ja 
us dirà que no us pot donar tot el que necessiteu, però vosaltres no, no ho justifiqueu.

Bé, moltes gràcies –i gràcies pel minut de gràcia. (Rialles.)

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la pa-
raula la diputada Assumpta Escarp, també per un temps de tres minuts.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No..., m’hi cenyiré, perquè no els hi podria fer cap pregunta, 
perquè vostès ho han explicat molt bé, i jo crec que la presidenta també ho deia, en 
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el moment en què..., vostès, a més, acoten molt bé les seves demandes, perquè ningú 
més que vostès saben el que es necessita, i, per tant, transmetre això. És a dir, que 
tampoc...

En fi, m’estava fent una reflexió, l’hi feia a la meva companya de grup en aquest 
moment, que deia: jo he començat les meves intervencions del matí felicitant-nos tots 
plegats per haver fet avui una sessió completa sobre les malalties minoritàries, ha-
ver-ho fet coincidint amb La Marató, i ara li deia: «Potser en algun moment ens falta 
també la veu dels professionals.» Possiblement. En l’àmbit de la demanda de comple-
mentarietat. Però temps tindrem per fer-ho i segur que ho podrem fer.

Jo, només..., agrair a la senyora Martorell la claredat, no?, la claredat del triangle 
en el que ens movem, que és el coneixement, la recerca, i, per altra banda, el mo-
del organitzatiu, que és sobre la base de les unitats d’expertesa, i, sobretot, el treball 
conjunt. Ja ho hem dit abans, ara ho treballem en xarxa o realment no ho podem 
treballar. Però en aquest triangle el paper fonamental i central de lo que són els 
afectats, les famílies, els usuaris, els pacients, ciutadans i ciutadanes d’aquest país, 
o d’on sigui..., que estan afectats d’una malaltia minoritària, o que el seu entorn ho 
pateix, i, per tant, jo crec que és molt important la seva participació.

I tornava a una reflexió anterior, que he fet abans, en el sentit de que si alguna 
cosa no hem de fer nosaltres, ni l’Administració en general, és..., o sigui, és molt 
important que participin, però no cedir..., no, cedir, sinó no descarregar les compe-
tències pròpies en la iniciativa –no em sortia la paraula–, de les entitats i les associa-
cions. Està molt bé que vostès recullin diners, o, com ens explicava el compareixent 
anterior, per fomentar la recerca i per a la recerca en un tema específic, però aquí 
hi ha una responsabilitat de les administracions i una responsabilitat general amb el 
tema de que hi hagin diners per a la recerca o per a les diligències o per a la creació 
de les unitats d’expertesa.

I un altre tema. És a dir, si nosaltres creiem que el pacient està en el centre i el 
paper fonamental de les entitats i associacions, i em sembla que ho deia el senyor 
Ca yuela, no només la implicació de la cambra, que li ho dic per endavant, que hi 
és tota, però si tenim molta implicació de boqueta però no som capaços de collar les 
administra cions i en aquest cas la Generalitat perquè hi hagi un recolzament també 
amb recursos a les entitats i associacions, doncs tampoc podran complir el que hi ha.

Per tant, jo em quedo més amb aquesta tasca en el sentit de que hem de poder..., 
o sigui, la seva tasca és fonamental, que vostès estiguin en el centre del triangle 
és fonamental, però és fonamental que les administracions assumeixin també les 
seves pròpies competències i, en tot cas, també, el suport al seu dia a dia.

Gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs segueixo on ho ha deixat l’Assumpta Escarp, perquè 
crec que és el punt clau. Si no entenem –i nosaltres, com a diputades de l’oposició, 
empenyem, no?– i construïm i sumem perquè l’Administració faci la seva tasca, ma-
lament ho tenim. Jo entenc que estem fent la mateixa feina en aquest sentit. Vosal-
tres des d’entitats, i nosaltres l’hem de fer des del Parlament de Catalunya. Que no és 
substituir l’Administració, sinó empènyer l’Administració que faci el que li pertoca.

Estic segura que teniu ganes de deixar de fer algunes coses que no us pertoquen 
com a entitats, com a federacions d’entitats, i poder fer molt millor aquelles que sí 
que us pertoquen, i que no pot fer l’Administració i no us pot substituir en aquest 
sentit. Per tant, en la mateixa línia del que deia l’Assumpta Escarp, crec que la nostra 
primera responsabilitat com a diputades en aquesta cambra és proposar i controlar 
que l’Administració faci el que li toca.
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Jo sí que us vull fer algunes preguntes. Ens dèieu coses concretes, com a Fe-
camm: necessitem recursos per poder fer la nostra feina. Jo us vull demanar, en 
els dos casos de les dues federacions: quins recursos rebeu? No quantitatius, eh?, 
vull dir, d’on rebeu els recursos, percentualment quin tipus de recursos rebeu. I de 
quina forma? Si hi ha convenis o són subvencions? Perquè això també fa estar molt 
més a la corda fluixa, normalment, a qualsevol tipus d’entitat o de federació, quan 
depens de subvencions, que no pas de convenis, amb una certa continuïtat pluri-
anual.

I, a la senyora Martorell, que parlava de reptes, no?, en el tema de les dades ge-
nètiques, que serà... Realment és un repte important, crec que no podem abordar-ho 
amb profunditat ara, però sí, ens deia «sé que hi ha voluntat, però no sé com es con-
cretarà, un canvi de model de pagament». A què es refereix? (Veus de fons.) Per part 
del CatSalut... Ara, després, ens poden respondre. No? En què cal el canvi de model 
de pagament respecte al que els afecta a vostès, i per on creuen que hi ha les volun-
tats dels canvis i si són adients.

Més enllà d’això, també reiterar..., vull dir, evidentment, el pacient ha d’estar al 
centre –ho deien vostès–, i no perquè no se’ls pugui curar, no?, en el cas que ens po-
sava. No se’ls ha de deixar aparcats en el sistema sanitari, però no només en el siste-
ma sanitari; no se’ls ha de deixar aparcats en el sistema públic; no se’ls ha de deixar 
aparcats en el sistema social; no se’ls ha de deixar aparcats, per tant, de la resta de les 
prestacions que han d’estar rebent; no se’ls ha de deixar aparcats de que puguin estar 
percebent rendes si no poden estar treballant; no se’ls ha de deixar aparcats en cap 
d’aquestes circumstàncies que com a drets de ciutadania tenim; i per a les persones 
amb més vulnerabilitat, per les condicions diverses que hi pugui haver, en aquest cas, 
per unes malalties, evidentment, amb més raó.

I agrair-los la feina i posar-me a la seva disposició.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Reitero els agraïments per la vostra exposició, però sobretot 
per la feina que feu a dia a dia, no?, i pels resultats que aneu aconseguint i animar-vos 
a que continueu, que aquesta és la bona línia, i que nosaltres no ens cansarem de 
rebre-us en el Parlament, a rebre les vostres peticions, i en la mesura de les nostres 
possibilitats també impulsar-les per tal de poder-les fer realitat com més aviat millor.

Jo em limitaré a fer una sola pregunta, eh? Una sola pregunta perquè tot ja ho co-
neixia una mica, però sí que hi ha hagut una cosa que m’ha sobtat i que m’agradaria 
aprofundir-hi una mica. És una afirmació de la Sara, anomenant les dificultats, les 
conegudes –dificultat en el diagnòstic, dificultat en el tractament, dificultat després 
en el reconeixement de conseqüències...–, però n’he vist una altra, que és la dificul-
tat en l’accés a les unitats d’expertesa. Ho podem concretar una mica, això? Hi ha 
pocs professionals? Estan poc dotats? Molta feina?... Exactament, quins són els pro-
blemes que heu detectat per accedir a les unitats d’expertesa? 

Res més. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Republicà, i també per un temps màxim 
de tres minuts, té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. En primer lloc voldria començar la meva petita intervenció 
dient «gràcies», tal com posa a la pantalla. Gràcies per les explicacions, gràcies per 
situar-nos o posar davant de nosaltres un mapa de recursos, i no només un mapa 
de recursos referent a aquest tema, sinó de la situació amb la qual ens trobem amb 
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tema de malalties minoritàries. Agrair, i són molts agraïments que ja han comentat 
els companys i les companyes que m’han precedit, però sí que és veritat que a mi 
m’agradaria fer una pregunta, així genèrica, a tots i a totes –totes: quasi totes avui 
són dones, aquí a la Mesa–, i, després, fer una pregunta específica de cada interven-
ció que han fet vostès.

La primera, no sé si m’heu sentit a la meva intervenció, quan he defensat la nos-
tra proposta de resolució; jo, d’alguna manera, exposava la dificultat que hi havia 
per poder acreditar..., no? El company Santi Rodríguez també acaba de dir-ho: a mi 
m’agradaria molt que vostès, des de les diferents entitats, ens poguessin explicar si 
existeix aquest greuge i, si hi és, quin és. Aquesta és una pregunta, diguem-ne, a to-
tes les entitats que avui hi sou.

Un altre tema, ja més concret, a la senyora Salinas. Vostè n’ha parlat i ha fet re-
ferència a la invisibilitat social, diguem-ne, de la malaltia, etcètera. Cert. Això ho 
compartim; si no, no estaríem avui aquí, i, si no, segurament en tindríem molt més 
coneixement. Però a mi m’agradaria molt preguntar-li què podem fer per poder fer 
una visibilitat més real, diguem-ne, d’aquestes malalties minoritàries, no?

A la companya Victòria Martorell jo volia fer-li la pregunta, però ja la hi ha fet 
la companya Marta Ribas, sobre les dades. És cert, crec, que si nosaltres no tenim 
aquesta capacitat de poder interpretar les dades el dia de demà, o no tenim les eines, 
serà difícil que aquestes dades ens siguin d’utilitat. Però jo voldria també fer referèn-
cia al tema d’introduir el pacient, tal com vostè ens ha explicat. Ens podria explicar 
una miqueta si han detectat una millora positiva en aquesta experiència a partir de 
que han introduït el pacient i han posat el pacient al centre? Això és una pregunta.

I a la companya Lina Carranza dir-li que és veritat, les famílies..., hem d’estar al 
costat de les famílies, evidentment. No només amb els pares, mares, avis, germans, 
sinó que com a comunitat hauríem de tenir més empatia amb les persones que patei-
xen i amb el nucli familiar, diguem-ne, tant ampli com més petit, aquesta empatia i 
aquesta sensibilització, de posar-nos en el lloc de l’altre, que sembla que de vegades, 
sovint, encara no ho sabem fer, no?

Llavors, vostè n’ha parlat, de diferents recursos que ofereixen, i he cregut enten-
dre que..., entenc a què es dedica un recurs educatiu, o a què es dedica un recurs de 
suport pedagògic, però sí que no m’ha quedat clar..., o m’agradaria que em pogués 
vostè explicar que quan parla d’un suport jurídic, a què es refereix? O sigui, quina 
és la tasca que porten amb aquest servei?

I voldria acabar amb una frase que ha dit la companya Victòria Martorell: «No, 
encara no en sabem prou»; perquè, si en sabéssim prou, avui aquí no estaríem.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Josep Riera i Font

Gràcies una altra vegada. L’últim, en aquest cas, intentaré no repetir coses, però 
en comparteixo la majoria. Començaré per com ha acabat la companya Najat, i em 
quedo amb coses que s’han dit aquí, com aquest «no en sabem prou», que bàsica-
ment jo crec que és el nucli del tema que estem tractant avui, i de les dificultats 
de gestionar aquest «no en sabem prou», no? És que no et pots quedar aquí, sinó: 
com gestiones aquest «no en sabem prou».

Un element com les unitats d’expertesa, amb aquest triangle que ens ha explicat 
em sembla que és molt entenedor, si més no, i espero que també útil. I útil en el sen-
tit d’una cosa que també ha dit vostè, senyora Martorell, que ha dit: un dels reptes 
és com treure rendiment de la informació que s’obté, no? Vull dir, s’ha d’investigar, 
s’ha de treballar, s’han de fer moltes coses, però, a més a més, treure’n rendiment, 
que al final el rendiment és intentar curar tots aquests malalts, no?
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Jo crec que, modestament, comissions com aquesta d’avui, la gran divulgació que 
suposarà La Marató de TV3 aquest any, crec que ajudaran molt en això, en aquests 
objectius. Jo crec que aquest 2019 espero que sigui un any d’un pas de gegant en els 
molts passos de formiga que vostès amb constància van fent. I per ajudar no només 
els malalts, i ara ja vaig una mica al que deien altres compareixents, que parlaven 
de quin és el motor, que són les famílies. No només el motor. Vull dir que després 
hem tingut les intervencions ja més en primer persona. Els malalts els hem de gua-
rir, però hem de curar, hem de cuidar les famílies, i jo també hi afegiria els metges, 
el personal sanitari, que s’ha de sentir, també, ben atès. El metge que va especialit-
zar-se en això, que segurament és més vocacional que res més, doncs també jo crec 
que és important tenir cura d’ells.

Les demandes de la Fecamm eren molt clares, no?, la implicació del Parlament 
per ajudar a això. I acabaré, relacionat amb aquest punt, amb aquesta petició, acaba-
ré amb un exemple particular, d’un cas real, i la segona era que el Dia Mundial de 
les Malalties Minoritàries doncs que sigui més un esdeveniment de tota la societat; 
és a dir, jo crec que amb això sí que hi podem col·laborar tots, l’Administració, i que 
intentarem ser-hi.

I acabo amb això, amb un cas concret del fill d’un amic. (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Acabo. El fill d’un amic que 
tenia –tenia, afortunadament– una malaltia d’aquestes, l’hiperinsulinisme primari, 
que de les minoritàries segurament és de les més minoritàries, per una part, afortu-
nadament, també. Al seu fill d’un any, en aquests moments, li ha remès la malaltia, 
igualment com li va venir, afortunadament, per sort. Però per què trec el cas con-
cret? El trec perquè aquí, en aquesta comissió, tractem moltes propostes de reso-
lució i una, per exemple, va ser la dels sensors de glucosa per a diabètics. I aquest 
amic em fa saber que precisament els que pateixen hiperinsulinisme primari el ne-
cessiten encara molt més que els diabètics, és imprescindible per a aquests casos, i 
pel desconeixement que nosaltres teníem d’això, d’una malaltia tan minoritària com 
aquesta, és que al fer aquella proposta de resolució només parlàvem de diabètics, no? 
Si ho haguéssim de fer avui, o ho podem fer, en la següent segurament introdui ríem 
aquest matís, que per molt minoritari que sigui, no deixa de ser molt interessant, 
com dèiem abans, i important. Bé, aquest nen es diu Arnau, i afortunadament està 
curat, i ja no és un cas que s’hagi de tractar.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputats. Ara tindrien una estoneta per respondre. Si els sembla, faríem 
tres minuts cadascuna de vostès, sent com és aquesta mesa flexible en els temps, o 
sigui que els demanaria que s’ajustessin en la mesura que puguin als temps previs-
tos, perquè ens falta encara ara una altra compareixença, eh?

Doncs per començar, i en nom de la comissió assessora, tindria la paraula la se-
nyora Victòria Martorell, per un temps de tres minuts.

Victòria Martorell i Espelt

M’hi esforço, eh?, però són moltes preguntes amb tres minuts. Respecte al mo-
del de pagament, que m’han requerit. El model organitzatiu d’una unitat d’expertesa 
no pot ser menys que un model d’excel·lència, complex, amb professionals molt es-
pecialitzats i molt acompanyat. Funcionen, en termes generals, per comissions col·-
legiades, perquè són malalties que tenen alguna cosa de catastròfiques, i afecten a 
diversos sistemes. Aleshores, això vol dir que no només ets molt específic dissenyant 
com circularà el pacient per la teva organització, sinó que a vegades pots tenir vuit, 
deu o dotze persones en comissió discutint un cas per saber quina és la millor oferta 
que es pot fer.

Això, que és necessari, té un impacte econòmic que en el seu moment, com ha 
anat passant al llarg del sistema, i no ho dubto, eh?..., quan s’organitza i es dona una 
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instrucció de que la bondat i l’excel·lència està amb un model organitzatiu, al cap 
d’un temps hi han de seguir els diners que l’acompanyin i ho facin sostenible al llarg 
del temps. En aquest moment jo només feia notar que tenim el model que estem en 
marxa, que tenim unitats, i que, que jo en sigui conscient, en els contractes encara 
no se’ns reconeix l’excel·lència del model. Però, vull dir, tampoc ho estic plantejant 
com un drama, eh?, és una cosa que entenc que un cop s’escriu que el model serà 
aquest, vindrà al darrere.

La següent pregunta, el tema que feia referència al tema de l’harmonia o des-
harmonia en l’accés a Europa respecte..., que han preguntat. A veure, l’experiència 
que tenim és que el 2016 Europa va treure les unitats, les xarxes europees, i que, de 
fet, el model català està absolutament en sintonia amb el model que Europa va dis-
senyar. El tema és un tema de com ho varen entendre els països i de tempos. Hi ha 
molts països que varen entendre únicament i exclusivament que si reunies els criteris 
que demanava Europa, doncs era un tràmit que el teu ministeri et presentés. Lo que 
en diuen «l’endorsement». En el cas espanyol, el ministeri el que va entendre és que, 
malgrat que reunissis els criteris, hi havia d’haver hagut prèviament un nomenament 
de les unitats d’expertesa pròpies del ministeri, que és una llei molt genèrica que fa 
referència no només a minoritàries, que crec que és l’article 13, fa referència a totes 
les tècniques i procediments d’«expertia» del sistema.

Aleshores, el que va passar, i el coll d’ampolla que s’ha dit abans, és que hi ha-
via unitats d’«expertia» que no ens havíem pogut presentar a examen, per simplifi-
car-ho. El ministeri no havia fet la convocatòria. Per tant, tenies totes les condicions. 
Haguessis aprovat a Europa, però a l’Estat espanyol no havia sortit la convocatòria. 
Per exemple, experiència personal que jo tingui del meu hospital, el 2016 varen que-
dar tres grups que tenien tots els criteris, i ara, esperem –en aquest moment, 2019, 
que ho estem treballant– que es pugui fer el salt, perquè sí que ha sortit la convo-
catòria. Hi ha un tema de tempos. Surten molt a poc a poc, aquestes convocatòries. 
Quin és el problema? A Itàlia no han demanat res al Ministeri de Salut. A Holanda, 
tampoc. Per tant, el problema està en com els estats han demanat coses diferents. 
Pots tenir gent més preparada que els italians, i ser-hi ells i no ser-hi nosaltres. Això 
es pot donar.

M’he passat de temps?

La presidenta

Gràcies, senyora Martorell. I ara, per també utilitzar els seus tres minuts per res-
pondre, té la paraula la senyora Lina Carranza.

Catalina Maria Carranza Ortuño

A veure, són diverses les qüestions que ens han comentat. En principi, bé, parla-
ria del tema de la invisibilitat. A veure, és una qüestió, això, de la societat, és de la 
comunitat, i bé, ja que s’ha parlat de casos personals, també haig de dir que parlem 
d’un col·lectiu en el que també, per desgràcia, hi ha una alta mortalitat. El meu cas, 
per exemple, és aquest. El meu fill ja no està amb nosaltres. Vull dir que també hi 
ha una altra part de..., no es veu, primer, la malaltia, però després tampoc es veu la 
pèrdua. Vull dir que és complexa de gestionar, aquesta qüestió.

Per això és important treballar-ho, doncs, a nivell escolar; traslladar, per exem-
ple, en els programes a les escoles, aquesta sensibilització, i normalitzar la realitat de 
moltes persones que pateixen aquestes malalties, i que, per sort, sí que la nostra vida 
transcorre en moltes ocasions als hospitals, en la part mèdica, però és lo que dèiem, 
hi ha una part molt important, que és la social, la psicosocial. Vivim en societat i 
ens agradaria molt poder formar part d’ella. Però de veritat, no?, amb una veritable 
inclusió.

Després, en la part que comentaven d’assessorament, el servei que nosaltres pres-
tem. Bé, he explicat que el servei nostre, diguem-ne, estrella, del que ens sentim molt 
orgullosos, és el SIO, servei d’informació i d’orientació, perquè és un servei que és 



DSPC-C 378
21 de novembre de 2019

 Sessió 20 de la CS 42

de primera acollida, quan reps la notícia, la fatídica notícia, no?, de que hi ha una 
sospita de malaltia, i després, gràcies a això, doncs sí, hem anat avançant en altres 
serveis, entre altres, l’assessorament jurídic. 

Nosaltres som una entitat declarada d’utilitat pública, la qual cosa fa que donem 
atenció no només a les nostres entitats federades, sinó a tot el col·lectiu de malal-
ties minoritàries. Una persona física que es trobi en aquest col·lectiu pot adreçar-se a 
nosaltres. Prestem assessorament jurídic en temes de prestacions, en temes d’incapa-
citat, de dependència; tot això ho orientem i assessorem. Tenim convenis amb des-
patxos d’advocats que fan unes millors condicions per al nostre col·lectiu. I després 
també una altra part en la que jo estic de manera més activa, que és la d’assessora-
ment jurídic a entitats.

També la gestió, això que diem del suport al teixit associatiu, doncs és molt im-
portant també ajudar sobretot a les petites entitats a que puguin donar serveis als 
seus socis. Llavors, en tot aquest acompanyament també donem aquest servei.

La presidenta

Moltes gràcies. Li han sobrat deu segons. Escolti, molt bé. (La presidenta riu.) 
Molt bé. I ara, doncs, per acabar aquesta ronda de respostes, li passaria la paraula a 
la senyora Sara Salinas perquè, també per un temps de tres minuts, respongui allò 
que consideri.

Sara Salinas Samper

Moltes gràcies. Aviam, nosaltres no tenim assumit que el sistema no pot. Nosal-
tres tenim doble feina. Lluitem perquè el sistema pugui fer la seva feina, però, a més a 
més, com que no arriba a fer-la tota, hem de fer la feina. O sigui, els pacients i les per-
sones afectades han de poder tenir aquell suport. Per tant, se’ns duplica la feina. Sol-
licitar-la perquè no arriba, o a l’hora o quan ho necessites, i suplir, d’alguna manera, 
el que necessita la família.

Per una altra banda, el tema dels recursos. Nosaltres rebem subvencions, i és un 
peix que es mossega la cua, perquè per poder confeccionar una subvenció, fer-li el 
seguiment, fer la sol·licitud, fer després..., necessites uns recursos de diners, de per-
sonal, de..., que ja no el tenim. Si no el tenim, es complica moltíssim –moltíssim. És 
per això que, per suplir, per lluitar contra la invisibilitat, per poder fer..., arrodonir tot 
això, us demanem el vostre recolzament al nostre pla conductor, que ens doneu tot el 
vostre suport, de tot tipus, perquè puguem portar a terme tota aquesta feina que fem, 
dia a dia, i que costa moltíssim.

I, amb el tema dels professionals, també voldria dir una altra cosa. Els professio-
nals que estan implicats en les malalties minoritàries és..., bé, és impressionant veure 
com treballen, perquè fan fora del seu horari laboral..., treballen moltíssim. Fa goig, 
la veritat és que fa goig, quan vas a alguna comissió, veure com treballen, i la seva 
implicació i que es preocupen. Dona gust. Moltes gràcies als professionals, també.

(Veus de fons.)

La presidenta

Doncs moltíssimes gràcies a les tres compareixents, a les dos entitats, a la comis-
sió assessora, per acompanyar-nos avui. Recollirem, com ja ho han dit tots els com-
panys, les seves peticions, demandes i els acompanyarem, en la mesura que puguem, 
des d’aquesta comissió. Moltes gràcies.

I ara passaríem a l’última mesa, que són dues compareixences, que pujarien con-
juntament aquí, i que seria la compareixença del senyor Jordi Cruz, president de l’Ins-
titut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia. 
I el senyor Roberto Calderón, president de l’Associació Síndrome de Ménière a Espa-
nya, que també, doncs, conjuntament compareixeran, amb la mateixa dinàmica que 
hem tingut fins ara.

Suspenem un minut, ràpid, simplement per fer aquest canvi de compareixents.
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La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i vuit minuts i es reprèn a un quart de 

dues i onze minuts.

La presidenta

Bé, doncs; seguim amb les compareixences previstes. (Marta Ribas Frías dema-
na per parlar.) Sí, senyora Ribas?

Marta Ribas Frías

Sí; només excusar-me, públicament, amb els compareixents. Em sap greu. El fet 
de que se’ns n’hagi anat una mica l’horari ha fet que..., jo tinc un altre compromís, 
ara, a dos quarts, i com que després tenim una altra comissió no el puc retardar; per 
tant, em sap greu, recuperaré les compareixences a posteriori. I agrair per endavant.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs, com dèiem, seguim amb les compareixences. 

Compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l’Institut 
per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa 
de Sofia

357-00492/12

Ara m’acompanyen a la Mesa el senyor Jordi Cruz Villalba, com deia, president 
de l’Institut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries. Que també 
ens acompanya a la Mesa el senyor Manuel Murillo, que és el secretari de La Casa de 
Sofia. I després farem la compareixença del senyor Roberto Calderón, president de 
l’Associació de Síndrome de Ménière a Espanya. Saben com funciona. Tenen deu mi-
nuts cadascun de vostès per exposar el que vulguin compartir amb aquesta comissió, 
després farem una ronda, també, dels grups parlamentaris, per si hi ha algun matís 
que els vulguin fer, i després acabarien vostès tancant, responent allò que considerin.

Per tant, sense més dilacions, començaríem donant la paraula al senyor Jordi 
Cruz Villalba, president de La Casa de Sofia.

Jordi Cruz Villalba (director de l’Institut per al Maneig Interdisciplinari de 
les Malalties Minoritàries i president de La Casa de Sofia)

Bé; bon dia, o bona tarda. Gràcies per aquesta oportunitat, perquè penso, també, i 
en el conjunt del moviment de malalties minoritàries, doncs, naturalment, també, de 
parlar, de buscar solucions o treball, no?, que d’això és del que es tracta. L’Institut per 
al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries. Ja fa un temps que nosaltres 
treballem. Aquí està Manuel, també, com a secretari. Vam formar una entitat per po-
der treballar per millorar i per ajudar el sistema a que pugui estalviar. Estem parlant 
de molta despesa sanitària i que realment no ens pertoca moltes vegades a nosaltres, 
però si parlem del moviment nostre, com deien els altres companys, o les altres com-
pareixences, que he d’agrair moltíssim, no?, doncs jo vaig patir també, tinc una malal-
tia minoritària, la meva filla, la Sofia..., i bé; i estem parlant d’un coneixement, durant 
temps, de picar portes a tot arreu, amb més de vint anys, vint-i-un anys, fa, que porto 
un moviment, des del naixement d’una malaltia minoritària, tot el que comporta tro-
bar un diagnòstic, fins a buscar respostes. D’acord?

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

O sigui, això fa que d’alguna manera, doncs, entris a formar part d’associacions, 
a treballar per poder buscar solucions, i durant aquest temps s’ha anat aprenent amb 
totes les mancances o les necessitats que tenim, no? Però bé... A veure si passa..., 
passa? Sí. D’acord.

Doncs què passa? Que després d’això hem mirat què podem fer i com podem 
treballar, no? I és veritat que a dia d’avui no existeix cap centre que doni respostes 
a això, i lo que realment ens trobem les famílies és que fa falta de molta coordina-
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ció. Coordinació en diagnòstic, tractament, investigació. Això ho hem vist abans, 
d’acord?, i jo no vull perdre més temps en aquest sentit, però que en realitat fa fal-
ta una formació impressionant i que realment està tot en que fa falta aquest treball 
inter disciplinari conjunt perquè sigui centrat en el pacient i la seva família, no?

Però bé, en vam parlar abans, no? Catalunya, més de 400.000 casos amb malal-
ties minoritàries. Penseu, també, i mireu aquí, he fet una cerca, també, i he trobat 
trenta mil casos a Catalunya de sida, 124.000 de càncer, 86.000 casos de demència, 
etcètera. Clar, si nosaltres parlem d’això, en quin context realment estan les malal-
ties minoritàries? A mi això em preocupa moltíssim.

I després, com està la situació, a dia d’avui? És veritat que, com deien abans, ho 
deia la doctora, i tot el conjunt, s’està treballant; s’està treballant, el Feder també 
ho explicava, la Fecamm, però realment tenim grans experts investigadors, tenim 
grans hospitals, grans unitats d’expertesa clínica que s’estan treballant, correcte. 
Però no tenim a Catalunya un referent, no?, com a part crònica, que treballi realment 
la part crònica, la cronicitat d’aquest tipus de malalties, i que estigui al costat de la 
família en el treball diari, en el dia a dia.

I també hem trobat que ara, a dia d’avui, i com se parla molt de malalties mi-
noritàries, sí que és veritat que tenim al costat centres, a altres comunitats, que ja 
s’estan treballant. Centres en atenció. Ara, aquesta setmana, a Sevilla, fa poc, s’obri-
rà un centre per a atenció integrada a les malalties minoritàries, no? Per això, a mi 
m’agrada..., estic a Catalunya, soc català, i a mi m’agrada també que puguin tenir 
una resposta aquí a Catalunya.

I també, si veiem tot el sistema, i tot com funciona en una malaltia minoritària. 
Les famílies es troben amb que, com dèiem abans, si és que hi ha..., bé, per repetir, 
però ho dèiem abans, o sigui, la mare ha de deixar de treballar, amb un diagnòstic 
així a casa. Ha de cuidar del malalt normalment, d’acord? Ha d’intentar tenir la bona 
estructura i el pilar de la família, i els parlo en primera persona, en què la cura i 
l’atenció d’aquest pacient normalment arriba a ser cinc hores de mitjana diària, però 
en el meu cas van ser vint-i-quatre hores diàries. Clar, això te desestructura tot el 
context de germans, de familiars, etcètera. I que, realment, se redueix l’economia a 
casa, i que un malalt d’aquest tipus, de mitjana –que no és el meu cas–, 350 euros 
de mitjana mensual en cada família. Estem parlant d’un cost molt elevat. I quan la 
mare, doncs, deixa de treballar.

Normalment, també, el pare a vegades ha de reduir la jornada laboral, o ha de..., 
hi havia una manera de promoure el seu treball a l’empresa i normalment no ho pot 
fer perquè ha d’atendre, anar a l’hospital, que moltes vegades, i jo ho dic, en el meu 
cas va ser la meva casa, l’Hospital Sant Joan de Déu, quan hi anava la meva filla. Tot 
això t’ensenya, amb el temps, que realment requereix una atenció i una ajuda, no?

O sigui, estem parlant d’un camino sin límites. Vostès veuen, no?, que se fan sè-
ries i se treballa molt això, però realment les famílies estan molt perdudes en tro-
bar respostes, i parlem de pelegrinatge. Pelegrinatge que no s’acaba quan un té un 
diagnòstic d’un tipus de malaltia com aquesta. És un desconeixement total, i menys 
mal que tenim associacions o federacions que t’ajuden a guiar una mica, però que 
realment tenen tantes preguntes i tantes qüestions per resoldre, i busquem també la 
part mèdica. I que molts pacients d’Espanya arriben a Catalunya perquè tenen un 
coneixement, com deia abans, molt important. I busquem això, busquem respostes, 
no? O sigui, estem parlant de que més del 40 per cent de famílies amb un diagnòstic 
així, doncs van fent pelegrinatge pertot arreu.

I la veritat és que el conjunt d’aquest tipus de famílies pateixen tant, no?, que 
realment, com deia abans, se trenca tota l’estructura familiar. Però aquí els tinc a 
vosaltres, i agraeixo molt el poder estar aquí explicant-ho. O sigui, hem de buscar 
alternatives, hem de buscar la manera de solucionar i ajudar, i estar al costat de 
les famílies, no? Per això dic que fan falta centres que realment atenguin de forma 
crònica, i atenguin la família com se l’ha d’atendre, no? Aquests centres no estan, 
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realment..., parlem de centres d’expertesa clínica mèdica, però no d’atenció social. 
Això està claríssim. I també veiem, bé, que les famílies que estan sempre buscant 
solucions el que busquem és que la família, realment, sigui d’una vegada per totes 
el centre. I que realment ens interessi que puguem donar resposta, no solament des 
del moviment associatiu, sinó en un centre que pugui donar solucions en l’atenció 
integrada, com dèieu, no? L’atenció. I, sobretot, pensar en ells, en la família i el seu 
entorn, i en l’efecte.

I, realment, el que veiem és que, clar, jo els pregunto... O sigui, quina solució po-
dem trobar, poden trobar els dirigents de Catalunya, com vosaltres? Aquí tenim un 
espai important per poder parlar d’això, per buscar solucions. Nosaltres la tenim, 
portem dos anys, ja, treballant en aquest context. Pel meu coneixement, i pel de mol-
tes famílies, tenim un equip, com Manuel i altres que voluntàriament estan treballant 
en això per buscar una solució, i que lo que volem és acompanyar o estar conjunta-
ment per buscar solucions perquè la ciutadania de Catalunya, en aquest tipus de ma-
lalties, puguin trobar una resposta, d’acord? He hagut de ser curt, d’acord?, per què?, 
per donar temps també als altres, i bé...

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.

Compareixença de Roberto Calderón, president de l’Associació 
Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), per a informar sobre la feina 
i les activitats de l’associació

357-00497/12

I ara passaríem la paraula al senyor Roberto Calderón, president de l’Associació 
Síndrome de Ménière, també per un temps màxim de deu minuts.

Roberto Calderón Ruiz (president de l’Associació Síndrome de Ménière 
Espanya)

Hola, bon dia. Gràcies per donar la possibilitat de presentar una associació a ni-
vell nacional com és Asmes. 

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

Com veieu, Asmes respon a les sigles d’Associació de Síndrome de Ménière Es-
panya. És una malaltia, com veieu, crònica, d’origen desconegut, de baixa prevalença 
i altament incapacitant. Ja que parlava el company de malalties minoritàries, si par-
lem de prevalença no es pot considerar una malaltia rara, perquè ara mateix, treba-
llant amb números, set de cada deu mil persones pateixen aquesta malaltia. Si parlem 
de persones afectades només en una oïda, en el cas meu, que soc bilateral, parlaríem 
d’1,8 persones de cada deu mil. O sigui, en aquest cas sí que es consideraria una ma-
laltia rara. Està en castellà perquè és una associació nacional, i jo estic supercontent 
de presentar-la a Catalunya. Fa més de dos anys que la vam presentar a Còrdova, i 
fins ara, aquí a Catalunya era una associació desconeguda.

Tres trets bàsics de símptomes, per als que no sabeu de què es tracta aquesta 
malaltia. Crisis de vertigen rotatori. Això fa que l’habitació, que l’entorn giri de 
tal manera que el malalt s’ha d’estirar al llit. Això acompanyat de nàusees, vòmits, 
sudoració, diarrea, hipoacúsia, que és pèrdua d’audició. En principi, comença amb 
fluctuacions, però al final es manté una pèrdua important de..., em sentiu bé? (veus 
de fons)..., al final s’acaba instaurant una pèrdua molt important. Comença en una 
oïda, però s’està veient amb el temps que al final acaba afectant les dos. Per exemple, 
jo soc bilateral: tinc un 95 de pèrdua a la dreta i un 70 a l’esquerra. D’acord?

A part d’això, important també el tema d’acúfens, tinnitus, que són sorolls que 
estan permanentment fixos. Tot això és una tríada que fan servir els especialistes 

Fascicle segon
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per diagnosticar la malaltia en si i cursar cicles, cicles en què la persona està millor, 
cicles en què la persona no es pot moure de casa. Lo important és l’evolució de la 
malaltia. I d’això no se’n parla. D’acord? Un diagnòstic ràpid de la malaltia sí que 
pot ser més o menys fàcil després de parlar amb l’especialista i unes proves diag-
nòstiques molt concretes, com una audiometria, però no es parla mai de l’evolució. 
És una malaltia degenerativa, que això ve tot..., va destruint la funció vestibular. Ara 
imagineu vosaltres si tanqueu els ulls i intenteu mantenir l’equilibri amb una cama, 
només. Això és el dia a dia nostre. En el meu cas, que porto vint-i-cinc anys. Si això 
fem que és de nit o que estem a llocs que hi ha foscor, no podem mantenir l’equili-
bri. O sigui que són..., em costa creure que encara es consideri una malaltia comuna. 
Després aniré concretant una miqueta més, eh?

Torno... Espera... Aquesta! Els objectius de l’associació, sobretot, són estar al 
costat del pacient, que és al qui han de diagnosticar. Perquè sortim de la consulta de 
l’especialista, els especialistes no són otorrinos normals, ha de ser un otoneuròleg..., 
surten de la consulta i..., vostè té la síndrome de Ménière, s’ha de prendre aquestes 
pastilles i ja està. Vam veure que hi havia un buit enorme, i sobretot no volem que 
les persones puguin passar, doncs, els vint anys que hem passat persones com jo, 
que hem estat deixats de la mà de Déu. Per això assessorem els pacients. Hem editat 
fulletons. Estan en castellà, però a la nostra web els tenim en català, en gallec, en 
eusquera. Fulletons que estan a les consultes de qualsevol especialista que ens ho 
demana. Tenim relació amb els majors –o millors– especialistes a nivell nacional. 
De fet, assistim als congressos de la SEORL, i ens ajuden. Sempre que elaborem un 
document, consensuem la informació amb ells. Vull dir que són documents on la 
informació és bona, és real, és fidel.

Fem ponències, cursos, tallers, sobretot orientem molt els pacients en la vessant 
psicològica, perquè això afecta molt qualsevol faceta de la vida social. Penso que una 
persona que comença amb aquests problemes acostuma a agafar baixes. Aquestes 
baixes acaben desenvolupant problemes d’ansietat, de depressió. Tot això és un tema 
invisible, perquè si em veieu a mi, em veieu com una persona normal. Potser no hi 
sento bé quan tenim una conversa i hi ha molta gent, però no podeu pensar que tinc 
problemes per caminar, per córrer, per fer exercici. Des de l’associació tenim advo-
cats. Penseu que només portem tres anys, i ens està costant trobar col·laboradors. 
Tenim advocats que, sobretot, estan treballant amb el tema de baixes laborals, te-
mes del grau de discapacitat quan es demana el grau de discapacitat. Que això de-
pèn molt de cada comunitat autònoma. Afortunadament, aquí a Catalunya funciona 
millor, d’acord?

El tema d’incapacitats laborals també funciona millor aquí a Catalunya, a través 
de l’ICAM. A la resta d’Espanya hi ha una disparitat enorme de criteris. No sabem si 
és per desconeixement de la malaltia, perquè no es fan proves en el moment per saber 
realment com està aquella persona en aquell moment. No se sap per què però hi han 
persones que estan treballant en llocs..., conductors d’autobusos, pilots d’avions..., hi 
ha gent que treballa amb alçades, perquè la seva feina és aquesta, i els posen incon-
venients en el tema de baixes. Aleshores, ja és un tema curiós.

I jo soc mestre... Bé, jo era mestre, i tinc la incapacitat absoluta des de fa dos anys. 
I jo, per exemple, aquí a Catalunya no he tingut cap problema, perquè he presentat in-
formes, i és lo que s’ha de fer, presentar informes, i després que els metges dels tribu-
nals mèdics realment tinguin criteris i facin cas als informes que presentem, d’acord?

Què més us comento?, que tinc poc temps. Un tema molt important. Quan diem 
que volem fer una labor de consciència social és que nosaltres tenim col·laboració 
amb EDA, que és l’associació americana, que porten més de vint anys, i amb l’as-
sociació anglesa. I estem reivindicant el dia 7 de febrer com el Dia Mundial de la 
Síndrome de Ménière, d’acord? 

A part d’això, un dels nostres objectius és col·laborar amb la investigació. La in-
vestigació, en aquest país, com comenta la companya, està complicada, i sobretot en 
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el tema de problemes de patologies vestibulars encara més complicat. Encara així, a 
Granada, a Genyo, que és un centre d’investigació genòmica, s’està estudiant a nivell 
genètic, amb el doctor José Antonio López Escámez. No sé si us sona el nom. I és un 
estudi a nivell mundial, i nosaltres hi hem participat assolint una beca predoctoral. 
O sigui, nosaltres hem pagat un becari durant aquests dos anys i escaig.

Som una associació que només fa dos anys que està, que no té cap subvenció. Pot 
assumir quasi trenta mil euros en dos anys a una moguda de donacions, particulars, 
esdeveniments, de subhastes, de vendes de llibres. Aquest llibre és un recull de tes-
timonis, que s’està venent inclús als Estats Units.

Aquí a Catalunya –això sí que ho llegiré, perquè m’interessa– hi ha un doctor... 
Com vaig de temps?

La presidenta

Queda un minut. Tranquil.

Roberto Calderón Ruiz

Hi ha un doctor, que és el Jordi Llorens, del Departament de Ciències Fisiològi-
ques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, que ha presentat un projecte 
anomenat «Iniciativa de formació en investigació vestibular per a la generació de no-
ves vies per a combatre la pèrdua vestibular» a un programa de formació de Marie 
Curie. Nosaltres recolzem aquest projecte, de la mateixa manera que recolzaríem 
qualsevol projecte que sortís.

Passo l’última. Què necessitem de vosaltres? D’alguna manera, a Catalunya no és 
tan greu com a la resta d’Espanya, perquè hi han molts hospitals. Malauradament, 
són concertats i privats, però a la seguretat social hi haurien d’haver unitats de patolo-
gies vestibulars. En això estem treballant. Una vegada estem en contacte amb els dos 
hospitals que estan interessats, fem gestions, i és una de les coses que ens interessen 
molt. Recolzem la investigació. Important, la sensibilitat auditiva als organismes pú-
blics. Les persones que tenim problemes d’audició notem la falta de bucles magnètics. 
Aquí no es nota tant, però a cinemes, teatres, sales d’exposició, espais públics. Cons-
cienciació dels costos d’ajudes auditives. Sí que hi han ajuts, perquè jo sé que es do-
nen ajuts per a audiòfons. Per exemple, cent cinquanta euros. Però penseu que el que 
porto jo val sis mil euros –tres mil i tres mil.

Si no en tenim prou amb els audiòfons, hauríem de fer servir implants coclears. 
El problema no és el cost, sinó que el problema és el manteniment. Cada peça... Això 
fa que moltes persones no puguin utilitzar ni audiòfons ni implants coclears. Sí que 
podríeu pensar que són ajudes que haurien de ser més remunerades, d’acord?

I, per últim, si podeu fer una ullada al projecte del Jordi Llorens, jo us en puc 
passar la informació. És l’únic català que està investigant sobre el tema. L’any passat 
ja ho va presentar a nivell europeu i el van tirar enrere, i nosaltres com a associació 
som molt petits però encara i així ho recolzem.

Crec que no em deixo res. Si no, després em feu algunes preguntes.

La presidenta

Moltíssimes gràcies als compareixents. Ara passaríem a la ronda dels grups par-
lamentaris, i en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans té la paraula la diputada 
Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Bueno, en la línea de la comparecencia anterior, mi preocu-
pación, ¿no? Primero de todo, evidentemente, agradecerles que hayan venido al Par-
lament y que nos hayan transmitido la situación tanto desde el punto de vista de La 
Casa de Sofía como de la Asociación de Ménière.

Y lo que realmente me preocupa, y quiero preguntarles, es, claro, cuando hablan 
de las unidades de «expertesa» clínica, estamos hablando de temas muy relacionados 
con la investigación y con la parte más científica de la enfermedad, pero, claro, lo que 
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nos plantean es la necesidad de que hubiera también unidades de expertesa clínica, 
pero no clínica, sino de soporte a la persona afectada y a la familia. Y de eso no sé 
si más allá del proyecto de La Casa de Sofía, quería preguntar a ver si existen estas 
unidades de referencia a nivel social, o desde Salut, o... ¿cómo? Porque lo que nos 
están transmitiendo es que de alguna manera las asociaciones de afectados se tienen 
un poco que buscar la vida para llenar los vacíos que el sistema sanitario y social no 
está proporcionando.

Y con respecto a la asociación de afectados por Ménière, la verdad es que me 
preocupa, ¿no?, y asumo la preocupación que transmite con respecto a todo el tema 
de las valoraciones de grados de disminución, de incapacidades laborales, de soporte 
económico. Creo que realmente hablamos de que el sistema sanitario es universal, 
pero realmente también hay muchos aspectos en los cuales no se están atendiendo 
todas las necesidades de los ciudadanos, de los usuarios.

Y, bueno, agradecerle y ponerme a disposición también de la asociación para que 
la actividad parlamentaria que pudiéramos poner en marcha para poder dar soporte 
a la asociación para intentar visibilizar y para intentar hacer mejoras, pues, cuenta 
con todo nuestro apoyo y el del grupo parlamentario.

Gracias.

La presidenta

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

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Bona tarda, ja. Gràcies als compareixents, i alguns d’ells he vist que han 
estat aquí al llarg del matí, o com a mínim en algunes de les compareixences, i per 
tant han pogut seguir la dinàmica. Hi ha un tema, jo crec que una mica seguint amb 
el fil que deia ara la diputada Blanca Navarro, amb el tema de la casa..., o sigui, el 
maneig interdisciplinari, no?, que és com es diu una mica La Casa de Sofia, que és 
aquesta resposta integrada que és sanitària, i parlem de les unitats d’expertesa clí-
nica, però hem de parlar de la part social. Però és que no podem parlar de la part 
social, sinó que hem de parlar de la part social i sanitària, conjuntament, que jo crec 
que és un dèficit que el sistema l’anem repetint amb moltes altres coses, perquè mol-
tes vegades hem d’abordar la malaltia, el possible tractament que pugui tenir i l’as-
sistència, però si això no va acompanyat d’un suport social i d’un seguiment social, 
doncs..., i ens passa amb les malalties minoritàries, però malauradament ens passa 
amb moltes altres malalties, per exemple en el cas de l’Alzheimer, hi ha tota una part 
de suport que és molt difícil que també impliqui.

Per tant, recollim molt la idea aquesta, no?, que l’integrat no vol dir només una 
unitat d’expertesa clínica, sinó que vol dir allò que en aquest moment supleixen, o que 
fan molt les entitats i associacions, que és aquest suport i cura en l’acompanyament, 
que jo crec que és bàsic, i els ho agraeixo molt el... Vostè ho ha definit crec que amb 
una paraula, que és el «pelegrinatge» de les famílies, quan l’especialista t’ho diu, a 
partir d’aquí, cap a on vas, no? Hauria de ser el mateix especialista que et donés un 
paper i et digués..., o un moment que hi ha algú al costat que et sap atendre. I aquest 
jo crec que no pot ser en el paper de la primària, però és un tema que no hi és.

I en el tema d’Asmes, clar, jo no tenia consciència de que fos la síndrome de Mé-
nière minoritària. Clar. No tenia consciència de que la síndrome de Ménière fos mi-
noritària, però ho és si és bilateral, diguéssim, per la prevalença. No, després m’ho 
contestes, però l’havia posat amb malaltia no minoritària, diríem, mentalment, en 
el meu daixò.

En tot cas, crec que estan molt ben explicades les necessitats que vosaltres de-
finiu, i hi ha un tema que ha sortit diverses vegades i que és important, que és la 
valoració de les incapacitats o les discapacitats, no?, la unificació d’aquests criteris. 

Res més. Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada 
Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Em sumo als agraïments que han fet les companyes que 
m’han precedit. Realment, al senyor Jordi Cruz comentar-li que compartim plena-
ment, diguem-ne, part de la idea de que hi ha la manca d’anar vinculat al tema, tam-
bé, d’aquest acompanyament social. És bàsic, és necessari; jo, inclús, m’atreviria a dir 
que no només necessitem aquest acompanyament social amb el pacient i les famílies, 
sinó que també tenir aquesta capacitat de generar sinergia comunitària. Potser també 
és un punt important de reflexió que hauríem de treballar, que sembla mentida, però 
la nostra societat, a la societat catalana, el tema treball comunitari des d’una vessant 
social per donar suport a un aspecte sanitari no és tan habitual com ho és en altres 
països, sobretot americans o anglosaxons, no? Això per una part.

I també voldria dir-li que amb aquesta voluntat de poder apropar la part sani-
tària, la part social, des del Govern, no sé si ho saben vostès, però es va crear una 
direcció general de serveis socials, i un dels objectius que té és poder fer aquest 
apropament, no? O aquesta aliança, vinculació de salut amb serveis socials, serveis 
socials amb salut. Vull dir que també recollim totes les propostes en nom del Grup 
Republicà, sempre amb la voluntat de poder arribar a una resolució, a una proposta 
que beneficiï aquestes persones o aquestes entitats o aquestes famílies que tenen o 
pateixen alguna malaltia minoritària.

Al company Calderón: a mi m’ha passat una mica similar a la companya Escarp. 
Jo, li ho dic, no sabia fins a quin punt era considerada minoritària, i també li he de 
dir que és un gran desconeixement que tenim, com a societat, del tema. I sobretot, jo 
penso, i això ho ha deixat molt clar vostè, és el desconeixement que es té, no només 
en l’àmbit social, és que inclús, per poder tenir una baixa, una baixa laboral, perquè 
és que et veus incapacitat per poder exercir la teva tasca professional o laboral, i això 
crec que potser hauríem d’incidir... Recullo aquesta preocupació i aquesta inquietud 
–recullo i trasllado– per veure com podem millorar aquesta dificultat que té el col-
lectiu que pateix la malaltia de l’entitat que vostè representa. Donar les gràcies, un 
cop més, i a la vostra disposició.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de posicionaments, té la parau-
la, en nom de Junts per Catalunya, el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies. Molt breument. Al senyor Calderón: prenem nota de les seves peticions, 
de les unitats de patologies vestibulars, dels ajuts a la investigació, de l’accessibilitat 
als edificis públics, i els ajuts, que ja ha dit que ja n’hi ha però que hi ha una esca-
la molt diferent pel cost real dels aparells; prenem nota de tot això. I també li volia 
agrair la seva sensibilitat, i atès que estem parlant aquí d’un àmbit de competència 
que és Catalunya, que ens hagi fet aquests matisos, no?, i que a Catalunya sí que hi 
ha menys dificultats a l’hora de tramitar baixes, de les incapacitats, dels ajuts, i jo li 
agraeixo també aquestes precisions, i que són molt adients.

I sobre els altres compareixents, una reflexió potser més general, no sé si massa 
genèrica i tot. Vull dir que aquí estem parlant de set mil malalties, i que cada ma-
laltia és un món molt diferent, i que de vegades la dificultat és trobar un nexe d’unió 
de totes elles, a banda de la necessitat d’atenció, que això sí que segurament és el 
principal nucli d’unió de totes plegades, i de que un 80 per cent, també, són d’orí-
gens genètics, si hi ha..., una mica, com ho fan perquè aquesta seva lluita no siguin 
set mil lluites diferents, sinó una de sola, o poques de soles.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, com saben, ara tenen tres minuts cadascun de vostès per 
respondre, si ho consideren, alguna cosa concreta que els hagin preguntat. Per tant, 
per començar, tindria la paraula el senyor Jordi Cruz.

Jordi Cruz Villalba

Bé, gràcies; gràcies per les qüestions. Jo us venia aquí a presentar, ràpidament, 
en deu minuts, una mica perquè us doneu idea de..., però realment en l’estructura és 
bastant gran, no? Estem parlant d’un centre d’una capacitat important. Estem par-
lant d’una residència en si. O sigui, és residència, per poder portar els malalts, per 
no desestructurar les famílies. Estem parlant de quatre nivells d’actuació en aquest 
tipus de pacients, i pacients que van a una residència, que jo ho he viscut en prime-
ra persona, en què la meva filla va a una residència, quan compleix una edat, que 
tots..., o sigui, el treball és meravellós, però quan vas al centre i dius: «Vostès saben 
que la meva filla té una malaltia minoritària?» No, és igual que tots. O sigui, qual-
sevol cosa que tingui, actuarem sobre ella. Això te fa trobar aprenentatge i veure 
com és la manera... I quan jo li preguntava al gerent del centre: «I quantes persones 
amb malaltia minoritària té vostè?» «No ho sé, si és que tampoc...» O sigui, jo pen-
so que fa falta coneixement, i quan aquell metge del centre, tan bona feina que fa, 
té un problema, aquella persona amb una malaltia minoritària, que acudeixi al pare 
a dir-li què li passa i què pot fer; doncs això és lo que a mi realment me preocupa.

Estem parlant –i contesto diverses qüestions– d’un centre específic que reculli 
una residència per a aquest tipus de malalts, i també una unitat de dia. Vol dir que 
aquelles famílies..., la mare no ha de deixar de treballar, en principi, d’acord? O si-
gui que deixa el nen allà o a l’afectat amb la malaltia i el recull a la tarda; en un 
sistema que ja funciona a nivell europeu. Hi ha un centre a Portugal que ja està fun-
cionant a ple rendiment i que no donen l’abast, no?

Si parlem també de l’atenció, quant a fisioteràpia, logopeda, psicoteràpia, aqua-
teràpia, etcètera, i tot aquest tipus d’alternatives terapèutiques, que poden millorar 
la qualitat de vida d’aquest tipus de pacients, el centre també ho acolliria, d’acord?, 
per atendre aquestes famílies, allà dintre, aquests pacients, no? O sigui, amb la qual 
cosa..., i això està dirigit, també, amb un grup d’experts, professionals de malalties 
minoritàries, que poden donar suport, consell, seguiment, i que està enllaçat amb 
acords entre Sant Joan de Déu, la Vall d’Hebron, etcètera, que ja està parlat.

Dir que, en definitiva, és un centre que no supleix la situació mèdica en totes les 
actuacions, que és més professionals i de recerca, sinó també és tenir els malalts en 
un centre on la família pugui treballar perfectament i tinguin un centre que realment 
els doni les respostes que necessiten, d’acord?

Set mil malalties... Perdona, tinc temps?

La presidenta

Sí, sí...

Jordi Cruz Villalba

Set mil malalties minoritàries, clar, fa falta molt per aprendre d’aquest tipus de 
malalties, però és veritat que un gran percentatge són genètiques, són pediàtriques, i 
que realment requereixen una atenció important. Moltes d’elles requereixen cura de 
diferents qüestions, no? Primer, el poder la família atendre el malalt, que aquest centre 
ho cobriria. També les actuacions de logopèdia, psicoteràpia, etcètera. O sigui, això ho 
tindria acollit el centre, amb la qual cosa hi han moltes coses comunes, que ho pot fer; 
més específica de la malaltia, doncs realment seria una relació entre l’equip mèdic.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Doncs ara tindria la paraula el senyor Roberto Calderón, també per tres 
minuts.
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Roberto Calderón Ruiz

Només una cosa i acabo, que he anat molt ràpid abans, que si us plau perseguiu 
el tema del reconeixement de la malaltia. Jo tinc informació de com la baixa per 
a un malalt de Ménière té un codi concret, que es diu el CIE-10, i està reconegut 
per a una oïda, per a l’altra, per a les dos... Això no apareix en cap baixa. Apareix 
«malaltia comuna». Això és superimportant. No crec que sigui per desconeixement. 
Tampoc demano que sigui reconeguda com a malaltia minoritària, però si parlem 
de bilateral, sí que ho és. De fet, Feder ens té com a associació a la seva federació 
perquè considera que és una prevalença bastant baixa.

A part d’això, que perseguiu l’estudi d’investigació del Jordi Llorens, que és molt 
important. I moltes gràcies per escoltar-me i per la vostra atenció.

La presidenta

Gràcies a vostès per les seves explicacions, que ja han vist que tots n’hem après 
molt, de totes les compareixences d’avui, també de les seves, sobre les malalties mino-
ritàries, i aquelles, doncs, que per la prevalença podrien incorporar-se i considerar-se 
com a tals.

Doncs, sense més, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i tres minuts.
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Sessió 21 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Presideix 

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

cretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Josep Riera 

i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Assumpta Escarp Gibert i Marta Moreta Rovira, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem.

Assisteixen a aquesta sessió la directora de l’Agència Catalana del Consum, Elisabet 

Abad i Giralt; la directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, Xènia Ace-

bes Roldán; la responsable de Discapacitats, Olimpia García Fibla; la directora assistencial 

d’Atenció Primària, Yolanda Lejardi Esteve; el director general de Professionals de la Salut, 

Marc Ramentol i Sintas, i la gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària, Assumpta Ricart Conesa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de la directora assistencial d’Atenció Primària davant la Comissió de 

Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut buco-

dental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 357-00515/12). 

Comissió de Salut. Compareixença.

2. Compareixença d’Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència Catalana del Consum, 

davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 

pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya 

(tram. 357-00516/12). Comissió de Salut. Compareixença.

3. Compareixença d’Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats del Servei Ca-

talà de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei 

del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 

infantil a Catalunya (tram. 357-00564/12). Comissió de Salut. Compareixença.

4. Compareixença del director general de Professionals de la Salut davant la Comissió 

de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la sa-

lut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 357-

00568/12). Comissió de Salut. Compareixença.

5. Compareixença d’Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei 

Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de 

llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 

dental infantil a Catalunya (tram. 357-00570/12). Comissió de Salut. Compareixença.

El vicepresident

Bé; bona tarda. Comencem la sessió de les cinc compareixences que tenim pro-
gramades aquesta tarda per informar i posicionar-se al voltant de la Proposició de 
llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental.

Compareixença de la directora assistencial d’Atenció Primària per a 
informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut 
bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya

357-00515/12

En primer lloc, tenim la compareixença i dono la benvinguda a la senyora Yolan-
da Lejardi, directora assistencial d’Atenció Primària.

Simplement, per situar-nos tots plegats en els tempos, establirem un temps màxim 
per ponent, per fer la seva exposició, d’uns deu minuts i, després, seran els represen-
tants dels grups parlamentaris que tindran un màxim de tres minuts, per poder plan-
tejar les qüestions que creguin convenients, i tres minuts més finals per poder, doncs, 
contestar les qüestions que es puguin plantejar. Així doncs, Yolanda, quan vulguis.
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La directora assistencial d’Atenció Primària (Yolanda Lejardi Esteve)

Hola. Bona tarda, presidència i diputats. Com demanaven, per ser breu i concisa, 
he mirat de concretar aquesta exposició amb quatre línies molt breus del problema de 
salut, en el cas que a mi em competeix. Els serveis específics que s’oferten i que s’ate-
nen, en aquest cas, a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut, en l’àmbit de 
salut bucodental; els resultats dels indicadors que nosaltres disposem en la nostra insti-
tució per monitoritzar l’atenció i la salut bucodental de la nostra població i, finalment, 
en base a tot això, les consideracions o aportacions que ens semblaven oportunes amb 
relació a la proposició de llei. 

Segur que em repeteixo en moltes coses que altres ponents han explicat. En tot 
cas, sabem i som conscients, des de l’àmbit de la salut, de que la càries dental és un 
problema de salut important, que afecta un percentatge elevat –en termes del 80 per 
cent, com diu l’OMS– de la població general i el més important de tot és que és una 
malaltia evitable i, per tant, en el que podem prendre mesures importants.

És una malaltia que afecta un aparell limitat, petit, podríem dir, però que té unes 
conseqüències importants en altres aspectes de la qualitat de vida, en termes de nu-
trició, en termes de dolor, inclús d’alteració de la son, quan es produeixen alteracions; 
especialment, quan són cròniques. Per tant, la salut bucodental és un indicador clau 
de la salut i de la qualitat de vida en general.

La càrrega de morbiditat de malalties bucodentals es pot reduir i, sobretot, mit-
jançant intervencions específiques en salut pública, per treballar els factors de risc 
que provoquen aquests problemes.

Segons dades de l’Institut Català de la Salut, de la mostra de la població que 
nosaltres atenem, com saben, l’Institut Català de la Salut dona atenció a un 80 per 
cent dels centres d’atenció primària de Catalunya, per tant, és una mostra creiem que 
prou important de dades, tot i que cal reforçar que no són dades poblacionals, sinó 
que són dades de la població que nosaltres atenem i, en aquesta, veiem que... (Remor 
de veus.) Ara? Millor? D’acord. Com els deia, doncs, les dades que jo aporto i els 
indicadors que nosaltres monitoritzem corresponen a una part de la població que, si 
bé és una part important, perquè donem atenció al 80 per cent dels equips d’atenció 
primària del nostre país, és –entenem– prou rellevant, però recordar que són dades 
que no són dades poblacionals i que, per tant, no es poden considerar, evidentment, 
estudis epidemiològics, però, si més no, ja ens orienten.

Aquestes dades que comencem a disposar i que hem treballat en els últims dos 
anys creiem que són importants per començar a treballar amb quina és la magnitud 
del problema i, especialment, hem de treballar quines intervencions i en quins grups 
de risc, en quins grups amb problemes específics i comorbiditats hem de treballar 
en termes de salut bucodental.

Començaré per les actuacions que es fan des de l’àmbit de l’atenció primària i 
comunitària, en termes de salut bucodental, i diguem que l’he agrupat en tres grans 
línies.

La primera i més important, el Programa de prevenció i promoció de la salut en 
l’edat pediàtrica, que, com saben, és un protocol de salut pública que aborda totes les 
activitats en matèria de prevenció i promoció que realitzem en els nostres nens i que 
és comunament conegut com «El nen sa», malament conegut, però és com es coneix 
arreu. Després, la cartera de serveis específica que donen els nostres serveis d’odon-
tologia. I, finalment, tots els aspectes de salut comunitària que també aborden alguna 
àrea que té impacte en la salut bucodental.

En aquest sentit, com deia, el protocol d’activitats preventives i de promoció de la 
salut en l’edat pediàtrica és un protocol que s’emmarca en el Pla estratègic d’ordena-
ció de l’atenció pediàtrica a l’atenció primària i és l’instrument de govern que ens per-
met adaptar l’atenció que donem als nens en totes les seves àrees, no específicament 
o només en l’àrea de salut bucodental, sinó vist l’infant com un tot. L’última actua-
lització és del 2008 i em consta que està en procés de revisió. I, per tant, inclou totes 
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les accions de prevenció i promoció, i concreta quina és la cartera de serveis que rep 
el ciutadà i, a més, en l’última actualització, amb un especial èmfasi en la implicació 
del ciutadà, de la persona i de l’entorn en el foment, no?, de la salut i en el manteni-
ment de la salut.

Les activitats que s’hi inclouen, evidentment, es basen en l’evidència científica 
que hi ha disponible en el moment de l’actualització, però també en l’experiència 
dels professionals que hi participen i que és acumulada al llarg del temps, perquè no 
sempre disposem de tota l’evidència que necessitem a l’hora de planificar o de deter-
minar quines són les actuacions que hem de realitzar, i el consens també de profes-
sionals aporta valor als protocols.

Val a dir que en les millores que es van incorporar en aquesta última edició i que 
estan basades en aquesta evidència científica, en guies de pràctica clínica i en els 
primers resultats dels quals ja es disposaven a través de la història clínica de resul-
tats en salut, ens va permetre, diguem, adequar el nombre de visites que havia de fer 
cada professional de pediatria, tant pediatres com infermeres que atenen la infància, 
quina era la tasca comuna que havien de treballar, quina era la relació amb altres 
especialitats, en aquest cas, per exemple, que ens ocupa, amb el servei d’odontolo-
gia d’atenció primària i el seu traspàs, diguem, al metge de família i la infermera 
d’adults quan passen els catorze anys. I, a més, ajustava els cribratges per aparells, 
específicament, en quines edats i quines intervencions són les que s’han de dur a 
terme, en funció de la detecció de risc de les anomalies més prevalents i, sobretot, 
també, es concentrava en els continguts d’educació sanitària.

En aquest àmbit, cal dir que la dimensió de la salut bucodental, per tant, està to-
talment inclosa en aquest protocol d’activitats preventives i de promoció. El protocol 
inclou, específicament, cribratge per aparells, inclou educació per la salut i inclou 
actuacions específiques per a grups de risc, és portat a terme per pediatres i per in-
fermeres dels equips d’atenció primària i inclou tota la planificació d’aquestes inter-
vencions i contactes del nen des del seu naixement fins a l’edat de catorze anys.

En matèria de salut bucodental, les activitats de cribratge estan especialment ori-
entades a detectar la càries, les malalties gingivals –que no són especialment preva-
lents en infància, però també s’enfoca a identificar les possibles malalties gingivals–, 
i especialment, també, els problemes d’oclusió, la mala oclusió.

A part d’explicitar quines són les activitats que han de fer els pediatres i les in-
fermeres de pediatria per realitzar aquest cribratge, especifica i identifica clarament 
quines són les situacions que requereixen de la derivació a un professional més espe-
cialitzat en la matèria i, en aquest cas, és l’odontòleg dels serveis d’atenció primària.

En matèria, com hem dit, d’ocupar cribratge, també té l’apartat d’educació per la 
salut bucodental que, en aquest cas, pivota i és específicament competenciat per les 
infermeres dels equips de pediatria, on es basen les recomanacions dietètiques en ter-
mes generals per a la salut i, si ho enfoquem en termes de salut bucodental, l’èmfasi 
en la ingesta de sucres, en els àpats, els sucres de poc valor i en el consum de fruites.

També, evidentment, dintre de lo que és el paquet de recomanacions higièniques, 
treballa totes les recomanacions per a la higiene bucodental des dels zero anys fins 
als catorze. I dic «zero» perquè es treballa la higiene bucodental de la geniva en la 
preaparició de les dents, a través de la neteja amb gases i daixò, és a dir, procurant 
incorporar els hàbits d’higiene ja des de l’edat de la infància.

Aquests protocols, com dèiem, tenen unes visites programades i específiques que, 
en el cas de la salut bucodental, si només ens centrem en aquestes, corresponen als 
dotze mesos, que saben que és quan comença la primera aparició de les dents, als dos 
anys i quatre anys, i als sis anys, que és quan comencem també amb la dentició defi-
nitiva, es repeteix als vuit i als catorze, que és quan apareixen els primers molars de-
finitius. Per tant, l’exploració de la inspecció de les dents, la cerca de càries o de risc 
de càries i la inspecció de la mala oclusió es dona en cada una de les visites en què els 
experts i la bibliografia aconsellen que és el moment oportú per fer-ho.
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A part d’aquesta activitat, que, com deia, realitzen els pediatres i les infermeres 
d’atenció pediàtrica, en els set i dotze anys es realitzen les intervencions a les esco-
les de cribratge, en aquestes edats, específicament, a través de l’equip d’odontologia 
dels equips d’atenció primària.

Com dèiem, als set anys, en els que ja ha aparegut la dentició –hem començat el 
recanvi de la dentició temporal–, i als dotze anys, quan apareixen les molars defi-
nitives.

El vicepresident

Hauríem d’anar...

La directora assistencial d’Atenció Primària

Perfecte. Dir també que fem activitats comunitàries, que són molt importants, te-
nim el programa Infadimed, que està instal·lat a més de vuitanta-set escoles, en què 
treballa hàbits de salut i, per tant, també salut bucodental. I altres activitats comuni-
tàries en la lactància, pel tabac, per l’alcohol, que estan relacionades com a factors de 
risc específicament en la salut bucodental.

Però no només això, sinó que, un metge de família, igualment el pediatre i l’odon-
tòleg, fan diagnòstic de diferents patologies i fan el tractament amb exodòncies, amb 
obturacions amb els nens, les aplicacions de fluor en els nens amb risc de càries i el 
segellat de fissures i fosses en els nens, que estan incloses en la cartera de serveis. 
No m’estenc més amb la cartera, perquè segur que ja en parlaran.

Si ens centrem només en els resultats, si veiem els nens que han sigut atesos de la 
nostra població en aquest programa d’atenció preventiva, el 94 per cent, a l’edat d’un 
any, que és quan comencem aquesta part on s’inclou l’aparell bucodental, als dos anys 
i als quatre, tenim un cribratge d’aquestes actuacions del 94 per cent dels nens que 
nosaltres atenem. Per tant, entenem que tota la part, diguem, de cribratge i de detec-
ció de risc la tenim completada a través dels nostres serveis de pediatria; i en aquests 
dos trams d’edat importants per a la dentició s’incorporen els odontòlegs, que al vol-
tant del 70-75 per cent dels nens de les escoles han rebut la visita de l’odontòleg per 
fer aquest cribratge.

Com els deia –que els podem fer arribar per no estendre’m–, tenim tota una bate-
ria d’indicadors que mesuren els índexs de càries dels nens revisats, i també l’índex 
lliure de càries en la població atesa, així com el monitoratge de les intervencions 
amb «fluorització», amb segellats i amb obturació que fem en els nens. Que després 
els en puc donar alguna dada més.

El vicepresident

Hauríem d’anar tancant, perquè ens hem passat bastant del temps.

La directora assistencial d’Atenció Primària

Perfecte. Només, amb relació a la proposició de llei, reforçar el tema de la promo-
ció i prevenció. Dir que no només des de la visió del servei d’odontologia, recordar 
que l’atenció primària es basa en la competència de tots els equips i, per tant, aquí, 
els equips de pediatria tenen una importància cabdal, i que no només ens centrem en 
aquests professionals. Que tenim moltes cohorts revisades a través dels nostres pro-
fessionals.

Pensar, també, des de l’evidència, en quins grups de risc hauríem de buscar que 
requereixen una intervenció més específica, també tenim les dones embarassades, 
les persones en processos oncològics que reben quimioteràpia, gent gran..., és a dir, 
hauríem d’aconseguir identificar a través de les dades quines intervencions calen en 
cada una d’aquestes poblacions per acabar de definir, realment, quina és la cartera 
de serveis adequada per a cada una de les poblacions. 

I, si en reviso només la proposta o la proposició de llei, també caldria remarcar 
que tot això hauria de venir acompanyat de la seva memòria econòmica, que em 
consta que després en parlarem, perquè només pensant en l’activitat que es proposa 
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específica en cartera de serveis, amb uns números molt grans, perquè, com deia, ens 
falten dades per saber algunes prevalences, hauríem de fer un increment específic 
d’uns cent seixanta professionals –o 164–, tal com està proposat en la proposició, eh? 
Caldria veure, realment, quins professionals són, si són odontòlegs, si hem d’incorpo-
rar altres perfils com els higienistes, quin és el paper del pediatre en cada un, o de la 
infermera de pediatria o de la infermera i metge d’adults, és a dir, caldria enfocar-nos 
més a quines intervencions reals cal fer, en base a l’evidència i, a partir d’aquí, qui 
les ha de fer i a quins grups.

I jo no m’estenc més.

El vicepresident

Us demanaria... Sé que esteu fent un esforç de síntesi i serem flexibles, però sí 
que intentem..., perquè són moltes les compareixences i hem de mirar una mica, eh?, 
de que tothom pugui tenir també el seu temps i amb la qualitat necessària.

Bé, obrim el torn als representants dels grups parlamentaris. Jorge Soler, Grup de 
Ciutadans. (Jorge Soler González intervé sense fer ús del micròfon.) Marta Moreta, 
Socialistes i Units per Avançar.

Mara Moreta Rovira

Bé; que el que has comentat i queda molt clar tot el tema que la proposició de llei 
hauria de contenir..., ha quedat molt clar, per tant, jo crec que no cal estendre’s mas-
sa en el que ja heu explicat. I, per tant, moltes gràcies per ser aquí i explicar-nos-ho.

El vicepresident

Molt bé. Catalunya en Comú Podem, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; jo sí que tinc algunes preguntes. Quins professionals creu que hi hauria d’ha-
ver en una unitat bàsica, no?, des de primària, per a aquest tipus d’ampliació de car-
tera de serveis que estem plantejant en aquesta llei? Ha estat un dels temes que hi ha 
hagut en debat en aquesta ponència, si caldria incorporar-hi higienistes, a banda dels 
dentistes, diguem-ne, no?, i auxiliars... Quin hauria de ser l’equip bàsic que hi hauria 
d’haver en cada equip de primària d’atenció directa de salut bucodental?

Tot i que no poso en dubte pas res, eh?, les coses que ens ha explicat que ja s’es-
tan fent des de primària, també és cert que s’ha evidenciat en aquesta ponència, 
més enllà de que nosaltres ho havíem evidenciat abans i, per això, hem fet aquesta 
proposició de llei, que no és suficient, el que tenim, i més, comparant-ho amb altres 
comunitats autònomes, una desena a la resta de l’Estat, que sí tenen programes es-
pecífics de salut bucodental, d’atenció de salut bucodental. Per tant, bé, vull dir, si 
creu, igualment, sense menystenir el que ja s’està fent, que realment fa falta un plan-
teig de programa d’atenció de salut bucodental des del sistema de salut públic, si és 
assumible des del sistema públic.

I ens ha parlat –i ja acabo–, ha concretat tant, no?, de quants professionals cre-
uen que caldria. Entenc que això és el global, o és el que caldria afegir? Perquè 
ja hi ha tot de places creades existents en el sistema, no ocupades o no ocupades 
completament, ocupades parcialment i, per tant, que ens aclarís aquestes xifres, 
eh?, vull dir, si aquests –disculpi, és que ara me n’he anat de...– 164 professionals 
que caldria són de més a més a les butaques ja existents en el sistema o tenint en 
compte les existents; quantes són els existents i, per tant, quantes, en realitat, cal-
dria sumar-ne? Si aquí està preveient que hi hauria també higienistes o no, no?, i 
per tant, vull dir, crec que va tot lligat, eh?, quin hauria de ser l’equip bàsic, quan-
tes butaques existeixen, quantes en caldria sumar, quantes d’un tipus o d’un altre, 
si ho tenen calculat.

El vicepresident

Gràcies. Pel Grup Republicà, la senyora Titon Laïlla.
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M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, també molt ràpid. Vostè ho ha dit i ho hem anat repetint al llarg d’aquesta 
ponència, la importància d’incorporar, segurament, en aquesta proposició, més la pre-
venció i la promoció de la salut bucodental, dels problemes de salut bucodental, perquè 
explicava les coses que ja s’estan fent, però que, segurament, és on cal incidir per evitar 
aquesta malaltia que, com bé deia, és evitable, i també és crònica, no?, i que, per tant, 
hem de poder fer aquest doble paper.

I preguntes. Una. El contínuum assistencial. El model que ens explica, que és vin-
culat al voltant de l’atenció primària, no?, i llavors, és una doble pregunta; per una 
banda, quina ha de ser l’estructura? Aquí ens hem trobat en ponència gent que deia 
«No, no, la unitat ha d’anar totalment vinculada a l’atenció primària, perquè ha de 
formar part de l’equip d’atenció primària», i jo crec que vostè ho apuntava, no?, per-
què, precisament, la prevenció i la promoció no només la fan el dentista, l’odontòleg i 
l’higie nista, sinó que també la infermera, el pediatre i, fins i tot, els d’adults, els met-
ges d’adults, perquè la prevenció i la promoció han d’anar més enllà. Una aquesta, 
no?, si ha de ser aquest el model compartit. 

I, després, com fem aquesta continuïtat assistencial, quan ens estem centrant en 
població infantil i població vulnerable, no? I no pot quedar aquí, o sigui, quan tu fas 
tota aquesta inversió també en augment de cartera de serveis a la població infantil, 
saps que, òbviament, no?, comportarà, doncs, una altra sèrie de competències o de 
serveis a oferir també que necessitarà la població adulta. I, per tant, com lligaria això.

I, després, una petició que és si ens pot fer arribar..., que vostè deia: «Per no es-
tendre’m, no entraré en les dades.» Si ens pogués fer arribar les dades, jo crec que 
seria interessant per a la ponència poder determinar també, sobre la base del que te-
nim, del que s’ha fet, no?, quines són les dades reals per veure com podem traduir la 
proposició aquesta de llei a una cosa realment executable, real i que no quedi només 
en paper mullat.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, finalment, per Junts per Catalunya, el senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies. Molt breument també. També ha semblat palès..., vull dir, ens parlava de 
dades, del sistema que poden utilitzar per obtenir dades, però també deia que no es 
pot considerar un estudi epidemiològic ni molt menys. Ja altres compareixents, an-
teriorment, també ens han explicat de la conveniència d’un bon estudi epidemiològic 
per saber cap on ha d’anar aquesta ampliació de cartera de serveis, si ha de ser tot el 
que plantegi aquesta proposició de llei o si ha de ser una cosa més gradual, més «re-
glista», més adaptada a la realitat, al marge de complementar-ho amb l’estudi econò-
mic, també crec que imprescindible per tirar endavant alguna iniciativa legislativa.

Bàsicament això, i agrair-li les seves aportacions, també bastant en la línia del 
que ja hem sentit en les últimes compareixences.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, Yolanda, tres minuts màxim, eh?, t’ho agrairé.

La directora assistencial d’Atenció Primària

La més ràpida, que és el que comentaven ara, en l’última pregunta, que és el 
sistema de dades. Evidentment, estan extretes de la història clínica de l’eCAP, en 
aquest moment és ICS, el 95 per cent de l’atenció primària utilitza el mateix siste-
ma d’informació per a la recollida de dades i la presa de decisió clínica, però quan 
dic que no és un estudi epidemiològic és perquè la metodologia per obtenir les da-
des, evidentment, en el cas de la història clínica és per prendre decisions clíniques 
orientades a pacient i, per tant, ens orienta, ens dona, no?, una pinzellada, però, 
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evidentment, no es pot considerar mai un estudi epidemiològic, però sí que tenen 
valor, no?

I, responent a la resta de preguntes, que jo crec que poden anar barrejades. Evi-
dentment, des del meu punt de vista, tenint en compte, a més, el model de Catalunya 
d’atenció primària i comunitària, no ens plantegem la salut d’una forma fragmentada, 
sinó que veiem la persona com un tot; per tant, qualsevol aparell i qualsevol situació 
de salut pivota sobre l’aportació que els diferents membres de l’equip multidiscipli-
nari aporten a l’atenció a aquesta persona.

Per tant, és molt important que, una vegada identifiquem què és allò que hem de 
fer, què aporta valor, què evita la iatrogènia –per fer més intervenció no vol dir que fem 
més salut... Per tant, hem de ser molt curosos en quines intervencions hem de fer i quins 
efectes esperem. I una vegada definim qui ho ha de fer o què hem de fer, hem de definir 
qui ho ha de fer. En aquest moment, els equips d’atenció primària, bàsicament, estan 
constituïts per metges, metgesses, pediatres, infermeres, odontòlegs, també auxiliars 
d’infermeria i administratius i treball social; aquest és el gran nucli i molta de l’atenció 
ha de pivotar sobre aquests professionals. 

Això no vol dir que, segons la cartera i segons la competència que es requereixi 
per donar algunes atencions específiques, s’hagin de centralitzar alguns serveis des 
de l’atenció primària i, de fet, aquest és el model que nosaltres ja tenim per a l’aten-
ció, per exemple, en les endodòncies en els nens més petits, perquè la competència 
tècnica que requereix un odontòleg, diguem, odontopediatre, no la podem tenir dis-
seminada en tots els punts d’atenció i, per eficiència, per control, per millor capa-
citació, algunes intervencions es concentren, però sempre amb la mirada de que ha 
d’estar en el nucli dels equips d’atenció primària, que és on es dispensa l’atenció.

En el sentit de quins professionals haurien d’haver-hi. De fet, en el Fòrum de Dià-
leg Professional que s’ha estat treballant en els últims temps, justament, aquests temes 
s’han debatut i crec que el que cal és un debat, en aquest cas, específicament, col·legis 
professionals i amb les nostres societats científiques i amb els planificadors de què 
poden aportar, des del punt de vista competencial i d’eficiència, altres professionals. 
Ja tenim experiències d’incloure higienistes en els nostres equips, no masses, per aquí 
hem començat, no era una figura que estava contemplada a primària, però, evident-
ment, aporta i aporta molt, alliberant també l’odontòleg per les tasques de major com-
plexitat tècnica i, per tant, jo crec que és un tema que cal abordar i nosaltres hi estem 
absolutament oberts i anirà molt, en funció, evidentment, de la cartera de serveis.

Tota l’atenció que nosaltres donem, segurament, mai és suficient, però hauria de 
ser més eficient i, alhora, hauríem de deixar de fer coses, també. Vull dir que hem 
de ser capaços d’identificar quines coses no aporten valor, eliminar-les del sistema, 
per incloure coses o intervencions que sí que aporten valor. I jo crec que això s’ha 
de treballar a través de programes de salut, en general, i de salut bucodental també 
i, sobretot, en un marc, no?, del Pla de salut, que entenc que és el mapa o el marc on 
nosaltres ens hem regit i, per tant, no mirem només la salut bucodental, sinó la salut 
bucodental com afecta a tot el nivell de vida.

I, evidentment, tot lo que fem a l’edat pediàtrica té un impacte en l’edat adulta. 
Prevenir és evitar curar en el futur, és molt important, però, evidentment, si tenim 
un sistema universal hem de pensar en tots els grups de risc, no només per trams 
d’edat, sinó per necessitats de salut, que poden ser altres.

No sé si els he contestat.

El vicepresident

Moltes gràcies, eh?, Yolanda Lejardi. Donem la... (Marta Ribas Frías demana per 
parlar.) Sí, Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Perquè no sé si és perquè no m’ho vol respondre o perquè no hi ha pensat, el nom-
bre de...
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La directora assistencial d’Atenció Primària

Ai, no. Perdó. Ah, dels que hi han. Disculpi.

Marta Ribas Frías

Sí. Ja que ha donat un nombre concret, que aclareixi... Perquè després, si no...

La directora assistencial d’Atenció Primària

Perdó. De fet, nosaltres, ara, si comptem només professionals d’odontologia, d’a-
cord?, per fer-ho fàcil..., en aquest moment, tenim, diguem-ne, la plantilla efectiva, 
que són 264, el 100 per cent, per dir-ho d’alguna manera, si ho comptem per persones, 
tenim més de tres-cents odontòlegs treballant en l’atenció primària, que corresponen 
en realitat a 264 temps complets de professionals.

El número de 164 professionals..., no he dit odontòlegs, justament, perquè, en fun-
ció de la cartera i el que decidim, poden ser tot odontòlegs o poden ser odontòlegs 
o higienistes, meitat i meitat, no ho sé, en aquest moment no ho podem saber. Però 
amb les dades i amb la proposició que es feia en el text calculàvem que, per fer tota 
aquesta activitat, caldrien 164 professionals més a incorporar per fer aquesta nova 
cartera.

No només això, sinó que caldrà pensar també en els espais; els espais d’odon-
tologia no són uns espais menors, són espais amples, amb plomats, amb cadires 
específiques de treball i, evidentment, amb la competència dels professionals. Ara 
penso que sí.

(Veus de fons.)

El vicepresident

Entenc que si calen aclariments o més aclariments, doncs, eh? (Veus de fons.) 
Efectivament.

Doncs moltes gràcies, senyora Yolanda Lejardi. L’acomiadem.

Compareixença d’Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència 
Catalana del Consum, per a informar sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya

357-00516/12

I donem la benvinguda a la següent compareixent, la senyora Elisabet Abad, di-
rectora de l’Agència Catalana del Consum. Com he dit al principi, tenim una inter-
venció inicial de màxim deu minuts; us agrairé que puguem cenyir-nos en aquest 
tempo i, per tant, aquest exercici de síntesi. Quan vulgui, té la paraula.

La directora de l’Agència Catalana del Consum (Elisabet Abad i Giralt)

Gràcies, president. Bé; diputats, diputades. En primer lloc, jo comparec en tant 
que directora de l’Agència Catalana del Consum i el que comentaré en aquests deu 
minuts que m’heu donat és en tant que directora de l’agència i, per tant, en l’àmbit de 
les competències de l’agència i de les funcions de l’Agència Catalana del Consum, 
que no són competències en l’àmbit del Departament de Salut, sinó que depenem 
del Departament d’Empresa.

La meva intervenció –intentaré ser molt clara i succinta– es basarà en dos grans 
àmbits: les competències que tenim quant a informació i mediació i les competèn-
cies que tenim i exercim quant a inspecció i sanció; tot això relacionat amb els crè-
dits vinculats, que és on nosaltres realment actuem, que depenen dels contractes 
d’a quests serveis bucodentals. 

És cert, a l’Agència Catalana del Consum, des del 2010, es van tancar alguns 
centres de clíniques dentals, com l’empresa Vitaldent i Dental Line, i el 2018, la rea-
litat és que tenim també el tema d’iDental, eh?, i per tant, la meva compareixença 
va molt amb relació al tema d’iDental, entre altres coses, perquè jo vaig accedir de 
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directora de l’Agència Catalana del Consum el 2018, en plena crisi d’iDental, i aquí 
sí que puc exposar clarament el que hem fet, com ho hem fet i quines solucions po-
dem aportar des de l’agència perquè això no torni a succeir, no amb iDental, sinó 
amb altres empreses d’aquest tipus.

La nostra relació és, com he comentat, pels crèdits vinculats. Els crèdits vincu-
lats, com sabeu, és la possibilitat que es contractin aquests crèdits en el mateix es-
tabliment que ofereix el producte o servei, en aquest cas, clínica dental –passa en 
altres àmbits, però estem parlant de l’àmbit dental–, sense possibilitat d’escollir un 
finançament diferent.

En aquest sentit, nosaltres, com a agència, davant d’una crisi com la d’iDental, el 
primer que hem fet, evidentment, és informar; és competència de l’Agència Catalana 
del Consum informar tots els consumidors i consumidores, perquè existim per de-
fensar el dret de les persones consumidores. I, en aquest sentit, el primer que vam fer 
és recomanacions que s’anaven actualitzant, a mesura que se n’anaven esdevenint els 
fets, com per exemple, la causa penal a l’Audiència Nacional, la disponibilitat d’his-
torials clínics, és a dir, la informació permanent, en el cas concret d’iDental, sobre 
aquesta crisi.

A més a més, no només ho tenim penjat permanentment a la nostra web, que si es 
vol consultar es pot consultar perfectament; i, a més a més, nosaltres, en aquest àmbit 
d’actuació, d’aquests crèdits vinculats davant d’una clínica que fa fallida i deixa molts 
usuaris a l’estacada –perdoneu l’expressió, però és així–, amb tractaments que estan 
en marxa o tractaments que ja han pagat i que queden aturats, doncs, quina resposta 
podem fer nosaltres com a defensors dels drets d’aquestes persones? Doncs, a més a 
més, reclamar la part dels temes relacionats amb el pagament dels serveis, les con-
tractacions i les garanties. Aquí és on nosaltres, realment, intervenim. Però –hi insis-
teixo– no intervenim en temes relacionats amb la praxi odontològica, perquè no és 
l’àmbit de les nostres competències, eh?, això ja és un tema de salut i no de consum.

A més a més, què vam fer? Ens vam reunir, vam fer requeriments a totes les 
entitats financeres i vam convocar una reunió, a l’agència mateix, amb l’Associació 
Nacional d’Establiments Financers de Crédito –Asnef–, que és l’entitat que aglutina 
la majoria de les entitats titulars dels crèdits vinculats, per tal d’intentar donar vies 
de solució als afectats pel tancament d’aquestes clíniques.

Ara estic parlant d’iDental, però van haver-hi altres clíniques i, sobre la taula, 
n’hi han d’altres en aquesta situació, perquè són clíniques que operen com a empre-
ses, d’acord? La nostra relació –hi insisteixo– és d’aquests crèdits vinculats i, per 
tant, la relació és informació als usuaris, però mediació i negociació amb les entitats 
financeres, que és l’altra opció que vam fer.

Com a resultat d’aquestes reunions, què vam acordar amb les entitats financeres 
per donar resposta als usuaris i usuàries afectats i afectades? Doncs pel que fa als 
crèdits atorgats als clients als quals no s’ha iniciat el tractament, se’ls ofereix la pos-
sibilitat de cancel·lar el crèdit o de realitzar el tractament en altres clíniques dentals, 
concertades per a aquest efecte.

Per als clients amb tractaments iniciats però pendents de finalització, se’ls ofe-
reix prosseguir el tractament en altres clíniques concertades per la financera amb 
les mateixes condicions; és a dir, busquem solucions que siguin les més òptimes per 
donar resposta als consumidors i consumidores afectats.

En aquest cas, al que sí Asnef es va comprometre és a treure els fitxers –que això 
també ho vam demanar– de morosos dels clients afectats, en aquest cas, per iDen-
tal, eh?, perquè ells no tenien cap culpa de trobar-se en aquestes situacions, per tant, 
no podien aparèixer com a morosos quan queden malmesos d’un tractament perquè 
l’empresa fa una fallida.

Així mateix, també l’agència va mantenir reunions amb la plataforma dels afec-
tats, de tal manera que el que vam intentar, amb la senyora Laura Pérez, en concret, 
és que els afectats a Catalunya –nosaltres només podem actuar en l’àmbit de les nos-
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tres competències i en el nostre territori, que és Catalunya, a la resta de l’Estat es-
panyol també s’han fet actuacions similars–, doncs, van ser, evidentment, informats 
sobre l’abast de les nostres actuacions, les nostres negociacions i la nostra actuació.

Evidentment, els contactes i les reunions es van produir també en l’àmbit de la 
coordinació administrativa, com no pot ser d’una altra manera, amb la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, i també amb el 
Cos de Mossos d’Esquadra, en tant que hi havia una estafa. Pels temes de salut, evi-
dentment, nosaltres sempre estem coordinats amb el Departament de Salut i amb la 
direcció general, i quan detectem que també hi ha un tema penal, la nostra coordi-
nació passa per Mossos d’Esquadra. Aquesta va ser la primera actuació de les actua-
cions que vam fer: informar i començar a organitzar com donar resposta per garantir 
el dret d’aquestes persones.

A més a més, l’altra acció que hem fet des de l’agència és la mediació, el que ens 
permet en l’àmbit del consum és la mediació i l’arbitratge, en el cas que sigui neces-
sari, però la mediació en primera instància. I vam activar tots els canals de mediació 
del consum, per tal d’assolir una resolució pactada davant de les reclamacions. O si-
gui, la situació és: usuaris afectats fan reclamació a l’Agència Catalana del Consum 
pels crèdits vinculats i nosaltres el que fem és mediar amb les entitats financeres per 
veure com resolem aquesta vinculació dels crèdits afectats.

Com que només tinc deu minuts, el que sí us comentaria és que, de la tasca de me-
diació –que ara ho dic amb un segon, però que ha estat una feina de quasi des de que 
vaig entrar fins a dia d’avui, negociant amb les entitats financeres– us puc avançar 
que l’entitat que ha rebut més reclamacions ha estat Evo Finance, en aquest cas, amb 
176 de les 244, seguida per Cetelem, amb quaranta-tres i Sabadell Consumer, amb dis-
set reclamacions; nosaltres hem rebut aquestes reclamacions. També dos de Pepper 
Finance, altres cinc de Banco Bilbao Vizcaya, i també de Santander. Amb totes elles, 
amb totes aquestes entitats, hem estat negociant i mediant, primer, perquè no sortissin 
a la llista de morosos i, dos, per buscar alternatives en els usuaris i usuàries afectats.

Evidentment, només hem pogut donar resposta a les reclamacions que han estat 
degudament complimentades, amb documentació i justificades. Hem gestionat un 
total de 244 mediacions amb resultats òptims, que és el que us he comentat.

Finalment, també us he de dir que, com a directora, participo a les reunions de 
coordinació que es fan a nivell del ministeri competent en matèria de consum de l’Es-
tat espanyol, el tema iDental i altres empreses d’aquest tipus estan dintre de l’agen-
da i, en aquest cas, també se’ns va aconsellar –i així ho fem– que, a més a més, els 
 clients, els usuaris afectats no només utilitzin la via administrativa de la reclamació 
a les agències de consum, sinó que també s’emparin a la via penal, perquè aquí hi ha 
causa penal, i que presentin tota la documentació, evidentment, a primera instància, 
a l’Audiència Nacional, en la primera instància competent i que està estudiant la ma-
tèria, perquè aquí hi ha una estafa, eh?; no només hi ha una sanció administrativa, 
sinó que hi ha una estafa.

Finalment, el que sí que també us puc avançar són les actuacions que estem fent 
en disciplina de mercat. L’Agència Catalana del Consum, com us he comentat, té 
dos àmbits d’actuació molt clars per garantir els drets de les persones consumidores: 
la informació constant, evidentment, la mediació i l’arbitratge per resoldre conflic-
tes, però, a més a més, tenim funcions inspectores i sancionadores.

En aquest cas, ja per anar acabant, nosaltres, evidentment, hem fet totes les ins-
peccions, s’han requerit en el seu moment..., en el seu moment es van requerir, en 
aquest cas, iDental es va requerir, es van sancionar; però, clar, la nostra sanció ad-
ministrativa no va poder evitar el frau que hi havia darrere. Sí que, darrere d’una 
sanció administrativa d’aquest tipus, ja vam començar a detectar que això anava a 
més i així ho vam fer constar. Nosaltres només actuem en l’àmbit administratiu.

I, pel que fa a què hem de fer com a Agència Catalana del Consum davant de casos 
com aquest –ara parlem d’iDental, però tenim un Dentix o tenim situacions d’aquest 
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tipus–, com a directora, us puc avançar que nosaltres ens estem plantejant l’any que ve 
modificar... Tenim dos actuacions en marxa, una, tenir reunions permanents amb les 
entitats financeres perquè el problema que, de fet, hi és..., és que, si bé, el Codi de con-
sum regula, en el seu article 211.7, precisament, que totes aquestes entitats, tota aques-
ta prestació de serveis tinguin una assegurança vinculada en aquesta prestació de 
serveis, la realitat és que el mercat –i quan dic «el mercat» vull dir les entitats finan-
ceres– aquest producte no el té. I ens hi trobem en el cas de clíniques odontològiques, 
però ens hi trobem en molts altres casos, és a dir, no només en aquest, sinó en molts 
altres. Què estem fent, en aquests moments? Negociar i treballar amb les entitats fi-
nanceres sobre la viabilitat de que aquests productes financers estiguin en el mercat.

D’altra banda, això també ens fa plantejar que potser sí que ens cal modificar i 
adaptar l’actual Codi de consum a les noves realitats. I quan dic «noves realitats» és 
que ens estem trobant, tenim un codi de consum molt extens, però és del 2010, estem 
al 2020, ens trobem amb una realitat que és canviant, hi han unes noves tendències a 
l’hora de consumir, uns nous productes en el mercat, l’impacte del comerç electrònic 
és una evidència i la proliferació d’empreses d’aquest tipus de serveis, que en aquest 
àmbit són de salut, que exerceixen com a empreses privades que no garanteixen la 
salut de les persones consumidores. I, en aquest sentit, nosaltres hi estem treballant.

Em sembla que deu minuts, sí?

El vicepresident

Perfecte. Amb la pròrroga raonable. Gràcies, eh?, per la claredat i per l’exercici 
de síntesi. És el torn dels grups parlamentaris per plantejar qüestions. En primer lloc, 
pel Grup de Ciutadans, el senyor Jorge Soler. (Veus de fons.) Molt bé.

Catalunya en Comú Podem, la senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Jo sí –jo sí. Sí. De fet, l’objectiu, senyora Abad, de poder, no?, fer una llei, especí-
ficament, de salut bucodental, en la part que els afectaria, parcialment, precisament, 
és com, què podem posar, dins les competències que tenim, que pugui facilitar més 
regulació del mercat? O sigui, com podríem introduir alguns elements en aquesta 
llei per evitar noves estafes tipus iDental, que preveiem que existiran? I, per tant, 
què podríem fer, com a mínim, per o minimitzar l’impacte o evitar el possible o 
posar-li traves a aquells que intenten fer estafes a partir d’un servei de salut, des de 
la prestació privada d’aquest servei de salut? Per tant, com enfortir la regulació del 
sector des d’una llei sectorial com aquesta?

I des de la seva vessant de consum, no?, ens deia: «Hi ha coses que cal actualit-
zar via Codi de consum.» Potser hi ha algun element que creu que estaria bé, no?, 
que també tingui una vinculació amb alguna cosa que poguéssim posar en aquesta 
llei. Potser hi ha elements que no són tant del Codi de consum, però que estaria bé 
que reguléssim des d’aquí.

Bàsicament, el que hi hem introduït nosaltres... És complicat, eh?, plantejar-se el 
què i la veritat és que li valorem l’expertesa que, segurament, ens pot aportar i, si no 
és ara, a posteriori, vull dir concrecions que ens permetin facilitar, després, que no 
hagin d’estar fent aquesta feina, durant un any, de mediació per resoldre el que una 
estafa ja ha causat.

Bàsicament, el que hi hem posat han estat elements de transparència, de transpa-
rència també de la professionalitat o no dels professionals sanitaris que hi ha d’haver 
al capdavant, com a responsables, d’una clínica dental, la capacitat –que aquí també en 
tenim dubtes, eh?, en temes de privacitat de dades i tot plegat– de poder informar sobre 
si han estat inspeccionats, almenys, com a mínim, sobre els resultats d’inspec cions que 
hagin rebut, no?, establiments privats de salut bucodental... No ho sé, elements d’aquest 
tipus que, a partir d’una via ni que sigui només web des de l’Administració pública, 
des del Govern, permeti no només dir «hi ha aquestes clíniques amb capacitat...» ja 
els ho diré... amb... sí, «autoritzades», sinó que hi hagi informació sobre aquestes clíni-
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ques, els professionals que hi ha i si hi ha hagut algun tipus d’expedient amb finalitza-
ció negativa, no?, com a mínim, o positiva, de les inspeccions que s’hagin fet.

Això és bàsicament el que havíem posat, però crec que és molt limitat, o sigui, 
jo mateixa, que soc autora de la llei, crec que és massa limitat només transparència. 
Creuen que tenim possibilitat de poder-hi introduir algun altre element que faciliti 
que evitem nous casos? Estaria bé si ens ho poden, com a mínim, apuntar i, després, 
ja ho perfilarem, si fa falta, a posteriori.

El vicepresident

Moltes gràcies. Pel Grup Republicà, la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí; gràcies. No. Molt ràpid, perquè la diputada Ribas ho explicava, no? O sigui, 
se’ns fa complicat en una llei que el que vol és centrar-se en la part sanitària, en la 
part d’atenció sanitària i parlem de promoció o de prevenció i tal, no?, incorporar-hi 
un capítol que pogués evitar aquests fraus, aquestes estafes en aquestes empreses que 
s’aprofiten de l’àrea de salut en benefici propi i, per tant, hauria d’incorporar un capí-
tol, fins i tot, sancionador, i se’ns complicava molt l’existència en el redactat d’aquesta 
proposició de llei.

Però sí, com deia la diputada Ribas, de dir: «Home, si hi hagués alguna manera 
de poder, com a mínim, deixar la porta oberta a vincular-ho amb una altra norma-
tiva que existeixi o que ens digui: “No, no, és que estaria bé regular-ho, no?, en un 
altre format”», doncs si ens pogués donar la seva opinió.

I només, i per acabar, donar-li la benvinguda en aquesta comissió com a exdi-
putada que és d’aquesta casa, que també crec que val la pena recordar-ho, quan per 
aquí passa algun exdiputat, doncs, també, ni que sigui en ponència, val la pena sa-
ludar-la en aquesta condició.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, finalment, per Junts per Catalunya, el senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Saludar-la aquí oficialment, que ja ho he pogut fer abans, també com a exdiputa-
da. Bé, molt clara l’exposició i comparteixo la reflexió que feia la companya Laïlla 
sobre si no sé si carregar en aquesta llei, intentar solucionar un problema que és més 
tema de consum que no pas un tema de salut.

I també està bé que, en la seva aportació, deixi clar que aquí hi ha un problema 
d’empreses de màrqueting, pràcticament, i que només busquen el pur benefici eco-
nòmic en el camp de la salut bucodental, distingir-ho molt bé de les clíniques pri-
vades d’atenció dental que no són causa de cap problema –vull dir excepte en casos 
que es puguin donar puntuals, però, així, com a concepte, que no hi ha cap problema 
amb això– i que actuen de la millor manera que cal.

Res més, vull dir. Més enllà de que jo crec que la seva aportació ens ajuda a de-
cidir que potser no pertoca incloure a la llei intentar resoldre aquest problema, que 
s’ha de resoldre des d’altres àmbits.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. És el torn, per respondre, eh?, a aquestes qüestions plantejades. 
Mirem de cenyir-nos a aquests tres minuts preestablerts. Endavant.

La directora de l’Agència Catalana del Consum

Molt ràpidament. En primer lloc, la diputada Laïlla m’ha delatat. Certament, vaig 
ser diputada en aquest Parlament, època que em va agradar molt de la meva vida.

Al que anàvem, amb resposta que..., de fet, les tres preguntes es poden unificar en 
una única resposta. El que dieu ho vam tenir en compte, ja vam tenir... Evidentment, 
ens hem coordinat, sempre ens coordinem, com a Agència Catalana del Consum, el 
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tema... Com que nosaltres som tan transversals, sempre m’obliga a coordinar amb 
molts departaments –Salut, Agricultura, etcètera. En aquest cas, ens vam coordinar. 

El que vosaltres comenteu ho vam tenir en compte, però l’únic que podem fer 
des de l’Agència Catalana del Consum és..., com bé has dit, la llei que s’està discutint 
és de l’àmbit de la salut; nosaltres, com a agència, només tenim competències –per 
això ho he dit a l’inici de la meva intervenció, no ha sigut baladí per què ho he dit, 
eh?–, en aquest cas, per regular tot allò que té a veure amb les entitats financeres 
vinculades a aquests crèdits.

Sí que és cert que la llei pot preveure –això és veritat–, des d’una perspectiva sa-
nitària, més control del que és el compliment o el seguiment, he sentit una mica de 
la teva intervenció, el que tu has comentat, no?, la praxi.

Per part nostra, la resposta, i que ens preocupa, és el que us estava comentant, 
què podem fer des de Consum? Doncs modificar un codi de consum que s’adapti no 
a la situació d’iDental, sinó que s’adapti a una realitat que és així i és la millor ma-
nera de garantir, en l’àmbit de la salut, el que vosaltres esteu tramitant en aquesta 
llei, però, inclús, en altres àmbits que no són objecte d’aquesta compareixença, però 
que ens hi podem trobar.

Jo, modestament, només puc actuar en l’àmbit de les nostres competències i ho 
tinc sobre la taula i és un tema que no només em preocupa com a directora de l’Agèn-
cia Catalana del Consum, sinó que em preocupa perquè hem de garantir els drets de 
totes les persones consumidores, i aquests drets no només passen en els drets de l’àm-
bit de la salut, sinó en tots els àmbits en els que ens podem trobar dia a dia.

No sé si amb això en teniu suficient, però... Sí que és important que sapigueu que 
Salut i Consum anem de la mà, i això és important; molt important. Quan detectem 
alguna cosa, immediatament, ens coordinem amb el departament perquè actuïn en 
l’àmbit de les seves competències.

També heu de saber que l’àmbit de la salut està emparat per la Llei de protecció 
de dades, i amb això també hem de ser molt rigorosos. Nosaltres no podem tenir els 
expedients, els tenen ells i, a partir d’aquí, és quan nosaltres comencem a treballar.

No sé si amb això ja ha quedat... No he arribat als tres minuts. (Rialles.) Com a 
exdiputada, soc disciplinada, eh? Soc disciplinada, eh?

El vicepresident

No m’ha xiulat, i per tant... Escolta, moltes gràcies. I em sumo també a la ben-
vinguda com a exdiputada i, per tant, benvinguda en aquesta casa...

La directora de l’Agència Catalana del Consum

I exsenadora, per aquesta casa també, el Parlament de Catalunya.

El vicepresident

I exsenadora. Per tant, té un background important, eh? Doncs gràcies.

Compareixença d’Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats 
del Servei Català de la Salut, per a posicionar-se sobre la Proposició 
de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya.

357-00564/12

Donem la benvinguda a la següent compareixent, la senyora OIimpia García, 
responsable de Discapacitats del Servei Català de la Salut. Té els deu minuts d’ex-
posició. Endavant.

La responsable de Discapacitats del Servei Català de la Salut 
(Olimpia García Fibla)

Bona tarda, presidència i il·lustres diputades i diputats. Moltes gràcies per donar 
l’oportunitat de compareixença en la vessant de discapacitat. En aquesta ponència 



DSPC-C 378
21 de novembre de 2019

 Sessió 21 de la CS 65 

em centraré en el criteri més tècnic de la part específica de la discapacitat de la pro-
posició de llei de bucodental.

Si els sembla bé, comencem pels articles 7 i 8, que en el 7 és el punt 1, apartat d, 
que és l’atenció dental en casos especials, i a l’article 8, els nens i nenes joves amb 
diversitat funcional física o psíquica i tot lo que segueix.

Bé, en aquests dos punts, ressaltar que la població menor de divuit anys, amb 
les condicions descrites en els dos articles que he anomenat ara, poden ser ateses a 
l’Hospital Sant Joan de Déu, on s’ofereix una cartera d’odontologia específica. Els 
criteris de derivació són qualsevol problema odontològic en població menor de di-
vuit anys, efecte d’una patologia base greu. Què vull dir amb «patologia base greu»? 
És a títol orientatiu, es defineix com a patologia base greu les definicions següents: 
discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral, trastorn mental greu –com pot ser l’au-
tisme, aspecte autista greu o trastorn mental greu no autista–, malalties sistèmiques 
–com poden ser els trastorns oncohematològics–, cardiopaties greus i en situacions 
d’immunodeficiència, i, per últim, casos de difícil tractament en una butaca dental i 
que preveu la necessitat de fer un tractament de quiròfan. I l’àmbit territorial és per 
a tot Catalunya.

Després, més referits a l’article 8, els tractaments d’ortodòncia en pacients afec-
tes d’una malformació congènita, com pot ser la fissura al llavi o al paladar, o en 
nens sans amb deformació maxil·lofacial d’etiologia congènita, en població menor 
de divuit anys, on també s’inclou la logopèdia. L’àmbit territorial està definit en la 
Instrucció del CatSalut 7/2015, de cirurgia pediàtrica.

Bé, l’altre article que voldríem parlar és de l’article 13, el punt 1, apartat c, que és 
garantir l’atenció dental a nivell adequat. En aquest article queda constatat lo que acabo 
d’exposar on feia referència a la població infantil adolescent, però afegirem que l’aten-
ció adulta a majors de divuit anys, amb discapacitat intel·lectual o física, compta amb 
una unitat d’atenció odontològica a la discapacitat que ofereix l’Hospital Sant Rafael.

Aquí, en aquesta cartera, s’ofereix odontologia conservadora de tot tipus, com 
obturacions endodòncies i tractament de les genives i periodontals, i també tartrec-
tomies, curetatges per a pacients majors d’edat amb qualsevol tipus de discapacitat 
congènita física o psíquica, orientada per: anòxia o hipòxia a causa del part, síndro-
me de malformacions congènites –com la síndrome de Down, Angelman, de Rett, 
etcètera–, encefalitis per meningitis, xarampió o rubèola, paràlisi cerebral de qualse-
vol origen i discapacitat psíquica d’origen congènit, com pot ser l’autisme. En gene-
ral, també hi ha una altra disposició de discapacitats congènites físiques o psíquiques 
que invalidin totalment l’afectat per integrar-se a la societat o en el món laboral.

Aleshores, la població de discapacitat segons les dades del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, que és on es fan les valoracions de discapacitat –fem 
menció als diferents tipus de discapacitat, no només a la intel·lectual i la psíquica–, 
de persones amb discapacitat física, incloent la motòrica i la no motòrica, en te-
nim 313.839 –tota l’estona em refereixo a persones, eh?, per no repetir-me–; per-
sones amb discapacitat visual, 33.826; persones amb discapacitat auditiva, 32.315; 
persones amb discapacitat intel·lectual, 62.748, i persones amb discapacitat mental, 
118.887. En total, són 577.028 persones amb discapacitat en total.

Si les agrupem per edat infantil, en tenim amb discapacitat física de zero a quinze 
anys, 4.813, i de setze a dinou, 1.384. Amb discapacitat visual de zero a quinze, 678, 
i de setze a dinou, 249. Discapacitat auditiva de zero a quinze, 1.113, i de setze a di-
nou, 329. Discapacitat intel·lectual de zero a quinze, 16.495, i de setze a dinou, 5.815. 
I, per últim, la discapacitat mental de zero a quinze, 2.200, i de setze a dinou, 1.745, 
amb un total de 34.832 nenes i nens de zero a dinou anys amb discapacitat declarada.

Hem de tenir en compte que estem parlant de números absoluts, no hem dividit en 
discapacitat tipificada perquè, com sabeu, es tipifica des del 33 per cent fins al 75 per 
cent, i que les dades estan obertes i s’especifiquen totes a la pàgina web del departa-
ment.



DSPC-C 378
21 de novembre de 2019

 Sessió 21 de la CS 66

Per últim, ens agradaria afegir, aprofitant la compareixença en aquesta comissió, 
de fer un suggeriment en el tractament de la discapacitat dintre d’aquesta proposi-
ció de llei, per tal de tenir una visió més holística i aconseguir ser inclusius, donant 
un servei de qualitat a totes les persones.

Dins les persones amb discapacitat s’inclouen les que tenen deficiències físiques, 
mentals, intel·lectuals, sensorials, a llarg termini, que en interactuar amb diverses 
barreres poden impedir la seva participació plena i efectiva a la societat en igualtat 
de condicions com els altres. Hem de tenir en compte els tipus de discapacitat, que 
és la discapacitat física, intel·lectual, mental, sensorial i la pluridiscapacitat.

Quan volem parlar d’inclusió de les persones amb discapacitat, parlem d’accessibi-
litat, per tal de donar una autonomia, i ho podem dimensionar en adaptació o ajustos 
raonables, que s’entén com les modificacions necessàries i adequades que no imposin 
una càrrega desproporcionada o indeguda, quan siguin necessaris, en cas particular; 
de comunicació, on incloem el llenguatge, les visions dels textos, el Braille, la comuni-
cació tàctil, etcètera; la sensibilització per part del professional i de l’Administració en 
incorporar a la valoració de les persones amb discapacitat la perspectiva de les seves 
capacitats i la funcionalitat.

Per tant, i en forma de conclusió, l’atenció en salut i, en aquest cas, en bucoden-
tal, per a persones amb discapacitat s’ha de considerar l’accessibilitat amb les seves 
dimensions i fomentar l’autonomia, amb l’adaptació o els ajustos raonables de l’en-
torn, tenint en compte la persona i orientar els recursos envers la seva necessitat i 
que la comunicació cap a les persones amb discapacitat sigui adequada a les seves 
capacitats i en la sensibilització per part de l’Administració i el professional, on les 
estratègies terapèutiques siguin adaptades a les necessitats de la persona com, per 
exemple, en aquest cas, en bucodental seria sedació conscient, informació adaptada 
i no exclusió per discapacitat a la informació.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies per la síntesi. De moment, vas en primera posició. (El vicepresident 
riu.) Obrim el torn als grups parlamentaris. El senyor Soler no hi és. Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

No; ara ho comentàvem. És clar, entenc que els dos centres de referència... Bé, 
són dos centres, no de referència, d’atenció, que hi han, el de Sant Joan de Déu i el de 
Sant Rafael, estem parlant, bàsicament, d’intervencions més profundes, diguéssim, 
o més importants, no?, quan requereixen sedació, que puguin requerir algun tipus 
daixò. Però, per exemple, fent en aquests casos..., entenc que si el tractament és més 
de seguiment i tal, més rutinari, doncs, deu anar a l’odontòleg normal, diguéssim, en 
aquest cas, al CAP o on sigui.

No; m’agradaria saber si hi ha molta llista d’espera, si, realment, amb els dos 
centres, com a dos centres de referència, a Catalunya, és suficient, amb aquest tipus 
d’intervencions que estem parlant, de més complexitat –ara, no em sortia la paraula, 
no?–, i, a més, si atenem persones amb dificultats, doncs, aleshores, es complica més 
tot plegat. A mi, si em sedessin, també estaria encantada, però, vull dir que, d’alguna 
manera, crec que és important.

Llavors, voldria saber la llista d’espera i quin és l’índex de gent que acaba, digués-
sim... Saps el que vull dir? Una mica si teniu, en aquest univers de 577.000 persones si, 
realment, hi ha molta gent que requereixi aquest tipus de serveis.

El vicepresident

Bé; gràcies. Suposo que la senyora Marta Ribas té alguna qüestió a plantejar.

Marta Ribas Frías

Sí. De fet, bé, s’havia plantejat per part d’alguns altres ponents, respecte de la in-
troducció de la discapacitat específicament, si caldria diferenciar per graus... Entenc, 
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pel que ens està plantejant, que no i que parlem de la globalitat de totes les discapa-
citats reconegudes, no?, per tant, des de grau moderat fins a més greu. Seria així mi-
llor, no? Parlar de totes les discapacitats i de la necessitat d’adaptar el mateix sistema 
que es plantegi i la mateixa ampliació de cartera de serveis a les capacitats de les per-
sones que hagin de ser ateses, tant en la part d’infància com en el cas d’adults. No hi 
ha cap intenció en aquesta llei d’eliminar allò que ja existeix com a serveis, però crec 
que és una bona via de sumar, en el sentit del que et plantejava l’Assumpta Escarp. 

Més enllà d’aquelles intervencions de més complexitat, servirien aquestes uni-
tats integrades dins l’atenció primària, no?, d’equips més complets i més estesos a 
tot el territori d’odontòlegs, higienistes per a aquesta atenció més de revisions, de 
prevenció..., prevenció, de fet, ja es fa des dels mateixos metges de capçalera o pe-
diatria, etcètera, però d’aquestes revisions periòdiques serviria, i allò que calgués 
derivar cap a aquests hospitals amb l’especialització suficient, doncs, es fes. Això és 
una pregunta.

I l’altra, que també havia aparegut en alguna compareixença: caldria preveure 
que hi ha d’haver una periodicitat més gran en aquest col·lectiu de revisions que no 
pas en d’altres? O deixar-ho obert a la valoració dels professionals, perquè hi poden 
haver casos de tots colors, no?, suposo com amb la resta de tota la població? O sí que 
seria recomanable, doncs, per evidència científica, que, en aquests casos, hi hagués 
una periodicitat més alta?

Bé, com a preguntes molt molt concretes.

El vicepresident

Moltes gràcies. Senyora Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí. De manera molt breu, perquè anava en la mateixa línia la pregunta. Una pe-
tició: les dades ens les podria passar?

I, després, en el sentit que deien elles, no?, de dir és molt evident, quan cal una 
actuació aguda, puntual, sigui quina sigui la discapacitat, que ho hauríem de cribrar, 
entenc, més per necessitat que no tant per grau de discapacitat, i per tant, això és 
com molt fàcil d’obtenir aquestes dades. Però, després, i lligant-ho amb el que deien 
elles, i jo en tinc una mica l’obsessió, no?, un, el contínuum assistencial i, dues, en 
aquest cas, l’adherència al tractament. 

Tenim alguna manera de garantir o creuen vostès que hi ha alguna manera, pre-
cisament, per poder vincular..., de dir: el que surti d’aquest text amb allò que ja es 
fa i amb aquells casos complexos que sí ja tenen una atenció molt especialitzada en 
aquests dos centres de referència, no? Com podem vincular-ho tot? Si en tenen dades, 
si han fet seguiment de persones després amb adherència al tractament, perquè, en 
aquests casos, segurament, l’adherència al tractament l’ha de fer la família o el tutor 
i no tant el mateix pacient, no? I, per tant, de dir com es pot treballar això o si veuen 
alguna via que també en aquesta llei puguem incorporar-la, per tal de garantir una 
mica millor o de recollir una mica millor aquest tema.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, finalment, té la paraula el senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies. Ser l’últim a vegades té avantatges i a vegades té desavantatges, per tant, 
l’avantatge serà que seré molt breu. Més enllà de les preguntes que ja han formulat 
les senyores Escarp, Ribas i Laïlla, i la petició de dades, que m’ha semblat interes-
sant, no tinc cap més pregunta a afegir a aquestes, però això no vol dir que no m’ha-
gi semblat que la seva intervenció hagi sigut molt interessant en el contingut i, a més 
a més, li agraeixo també la claredat i l’ordre en l’exposició.

Gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies. Doncs per contestar les qüestions plantejades, senyora García, 
tres minutets.

La responsable de Discapacitats del Servei Català de la Salut

Bé, si me’n deixo alguna de contestar, m’ho dieu i això. Les llistes d’espera no 
les tinc, ho sento. Ja us ho farem arribar.

Bé, tant la prevenció com el tractament dintre de la normalitat, dintre dels cen-
tres de primària, sí que és veritat que... És a dir, quan..., en aquestes dues unitats que 
tracten les persones amb discapacitat intel·lectual o discapacitat mental física és un 
abordatge a la situació en què es troba el pacient i, doncs, aleshores, per això estan 
concentrades en aquestes dues unitats, que també m’ha semblat..., o sigui, a l’Hos-
pital Sant Rafael es fa la cartera bàsica odontològica i a Sant Joan de Déu poden ser 
derivades –perquè en l’últim punt he dit «els casos de difícil tractament a la butaca 
dental»– en les situacions que la persona ho requereixi per la seva condició de dis-
capacitat.

Les dades de la població amb discapacitat estan dintre del Departament de Tre-
ball i Afers Socials. Si ho voleu, també us puc enviar el link on posen totes les es-
tadístiques, em sembla que tenen recollides des del 2014, a més, estan molt ben 
explicades, amb diferents tipus, població..., vull dir, és excepcional, aquesta base de 
dades.

I la pregunta de la periodicitat..., bé, jo crec que és veritat que ha d’estar a criteri 
del professional decidir en cada situació de cada persona i aquest és el que decidiria, 
doncs, com, ordinàriament, tu necessites poder-te tractar en la teva salut bucodental 
i el fet de tindre aquestes dues unitats més específiques és més dirigit a una situació 
o un abordatge més especial.

Bé, crec que, amb això, no em deixo res més i, si no, m’ho dieu, eh?, perquè, a 
vegades, em perdo una mica en el discurs.

El vicepresident

Doncs moltíssimes gràcies. I donem per acomiadada la seva compareixença.

Compareixença del director general de Professionals de 
la Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del 
servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació 
del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya

357-00568/12

Donem la benvinguda al senyor Marc Ramentol, director general de Professio-
nals de la Salut.

M. Assumpció Laïlla i Jou

President. Una qüestió d’ordre, només. Aprofitant que tenim els dos propers com-
pareixents aquí, potser seria possible que compareguin conjuntament, no?, i... (Veus 
de fons.) 

El vicepresident

Si no hi tenen inconvenient...

M. Assumpció Laïlla i Jou

És a dir, cadascú fa la seva intervenció, però així després acumulem les preguntes 
i no cal que l’Assumpta estigui aquí esperant una altra ronda d’intervencions... Sí?

El vicepresident

Perfecte. I tant. Doncs, a banda de la presentació que ara acabo de fer, també 
donem la benvinguda a la senyora Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea d’Atenció Sa-
nitària del Servei Català de la Salut.
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Per tant, si us sembla bé, tenen cadascú de vostès una intervenció de deu minuts 
i condensarem el torn de qüestions quan acabin les dues compareixences, les dues 
primeres intervencions. Doncs té la paraula.

El director general de Professionals de la Salut (Marc Ramentol i Sintas)

Moltes gràcies, senyor president. Un agraïment també que faig extensiu als dipu-
tats per donar-me l’ocasió de comparèixer per primera vegada, en el Parlament de Ca-
talunya; i això, com a ciutadà, doncs sempre és un honor poder-se explicar davant de 
diputats i diputades. Deixeu-me que faci, primer, una prèvia, que és que, en la lògica 
de les competències de la direcció general, doncs, que represento aquí, em centraré 
fonamentalment en aspectes de polítiques professionals que contempla la llei, i quan 
parlo de «polítiques professionals» parlo bàsicament de planificació i ordenació pro-
fessionals. Intentaré aportar algunes dades també, que la diputada ha demanat diver-
ses vegades, i també respondre alguna de les seves preguntes.

I dir que dividiré la meva intervenció en dos apartats. El primer és... Miraré d’ar-
gumentar la meva sorpresa en llegir el text legal en el que fa referència a les políti-
ques professionals. I el segon, transmetré o intentaré transmetre la meva opinió sobre 
els aspectes d’ordenació professional en l’àmbit de la salut bucodental i, per això, 
doncs, em basaré en algunes de les conclusions del Fòrum de Diàleg Professional, 
que, si no vaig errat, em sembla que ja teniu el llibre a les taules dels diputats i dipu-
tades de la Comissió de Salut.

Començo pel primer. En concret, em referiré a l’article 10, que jo crec que és on 
es condensen, pròpiament, el que són les mesures d’ordenació i planificació professio-
nals. Jo crec que és un article rellevant que hi sigui, per tant, benvinguda la seva pre-
sència, perquè sempre que volem desplegar o ampliar cartera de serveis, si no pensem 
en els professionals que hi ha darrere, necessaris per proveir-los, el model neix coix 
i tenim experiències pretèrites en aquest aspecte –algunes d’exitoses, altres que no 
tant– que refermen la necessitat de sempre tenir en compte, doncs, aspectes de plani-
ficació professional i d’ordenació en el moment de desplegar la cartera de serveis. Per 
tant, doncs, jo crec que és molt saludable que hi sigui i, en tot cas, sí que m’agrada-
ria aportar, no obstant, algunes reflexions per mirar d’enriquir-lo o, bé, reorientar-lo.

La meva sorpresa, fonamentalment, comença en el fet que només se citen dues 
professions sanitàries, en aquest article –parlem d’estomatòlegs, que sabeu que són 
metges, i odontòlegs–, tenint en compte que hi han altres professions de l’àmbit de la 
salut bucodental que tenen reconegudes competències, i a això m’hi referiré després.

Pel que fa als odontòlegs, jo crec que és un professió molt ben recollida, no?, en 
el que és l’essència de la proposició de llei. És, sens dubte, la professió preeminent en 
l’àmbit de la salut bucodental, és la cinquena professió sanitària a Catalunya, amb 5.491 
col·legiats, amb una dada, doncs, que el 57 per cent d’elles són dones, i amb una evolu-
ció de número de col·legiats que ha anat augmentant en els darrers cinc anys. Per tant, 
en els darrers cinc anys Catalunya té un 16 per cent més de col·legiats en odontologia.

D’aquests 5.491, 380, segons consta en el Registre de professions sanitàries de Ca-
talunya, estan exercint en l’àmbit de l’atenció primària. L’àmbit de l’atenció primària, 
que el 80 per cent està proveït per l’ICS; el 20 per cent, per altres proveïdors. I, en 
concret, l’ICS, fent referència i referendant les dades que ha donat prèviament la se-
nyora Yolanda Lejardi, doncs, ens consta que té 316 odontòlegs treballant en l’àmbit 
de l’atenció primària.

Són odontòlegs que sabeu que des de l’any 1986 existeix un grau universitari en 
odontologia. A Catalunya hi han dues universitats que tenen aquest grau, una de pú-
blica, que és la Universitat de Barcelona, i una privada, que és la UIC, amb tres-cents 
crèdits cada un d’aquests graus, per tant, a un nivell de màster, a nivell europeu, i cada 
any, doncs, surten al voltant d’uns dos-cents titulats en odontologia a Catalunya, amb 
una clara preponderància de dones, molta més que la població que hi ha actualment 
exercint, i és una quantitat que s’ha mantingut relativament estable en els darrers cinc 
anys, d’acord?, no hi ha hagut un creixement de noves titulacions d’odontologia.



DSPC-C 378
21 de novembre de 2019

 Sessió 21 de la CS 70

Pel que fa als metges estomatòlegs. Els metges estomatòlegs són, per tant, met-
ges que accedien a una formació MIR especialitzada, via escola, no via residència, 
que els donava aquest títol d’especialistes en estomatologia. El fet és que aquesta es-
pecialitat va deixar de promoure’s a partir de la fundació del grau d’odontologia. Per 
tant, des de l’any 1986 la formació en especialitat de metge estomatòleg ha anat a la 
baixa i, en concret, a nivell de l’Estat espanyol, el 2001 va ser la darrera promoció i 
va ser a Madrid, perquè cal dir que es formaven en dues escoles professionals, una a 
Madrid i una a Barcelona, amb numerus clausus molt baixos i amb una forta captura 
per part de la corporació professional, en aquest cas, dels estomatòlegs.

Per tant, avui en dia sí que tenim estomatòlegs, a Catalunya, efectivament, en te-
nim 382, que reflecteixen, pel que fa a la seva franja d’edat, aquesta evolució de les 
professions sanitàries, i és el que el 95 per cent d’aquests metges estomatòlegs tenen 
més de cinquanta anys i el 63 per cent tenen més de seixanta anys. Cap d’ells, cap 
d’aquests 382, ens consta que, a dia d’avui, treballi a l’Institut Català de la Salut, i 
només ens consta que catorze d’ells treballen en l’àmbit públic.

Per tant, quines són les conclusions amb relació a l’especialitat d’estomatologia i, 
en concret, en la seva aplicació en aquesta proposició de llei? La primera és que és una 
especialitat en vies d’extinció, que, en el seu dia hi va haver un acord a nivell estatal 
d’homologació a la situació europea i es va decidir que els professionals prescriptors 
principals en l’àmbit de la salut bucodental serien els odontòlegs, per tant, l’especiali-
tat d’estomatologia va anar a la baixa i, per tant, com veuen, doncs, està fonamental-
ment restringida a l’àmbit privat, no? D’aquí la meva sorpresa, doncs, que es vulgui 
proveir, principalment, aquesta atenció bucodental per aquesta especialitat en vies 
d’extinció i, fonamentalment, d’àmbit privat.

I la tercera gran professió és la dels higienistes bucodentals. I parlaré una mica 
més d’ells, ja introduint el segon punt, dels que els volia parlar, no?, transmetre una 
mica la nostra visió i fer-ho a partir d’una conclusió del Fòrum de Diàleg i un apre-
nentatge, també del Fòrum de Diàleg.

Però, abans, simplement per posar sobre la taula i intentar respondre també al-
gunes preguntes, si els higienistes bucodentals, doncs, podrien ser professionals 
competents per atendre alguns dels elements que proposa la proposició de llei, sim-
plement, permetin-me que llegeixi el que diu el Real decreto 537/1995, que és el 
que institueix el títol d’higienista bucodental. Com a competència general parla de: 
«Promover la salud de las personas y de la comunidad, programando y desarro-
llando actividades preventivas y asistenciales como miembro de un equipo de salud 
bucodental, ejecutando dichas actividades mediante la exploración, la detección y 
registro de estado de salud, enfermedad bucodental de las personas y organizando 
y programando a su nivel el trabajo, bajo criterios de calidad, seguridad y optimi-
zación de recursos bajo la supervisión correspondiente.» I, en concret, quan cita les 
capacitats professionals, parla que són professionals capacitats per: «Aplicar tècni-
ques preventives i assistencials, per preveure i corregir les malalties bucodentals, per 
realitzar control epidemiològic de l’estat de salut bucodental d’un grup de població 
o per participar en el disseny i aplicació de programes i estratègies de promoció de 
la salut bucodental.» Tots ells elements que jo crec que són molt nuclears en el que 
és l’objecte d’aquesta proposició de llei que estem debatent avui aquí.

Avui en dia a Catalunya hi han 662 higienistes bucodentals que constin en el 
Registre de professions sanitàries de Catalunya, en formem prop de cinc-cents cada 
any, és una formació professional, és una professió sanitària reconeguda a la Llei 
d’ordenacions de professions sanitàries, però que té la peculiaritat que no és un grau 
universitari, sinó una formació professional.

I, dit això, introdueixo la conclusió principal, a efectes del que debatem avui aquí, 
del Fòrum de Diàleg Professional. El Fòrum de Diàleg Professional va constituir un 
grup, que és a la UB –i si han tingut ocasió de veure el llibre, doncs, suposo que ho 
hauran pogut veure–, en què, bàsicament, ens vam centrar a identificar aquells rols 
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professionals que, avui en dia, són poc presents en l’àmbit de l’atenció primària, però 
que, sens dubte, en els propers temps, hauran d’augmentar, i identificar també els 
perfils professionals. Aquest debat es va fer en aplicació del principi de subsidiarietat, 
que busca sempre que la persona que fa l’actuació sigui la que aporti més valor afe-
git de cara al ciutadà i això, òbviament, doncs, també està condicionat per la cartera.

Doncs bé, en aquest grup de treball, en què van participar el Col·legi d’Odontò-
legs i Estomatòlegs de Catalunya i l’Associació d’Higienistes Bucodentals, ambdues 
professions es van posar d’acord i es van reconèixer mútuament aquestes competèn-
cies en l’àmbit de la promoció de la salut bucodental i la prevenció de la malaltia 
buco dental. Per tant, jo crec que sí, que, efectivament, es tracta d’un perfil professio-
nal que, indubtablement, ha de guanyar pes en el que és la prevenció i la promoció 
de la salut bucodental en el teixit d’atenció primària de Catalunya.

I quin és l’aprenentatge –i acabo– del Fòrum de Diàleg Professional? Doncs bé, 
l’aprenentatge és el següent, si em permeten, i és que les competències professionals 
són fixes, no?, les marca el real decreto, les marquen les diferents ordres ministe-
rials, etcètera. Però els rols professionals, que són la translació d’aquestes compe-
tències a l’actuació quotidiana i, per tant, als llocs de treball que es deriven a les 
organitzacions, són i han de ser plàstics, per dos motius. 

El primer és perquè obeeixen, en bona part, a l’acord interprofessional, i això 
està molt ben explicat en l’article 9 de la Llei d’ordenació de professions sanitàries 
i a la dinàmica del treball en equip, per tant, és possible que, en un mateix sistema, 
inclús, en una mateixa organització, per la naturalesa de les dinàmiques de treball 
en equip, els perfils professionals siguin diferents. I, per altra banda, per l’evolució 
de les necessitats de salut o les prioritats de salut, això és mòbil, no és estàtic, per 
tant això també condiciona, d’alguna manera, l’evolució de la cartera.

On vull anar a parar amb tot això? I acabo amb aquesta reflexió. I és que jo crec 
que pot ser perillós, d’alguna manera, fossilitzar en una llei les matèries d’ordenació 
professional a nivell tan concret com aquest, dient qui ha de fer què, perquè, real-
ment, això, com veuen, moltes vegades ve condicionat per un ecosistema professional 
molt més ric del que aparentment hi ha i, en tot cas, sens dubte, també, per l’evolu-
ció de les demandes i les necessitats, en cada moment, que ha de cobrir el sistema 
sanitari.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença d’Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea d’Atenció 
Sanitària del Servei Català de la Salut, per a posicionar-se sobre 
la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya

357-00570/12

Bé; és el torn, ara, de la senyora Assumpta Ricart. Abans, però, els voldria pre-
sentar la senyora Xènia Acebes, directora de l’Àrea Sanitària del Servei Català de la 
Salut. Aquesta intervenció tindrà una breu introducció per part de la senyora Acebes. 
En tot cas, diguem-ne, els deu minuts quedaran repartits entre les dues intervinents.

La directora de l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut 
(Xènia Acebes Roldán)

Gràcies, presidència de la comissió. Il·lustres diputades i diputats, des de l’Àrea 
Sanitària del Servei Català de la Salut, que jo represento, però també amb la senyora 
Ricart, volem agrair-vos, doncs, la possibilitat de comparèixer en seu parlamentària 
per donar-nos la possibilitat d’explicar allò que fem des dels nostres àmbits de compe-
tència i responsabilitat.
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Compartim totalment, com ja s’ha dit, que cal destinar el màxim d’esforços a la 
prevenció de la malaltia bucodental, amb aquelles mesures que hagin demostrat valor 
afegit, com són les accions de reduir consums de sucre, tabac, alcohol, higiene dental, 
que tenen un impacte molt més elevat, fins i tot, que les intervencions de salut, una 
vegada ja tenim malaltia desenvolupada, que sempre tenen un petit risc benefici, no?, 
certa i heterogènia. En la proposició de llei que debatem avui aquí, doncs, entenem que 
aquesta vessant preventiva ha de tenir tota la força, no?, i tot el pes específic necessari.

Voldríem destacar també que la proposició que se’ns ha presentat estableix uns 
mecanismes d’avaluació i seguiment, com és el Consell d’Odontologia i l’Oficina 
Dental Comunitària, que no són els instruments que nosaltres actualment tenim per 
dur a terme aquestes funcions d’avaluació i seguiment i, per tant, doncs, suposarien 
una manera diferent, no?, un circuit diferent de treballar.

Aquesta proposició de llei també entra en detall sobre quines són les actuacions 
que cal realitzar per millorar i per poder atendre la salut bucodental, que, com han 
dit també altres compareixents, doncs, no totes tenen tota l’evidència científica que 
considerem que les fa de valor afegit.

Tot i que compartim la pertinença de fer servir les eines que siguin necessàries i 
adients per promoure canvis, no?, per garantir drets, el cert és que, des de la nostra 
visió del Servei Català de la Salut, una mica tenim encomanada l’operativització de 
totes aquelles polítiques sanitàries i aquelles lleis que venen del Govern, a través del 
Departament de Salut; doncs fer-ho a través d’una llei no és un mecanisme que ens 
resulti fàcil per poder-ho operativitzar i per poder-ho implementar.

Si em permeten, considerem, doncs, que ens resultaria més àgil poder treballar 
amb un decret que ampliï la cartera de serveis al que es consideri, i sobretot, també 
a través de la priorització de les polítiques de salut bucodental a través del nostre 
instrument d’ampli consens i de molta força com és el Pla de salut, que ens marcaria 
com hem d’avançar en els propers cinc anys.

Vull, però, finalitzar aquesta primera part de la nostra intervenció, que després 
seguirà la senyora Assumpta Ricart, en la qual hem preparat detall, molt de detall, 
que segur que els diputats i les diputades ens demanaran que el passem. Cap proble-
ma, perquè hem preparat moltíssimes dades d’activitat i escenaris de costos del que 
suposaria realitzar totes aquestes intervencions, i ho compartirem encantats.

Comentar-los que nosaltres entenem que la salut bucodental és un eix essencial 
de la salut, ho compartim, perquè d’aquí es deriven altres patologies i altres condi-
cions que després tenen impacte en la utilització dels recursos sanitaris. I insistint 
en això, eh?, insistint en posar focus en les actuacions a tots els àmbits, preventius 
i curatius, que hagin demostrat el màxim de valor a través de l’evidència científica.

Caldrà també posar sobre la taula els costos estimats de les intervencions, que 
la senyora Ricart compartirà amb vostès. Que si aquesta llei s’hagués de desplegar i 
no hi hagués el finançament acompanyant adient, doncs, suposarien, com ara com-
partirem amb vostès, un important cost d’oportunitat.

Jo, sense més, perquè crec que la informació molt rellevant ens la pot facilitar la 
senyora Ricart, li cedeixo la paraula.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Jo sí que li demanaria, senyora Ricart, un esforç de síntesi. Ho dic perquè s’han 
exhaurit, diguem-ne, la meitat dels deu minuts. Queden cinc minuts. Podem ser una 
mica..., eh?

La gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut 
(Assumpta Ricart Conesa)

Doncs saludades la presidència i les il·lustrades diputades i diputats, passo direc-
ta als dos punts que continuen, que és què estem fent, quina activitat estem fent, i 
després hem preparat uns escenaris de costos. Ja us avanço que ens ha costat molt, 
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perquè planificar allò que no estàs fent i saber què és el que has de fer, quan no ho 
estàs fent, tarifar-ho i posar-hi xifres, doncs és un exercici acrobàtic considerable.

Bé, pel que fa a l’activitat, a l’any 2018 destaquem que els professionals d’odon-
tologia dels equips d’atenció primària de Catalunya van fer quasi bé 350.000 visites 
en 211.000 nens, que les edats clau són aquestes revisions als set i dotze anys.

En les nostres dades, la proporció de nens i nenes atesos de set i dotze anys és del 
52 per cent en els set anys i 46 per cent en els dotze anys. Com veieu, difereixen 
de les dades que ens ha aportat la Yolanda Lejardi i, lluny de confondre, volem fer 
veure que aporta informació. El seu denominador és la població atesa en els centres 
d’atenció primària. El denominador nostre és tota la població assegurada i, per tant, 
l’RCA, i això fa que passem d’un 80 a un 50.

I això, lluny de confondre, ens dona una informació molt útil, i és que tenim per-
sones fora de radar. Persones que, tot i havent-hi prestació odontològica a atenció 
primària, no hi acudeixen. Les interpretacions són múltiples, òbviament, des de la de-
sinformació: «Escolta, ja no en fan gaire, ja vaig a la privada a fer-m’ho, perquè, total, 
m’han de fer ortodòncia i no m’ho cobriran, doncs ja vaig...» Moltes considera cions, 
però, més que confondre, doncs, aporten informació i, sobretot, la de l’RCA, que 
és set a dotze anys, estem en el 50 per cent. Pel que fa a fora d’aquestes dues edats, les 
visites són homogènies per totes les edats i tampoc s’observen diferències per sexe.

Perquè tingueu una idea de quant estem complint aquesta cartera bàsica, perquè 
estem, òbviament, parlant de cartera bàsica, des de gener a octubre de 2019, doncs, 
perquè ens en fem idea, hem fet quasi bé cent mil aplicacions de fluor a vuitanta 
mil nens i nenes pacients; s’han fet quasi bé vint mil segellats de fosses i fissures 
en sis mil pacients; s’han fet 170.000, o sigui, arribarem a les 200.000 exodòncies en 
cent mil persones, afegint-hi deu mil exodòncies quirúrgiques, divuit mil obtura cions 
i, tot i que no està inclòs en cartera, hem detectat que s’han fet quasi bé set mil tar-
trectomies, aquestes higienes dentals que fem tots, i són tartrectomies que s’han fet 
per necessitat de fer alguna altra intervenció que està en cartera.

A tot això s’han d’afegir les exodòncies registrades en l’àmbit de l’hospitalització 
–hospitalització, cirurgia major ambulatòria, cirurgia menor–, que estem parlant de 
set mil exodòncies afegides.

És veritat que no tenim un bon sistema de vigilància, és una àrea de millora cla-
ríssima que la mateixa llei apunta, però sí que tenim indicadors automatitzats, que 
van ser consensuats amb els experts, no els comentarem ara, però, per exemple, te-
nim, entre sis i catorze anys, un tant per cent lliure de càries del 85 per cent i un ín-
dex molt important, que és el CAO –que és càries, peces absents i obturacions–, un 
índex dels sis als catorze anys de 0,35. Serien dos bons indicadors, però això no és 
vigilància epidemiològica, perquè està feta sobre aquells que atenem. Clar, els que 
atenem, estem dient que els atenem bé; ens preocupa aquells que estan, com deia, 
fora de radar o no atenem.

Bé, com a àrees de millora, definitivament, l’ampliació de la cartera de serveis, ho 
repetirem, però també volia afegir que, a tota aquesta activitat que es fa en els centres 
d’atenció primària, hem d’afegir totes aquelles intervencions de «El nen sa», que ha 
comentat la senyora Lejardi, però també destacar que en el protocol, per exemple, de 
l’atenció sanitària als infants i joves migrats acollits a Catalunya s’ha inclòs la revisió 
ontològica, que també s’ha d’afegir tot allò que es fa a les mateixes escoles d’odon-
tològics, que és una prestació, en definitiva, pública molt interessant, a més, i que 
també hi han actuacions específiques a la població de risc, a pacients, per exemple, 
diabètics mal controlats, és a dir, en aquesta cartera s’afegeix tota aquesta dotació.

A veure, amb això estem dient el que fem i que, per tant, considerem que com-
plim cartera de serveis i que, quan ho fem, ho fem bé, tot i que, quan considerem la 
població general, ja veiem deficiències, i també afegim, doncs, òbviament, aspec-
tes millorables; per exemple, hem detectat diferències entre regions sanitàries amb 
aquesta intervenció bimodal de set-dotze anys i que això hem d’explorar si, escolta, 
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són dades de baixa qualitat o que realment hi ha alguna dificultat en el territori, per-
què hauríem d’aconseguir aquesta homogeneïtat.

També detectem que –no s’ha comentat, però– els sistemes d’informació han de 
millorar, perquè tot això de la vigilància epidemiològica s’hauria d’automatitzar, 
perquè és un esforç molt important el que fem.

I, en definitiva, volem acabar aquest apartat compartint que el que fem està bé i 
ho fem molt bé, és millorable i que, de fet, combreguem amb una ampliació fins a la 
universalització de serveis de bucodental amb la importància que se li dona sobre 
la salut general i no un problema local.

Bé, passo a l’últim apartat, que és feixuc quant a xifres. Dir que els costos que 
s’han fet és en base a la població a la que s’ampliaria cobertura, d’acord amb el que 
proposa la llei, que les tarifes ens ha resultat difícil, perquè quines agafem? Al final 
n’hem agafat unes que ens semblen un bon referent, que és aquelles intervencions 
que estan tarifades específicament a presons, que es fan intervencions sobre salut 
bucodental i que estan tarifades i ens va semblar millor referent que no, doncs, el 
mercat lliure privat, que hi havia una forquilla molt àmplia, no?

Després parlem de costos d’increment, però no us ho podem dir, malauradament, 
què estem invertint ara, perquè, com sabeu, el finançament de l’atenció primària és 
per càpita, unes consideracions poblacionals de distribució etària, morbiditat i ajustos 
de dispersió poblacional i que, per tant, està inclosa en el finançament per càpita. No 
és una partida expressa en salut bucodental; ho va ser fins al 2014. Portar les dades 
del 2014, doncs, ens ha semblat que feia massa com per dir què estem invertint, però 
està ocult –o està inclòs, més que ocult– en aquesta partida de finançament d’atenció 
primària, que és per càpita i que, per tant, amb aquesta càpita ha d’atendre aquests 
problemes de salut bucodental. No tenim punt de partida i, per tant, el que hem fet és 
exercici de quant incrementaríem costos amb aquestes tarifes de referència.

Hem fet dos apartats. Un, què suposaria la universalització de l’atenció buco-
dental a la població infantil. I, en aquest sentit, partint de la base que el 2019 el que 
estem fent és la cartera bàsica, que sabeu que són revisions, fluor tòpic, obturacions 
i segellats. I hem dit: «Escolta, què podríem aportar amb aquest escenari que tam-
bé la llei ens indica de progressivitat?» I, quan parlem de «progressivitat» nosaltres 
entenem dos aspectes: un és començar o prioritzar per aquella població amb més 
necessitats, però també atendre aquelles intervencions més eficients; o sigui, són dos 
àrees de priorització diferents, sobre quina població podem tenir més impacte, per-
què és més necessitada o aquelles intervencions que tenen un major impacte.

Bé, en aquest sentit, proposem a 2020 ampliar –per exemple, eh?, és un escenari 
que es podria modificar– la cartera bàsica als quatre-cinc anys, els experts ens di-
uen: «Escolta, comenceu abans», perquè sabeu que, ara, la cobertura és dels sis als 
catorze anys, que ens suposaria no només ampliar la cartera bàsica als quatre-cinc 
anys, sinó afegir una cartera complementària, per exemple, ja 2020, que seria la car-
tera complementària entenent les tartrectomies, que sabeu que són les higienes, i les 
endodòncies, que no estan incloses.

Aleshores, si a 2020 ampliéssim la cartera a quatre-cinc anys bàsica i aquesta 
complementària als quatre-cinc anys i als dotze, tretze i catorze, l’import addicional 
que suposaria és de 17 milions d’euros –18 milions, de fet, pràcticament; 18 milions 
d’euros, suposaria. Aquestes dades us les donarem, eh?, i enteneu que són uns esce-
naris complexos, però ja veureu que, al final, ens fem una idea de què parlem, eh?

Després, si el 2021, per exemple, aquesta cartera –ja tindríem la cartera bàsica 
per a tots, incloent-hi els quatre-cinc i aquesta cartera complementària als quatre-
sis anys i a les edats, sobretot, dotze-catorze–, doncs, l’ampliéssim als set-deu anys, 
serien 3 milions més d’euros, és a dir, parlaríem d’un consolidat de 20 milions d’eu-
ros anuals.

I, finalment, que potser és la xifra que més fàcil és d’integrar, escolta, si, amb 
tres anys o amb cinc anys, ho féssim tot, aquesta cartera bàsica que ja tenim i aques-
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ta cartera ampliada de tartrectomies i endodòncies, i parlem de totes les edats, de 
quatre a catorze anys, estaríem parlant de 23 milions. És a dir, el consolidat, amb 
aquesta progressió, dins una cartera universal infantil –universal fonamental, òb-
viament no estem considerant les ortodòncies o altres aspectes estètics– estaríem 
parlant de 61 milions d’euros. (Veus de fons.) La xifra final de tot el consolidat fins 
a arribar a la cartera universal infantil, que és la bàsica més aquesta ampliada de 
tartrectomies i endodòncies, estaríem parlant de 61 milions d’euros.

Enteneu que aquesta progressivitat que hem fet és perquè hem anat a poc a poc 
ampliant grups d’edats i aquesta complementària. (Veus de fons.) A veure si ho re-
sumeixo. O sigui, una progressió ampliant edat i ampliant cobertura seria de 17 mi-
lions, amb 3 milions anuals, fins a un total, que, al final, l’import total seria de 61 
milions oferir una cartera universal infantil. No és fàcil, eh?, tampoc, resumir-ho. 
De tota manera, jo crec que, quan veieu les dades..., a més, les hem expressat d’una 
manera gràfica i interessant.

Després, quin altre exercici hem fet? Perquè, si bé també –crec que s’ha comen-
tat en altres compareixences– la llei, com no pot ser d’altra manera, s’ha centrat molt 
en el programa infantil, des d’experts i des de la percepció del CatSalut, entenem 
que la gent gran està en una situació de forta necessitat, perquè les pròtesis removi-
bles són cares, no hi arriben i això té un impacte sobre la nutrició i l’estat de salut 
de la gent gran molt important.

Bé, que hem fet aquí un exercici, que és com podríem cobrir la població vulne-
rable o vulnerabilitzada? En aquest sentit, ara, estem fent accions, però, sobretot, al 
tercer sector i aquella inclosa infantil, però no estem fent més que el que toca.

Si ampliéssim amb una cartera, que diem la bàsica infantil, la incloguéssim, 
aquesta bàsica infantil –que, hi insisteixo, són revisions, fluor tòpic, obturacions 
i segellats– a tota la població vulnerable, i a més a més, no seria suficient perquè 
aquesta població té altres necessitats, com, per exemple, són els curetatges, el cost 
ja d’implementar-ho en un any seria de 12 milions. Estem parlant d’una població 
coberta de 68.000 persones, que tenim població vulnerabilitzada, i l’impacte econò-
mic seria de 12 milions d’euros d’incloure aquesta cartera infantil, diguem-ne, per 
simplificar, en la gent vulnerable i, a més, alguna cosa addicional, com és el curetat-
ge, que en els nens no pertoca.

Si volguéssim, com en l’altre grup, ampliar la cobertura a les dones embarassa-
des, que sabeu que ja tenim les revisions més el fluor tòpic, és un escenari que hem 
posat a 2023 –això es pot moure, són calaixets–, però incloure, com dèiem, aques-
ta cartera infantil a totes les embarassades i una cartera complementària, que eren 
aquestes tartrectomies i endodòncies, estaríem parlant d’una població coberta de 
65.000 dones, que l’impacte econòmic en aquest grup, d’ampliar la cobertura quasi 
bé universal, seria de 6 milions d’euros, eh?

I hem fet un exercici amb la gent gran, i aquí ja veureu que hi ha grups que es 
barregen, i és que hem considerat la gent gran amb rendes no contributives. És ve-
ritat que es creua amb el grup de vulnerable, però entenem que aquest grup de gent 
gran té una necessitat específica, que és la de les pròtesis removibles, que no tenen 
perquè estar en embarassades i, per descomptat, en tota la població vulnerable. En 
aquest focus específic en la gent gran, que parlem de tot allò que cobreix la vulne-
rabilitat, perquè pràcticament ho són tots, i que afegiríem les pròtesis removibles, 
que és pràcticament només per a aquest grup, l’impacte econòmic seria, sobre una 
població de seixanta mil persones, de 18 milions d’euros.

I, finalment, un gran capítol, que aquí sí que volíem fer una consideració, que és el 
de discapacitats, que l’Olimpia ens ha aportat molta visió en el sentit, però recordem 
que aquí hem fet l’exercici... Clar, la discapacitat, pensem en la pluridiscapacitat o pen-
sem en la discapacitat intel·lectual o sensorial, que és la més difícil, però, quan parlem 
de discapacitat, sobretot, parlem del grup de discapacitat 1, que és menys d’un 33 per 
cent, també parlem d’una persona que pugui tenir una dificultat motora, fins i tot, me-
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nor, en el sentit, vull dir que... Hem fet igualment l’exercici per a tota la discapacitat, 
però sí que l’hem especificat la discapacitat 1, que és aquells que tenen una discapacitat 
reconeguda entre el 33 i 64 per cent, el grup 2, que és aquells amb una discapacitat re-
coneguda 65-74 per cent i aquells discapacitats, grans discapacitats, que aquí sí estem 
en una discapacitat, més o menys, del 75 per cent; però fixeu-vos que no estem fent cap 
diferència si és intel·lectual, si és sensorial, si és mental, si és... 

Però bé, una aproximació al grup 1, que és el més gran, perquè estem parlant de 
332.000 persones, l’impacte d’aquesta cartera bàsica, diguem-ne, infantil, aplicada 
en aquest grup més la complementària, que aniríem a la universalització, si consi-
derem –recordeu que la complementària són les tartrectomies i les endodòncies..., el 
cost, aquí, seria molt elevat, eh?, estem parlant de 74, pràcticament 75, milions d’eu-
ros a tot el grup de discapacitats; 75 milions, sí. Perquè és una població de més de 
300.000, és el grup més gran.

Insistim que aquí reforcem el concepte de que la discapacitat pot ser, doncs, un 
ictus que tingui una «plègia» i que tingui dificultats motores –corregeix-me, senyo-
ra García.

Si anem al grup 2, que és ja discapacitat més intensa, 65-75 per cent, estem par-
lant de 133.000 persones. Els costos, aquí, serien de 18 milions.

I si ja només ens centréssim –i parlem de la universalització, eh?– en la discapa-
citat de més del 75 per cent, la població baixa a 86.000 i serien 11 milions.

Si ho ajuntem tot, perquè aquest desglossament inclou que una embarassada pu-
gui, alhora, ser vulnerable o una gent gran amb renda no contributiva pot ser, al-
hora, vulnerable... per tant, el resum amb tot, parlant de protecció cartera completa 
infantil, població vulnerable, embarassades, tota la discapacitat, incloent-hi aquesta 
menor, que ja veieu que la partida de la discapacitat de menys del 35 per cent és molt 
important, i la gent gran, estaríem parlant, anualment, de 134 milions d’euros, que 
ahir es va donar alguna xifra, crec que en alguna compareixença es va parlar de 150 
a 200. Ara, amb aquesta progressivitat i amb entendre què és la universalització, 
doncs, es poden anar fent diferents escenaris, diferents prioritzacions.

Aquest escenari, penseu-ho, vull recalcar que està fet sobre la malaltia actual i 
les prevalences actuals de càries, que, si realment centréssim els nostres esforços en 
la prevenció, això es podria baixar a la meitat. Si fem més prevenció, podem estal-
viar el 50 per cent de les càries que hi ha actualment, i ja no només en la població 
infantil, que és per això que és tan rellevant l’actuació infantil, perquè és on has de 
fer el focus de la prevenció i, a més, on agafes els hàbits de futur, no?, però volem 
dir que, si ens raspalléssim els dents, no fuméssim, no beguéssim tant d’alcohol i 
no beguéssim begudes ensucrades, això va a la meitat. Per això insistia força en el 
missatge de la doctora Acebes amb la prevenció.

Bé, són dades que us aportarem. Això són les xifres que estem parlant d’ampliar 
cartera, i aquí està inclòs el cost de professional i els fungibles, quan parles de tarifa 
ho inclous tot, però no hi estarien els costos estructurals. Ja se n’ha parlat una mica 
en altres intervencions, però més població vol dir més consultoris, que, a més, mal-
auradament, són específics, perquè on hi ha una butaca odontològica poca cosa més 
pots fer.

El cost de muntar estructuralment no l’espai, sinó la butaca, que, com ha dit la 
senyora Lejardi, doncs, inclou emplomar radiografia, sistemes per treure el plom o 
materials pesats, com comentava... Bé, només una cadira moderna, diguem-ne, són 
22.000 euros, una cadira odontològica. Si dotéssim només el 50 per cent dels 280 
equips actuals, això serien 3 milions d’euros en butaques. Caldria, a més a més, l’es-
pai, l’estructura. (Veus de fons.) Sí, el fungible està inclòs en les tarifes. Quan hem 
fet tarifes és pagar professionals i pagar el fungible. Faltaria l’estructura, que són 
aquestes butaques, i no hem inclòs el que suposaria els espais, que en algun lloc, 
doncs, en algun CAP, potser ja no hi ha un altre consultori que destinar-ho a una 
butaca odontològica. En tot això també hi hauria un ajust, perquè es pot millorar 
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en eficiència, sobretot, en el concepte que ha introduït el doctor Ramentol de la in-
corporació d’higienistes. Podria millorar molt l’eficiència de l’ús d’un espai odonto-
lògic, per exemple, que l’odontòleg treballés al matí i l’higienista a la tarda, en una 
mateixa consulta, cosa que ara no es pot fer perquè és un únic odontòleg que, a la 
tarda, segurament, aquest espai està buit. Bé, això ja serien ajustos.

Bé, he anat ràpid, he anat a la concreció. Jo sé que no heu memoritzat les dades però 
les tindreu, les completes i aquest exercici que hem fet d’escenaris d’ampliació.

Moltes gràcies per la vostra atenció, de debò, desitjant que les nostres aportacions, 
doncs, contribueixin d’una manera positiva a les decisions que prengueu aquí, que 
tindran un impacte molt important en la nostra feina i en la nostra població. Moltes 
gràcies.

El vicepresident

Moltíssimes gràcies. Hem arribat a la mare dels ous. (Rialles.) Té la paraula el 
senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Uau! Ara sí. Bona tarda. Gràcies, senyor president. Companyes diputades, que 
compartim aquesta batalla en les darreres setmanes i, especialment, agafo el torn de 
paraula, no ho havia fet abans, amb la intenció –em volia quedar per al final– de do-
nar-vos les gràcies a totes i a vostè també, com no pot ser d’una altra manera, per la 
vostra participació. Potser tenia alguna reflexió fins que ha arribat la darrera ponent; 
i, amb la darrera ponent, m’he quedat, ara mateix, una mica trasbalsat.

Jo, senzillament, en tot cas, agrair-vos la feinada que entenc que hi ha al darrere. 
Crec que ho he demanat per activa i per passiva als anteriors compareixents i sé i 
em consta que algú present a la sala us ho ha fet arribar, que, quan vostès vinguessin 
aquí, doncs, agrairia això i crec que no solament he vist complertes les meves peti-
cions, sinó que us agrairé que aquest document o aquest «power», encara que sigui 
per a –anava a dir «per a dummies»– la gent que no som experts, eh?, amb això, amb 
aquest nivell de desagregació que també crec que ens heu aportat, ens ho feu arribar. 

Bàsicament, perquè, sincerament, crec que ara sí que, potser, un parell de reflexi-
ons o de preguntes... Alguna cosa que potser no heu dit i desconec si seré capaç, eh?, 
d’estirar-vos una mica més, perquè estic segur que vostè sí ha reflexionat... La miro 
a vostè, perquè, de totes les intervencions, ara em voldria centrar en la darrera, eh?

Estem parlant de moltíssims milions, estem parlant de que això... anava a dir, no, 
«desgraciadament», no és el que volia dir, sinó, senzillament, això és una decisió po-
lítica que vostè, a més, ha anat enfilant molt bé pas a pas, per tant, podem fer no res, 
podem fer-ho tot, podem moblar el pis o podem, senzillament, canviar el sofà. I, per 
tant, clar, la meva opinió, ara mateix, que us reconec, eh?, que estic una mica trasbal-
sat, aniria una mica també en conèixer la seva..., potser les del grup, però centrant-ho, 
entenent que, segurament, vostè ha fet aquest procés de reflexió que, evidentment, 
nosaltres, que acabem de conèixer aquestes dades, no..., quina és l’opinió, per exem-
ple, del pressupost, actualment, o quant creu que de pressupost està destinat, ara ma-
teix, a la salut bucodental i, per tant, per saber una mica on som. 

Clar, el futur o on podem arribar, que, de fet, tampoc hem arribat a molt més... 
Òbviament és moltíssim el que vostè ens diu, sobretot, si comencem a ampliar-ho, 
però tampoc la cartera de serveis entenc està ampliant-se a màxims, és a dir, solament 
ha parlat de cartera bàsica, insistentment, per tant, tartrectomia, endodòncies, he sen-
tit, curetatges i una altra vegada tornem...

La gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut

Això no és bàsic, eh? Perdó. Aquesta ja és ampliada.

Jorge Soler González

Òbviament. Òbviament. No és bàsic. No, no, clar. Em refereixo que no és total, que 
no és... (Veus de fons.) Exacte, és la que hi ha a la llei. Per tant, encara ens queden...
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La gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català 
de la Salut

No, no. Perdó, eh? Igual no l’estic entenent, però els costos aquests és ampliar 
la bàsica a tots els grups d’edat, ampliar als dos anys i... Però sí que el cost molt 
important és allò que no estem fent, que són les higienes dentals, que són les tar-
trectomies, les endodòncies... I no hem entrat en les ortodòncies, que ja es consi-
dera... A no ser que hi hagi un problema d’articulació, però això ja està inclòs a la 
cartera, no?

Per tant, quan parlem d’«ampliació» parlem de tartrectomies, parlem de les prò-
tesis removibles, que això sí que considerem que seria un gran guany, i parlem de les 
endodòncies i parlem dels curetatges, eh?, de quan i ha gingivitis, les neteges aques-
tes. Això sí que no està inclòs en cartera de servei, que, el 2008, sí que es va fer amb 
uns fons finalistes de Madrid, es va ampliar això, però, després, es va deixar de fer 
i ens restringim a la bàsica. Per tant, sí que hi ha moltes intervencions que no són 
bàsiques, eh?, amb aquest pressupost.

Jorge Soler González

No, no. I em refereixo que podria haver-hi molt més, que això és una proposta, 
però que, en odontologia, el món encara, desgraciadament, segueix, no?

I ho dic per alguna cosa més. Algun dels companys, crec que ha quedat transcrit, 
imagino, al diari de sessions, però alguna conversa, jo que l’he tingut privadament 
amb alguns dels compareixents, per exemple, no? Vostè creu –o vostès, eh?, no sé 
exactament qui és..., disculpeu-me, eh?, que no sé a qui dirigir-me– que tota aques-
ta cartera de serveis, els professionals que tenim ara mateix dintre la cartera o els 
que es podrien contractar amb el mateix procés de selecció que fins ara s’ha vingut 
mantenint, per exemple, serien capaços tots de garantir tots aquests serveis? Ho dic 
perquè alguns..., i us avanço el que m’han dit professionals del gremi és: «Home, no 
tots atenem nens» –això me diuen els de dintre i, per tant, els que venim també del 
món assistencial..., bé, escolta, atendre nens no és el mateix que atendre adults, fer 
endodòncies no és el mateix que fer les extraccions. Jo venia d’un centre on crec que 
el 99,9 per cent era extreure arrels i peces trencades a gent amb condicions lamen-
tables de salut bucodental, però no altres situacions. 

Per tant, pregunto, tots, en aquest pressupost, entenc que hi haurà d’haver, a més, 
formació, material fungible, és a dir, hi ha moltes coses. Per tant, resumint. Una, 
d’on venim? Agrairé si sabeu quants diners s’estan gastant amb això. Dos, si amb 
aquesta priorització, no?, tenim clar quant es podria, doncs, esglaonar, entenc que 
amb aquest document. Tres, si els professionals creieu que caldria fer alguna cosa. 
Jo intueixo, eh?, senzillament..., crec que cada vegada que t’amplien la cartera de 
serveis –recordo fins i tot quan ens van passar el Sintrom–, doncs, cal fer una for-
mació per acabar validant-lo i sempre, a més, queda un forat que, quan tot va ma-
lament, bé, hi ha coses algú no vol signar, no? Si això ho fem els metges, doncs, 
imagino que els odontòlegs o qui sigui, en aquest cas, el responsable final més.

I la pregunta del milió, jo la deixo, eh?, amb tota la cura que ho intento dir. La 
vostra opinió, com a responsabilitat que teniu de govern, per tant: fins on creieu que 
podem arribar? Ho dic perquè parlem aquí dels milions com si repartíssim, eh?, 
anem a l’Ikea a moblar sofàs. Esteu parlant, ara mateix, de 134 més 3, entenent que 
hi ha espais, però bé, igual es podrien reconduir alguns espais pediàtrics per situar 
les cadires... Bé, no ho sé, això... Per tant, estem parlant de 137 milions d’euros. Com 
que jo no tinc cap capacitat de manegar el pressupost en salut, m’agradaria, però, en 
la vostra opinió, vosaltres esteu a prop d’on sí crec que s’està manegant això i, per 
tant, quina és la vostra proposta?

Moltes gràcies.

El vicepresident

Acabem de fer el torn. Senyora Escarp.
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Assumpta Escarp Gibert

Ens ha deixat impactada, la senyora Assumpta Ricart. Clar, fa molts dies, i és ve-
ritat lo que deia ara el Jorge Soler, no?, fa molts dies que anem dient: «Escolta’m, això 
quant val?» És a dir, al ser una llei que no promou el Govern, sinó que és una llei que 
ve promoguda per un grup parlamentari, doncs no hi ha una memòria econòmica i, 
per tant, és evident que tots som conscients que fa falta una memòria econòmica per 
saber també quin és l’índex de progressió i què és el que s’està plantejant.

Però jo, abans d’entrar en aquest tema, volia comentar també el tema de les pro-
fessions. Jo, el dels estomatòlegs..., em sembla molt bé la informació i, a més, crec 
que, si està en vies d’extinció, doncs està en vies d’extinció i és veritat que hi han els 
odontòlegs. Per tant, a l’article 10 es parla d’aquestes dos professions i de personal 
de suport. Després, al llarg de la llei, en algun moment van sortint els odontòlegs i 
no surt, diguéssim, aquest personal de suport, i jo crec que potser aquí, en la línia 
del que vostè deia, incorporar els higienistes, o sigui, incorporar les professions que 
estan reconegudes com a professió sanitària en l’àmbit bucodental –higienistes, els 
protètics, que també hi són–..., és a dir, que la llei pugui també agafar les profes-
sions que hi han o deixar-ho més ampli, però, en aquest sentit, crec que és impor-
tant i crec que era el que vostè estava apuntant. Només saber si apuntaven per aquí.

I, pel que fa a la senyora Ricart, agrair-li realment l’esforç; i l’esforç dels escena-
ris..., sempre són el que són, escenaris, i, per tant, hi ha un escenari i, després, hi han 
d’haver unes voluntats polítiques de saber com s’apliquen o no s’apliquen aquests 
escenaris, no? Però la informació que jo, doncs, agrairé molt poder disposar, però 
que, clar, tampoc sabem –deu ser molt difícil de saber– què destinem a salut buco-
dental en el marc del CatSalut, o en el marc de l’ICS i del CatSalut, com comentava 
ara el senyor Soler. Però també, clar, si en algun moment, com s’ha plantejat i com 
planteja la mateixa llei, anessis amb una vocació d’universalització de la salut buco-
dental a tota la població, ens n’aniríem a més de 250 milions, calculo jo. No ho sé, 
ho he calculat així, com puc dir això com puc dir el que vulguis, diguéssim, l’últim 
número de la loteria, no ho sé. 

Però vull dir que la llei ho planteja, eh?, planteja un escenari de tendència..., és a 
dir, la llei prioritza uns col·lectius, l’infantil, prioritza els vulnerables, prioritza, però 
té una vocació d’universalització i, per tant, també, si penséssim en escenaris, hau-
ríem de pensar quin és aquest escenari.

I res més. Bé, esperant tenir la documentació que ens ajudi també a prendre 
nosaltres les millors decisions.

El vicepresident

Moltes gràcies. Senyora Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, evidentment. (L’oradora riu.) Vull fer preguntes i comentaris. Bé, primer de 
tot, al senyor Ramentol, evidentment, parlem-ne, del tema dels estomatòlegs. No te-
níem, de fet, les dades de quants n’hi havia en el sistema i, per tant, és tot arreglable. 
La gràcia és que ara fem tots plegats esmenes i fem viable i interessant per a tot-
hom la llei. I, de fet, nosaltres ja ho dèiem..., vull dir, ja ho dèiem, no ho hem posat 
en el text, però portem tota la ponència dient: «Nosaltres no tenim cap problema en 
que s’incorpori...», o sigui, clarifiquem exactament quin ha de ser l’equip: higienistes 
entenem que hi han de ser i, per tant, bé, si ha de ser odontòleg i higienista com a 
equip bàsic... Definim-ho bé, perquè sigui el que sigui més interessant i oberts a to-
tes les aportacions de concreció sobre l’articulat, perquè això quedi ben travat, no?, i 
tampoc ho fem rígid, estem d’acord amb les funcions que hagin d’estar fent cada un 
dels professionals.

A les senyores Acebes i Ricart, primer de tot un comentari. Ja n’hem parlat tam-
bé, de fet, crec que amb les compareixences de l’última sessió que vam fer de com-
pareixences amb gent del Govern, que també ens venien a dir: «La millor eina no 
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seria una llei, sinó un decret i el mateix Pla de salut.» El problema és que fa molts 
anys que això es podria haver fet i no s’ha fet. Com a grup de l’oposició, doncs, la 
via que tenim és fer una proposició de llei. Fantàstic si, mentrestant, el Govern fa un 
decret i ho inclou al Pla de salut, que l’actual no inclou res de salut bucodental; res. 
Per tant, com que no hi és, crèiem que valia la pena que la nostra proposta construc-
tiva d’impulsar que el Govern faci és fer una proposició de llei.

Agraïm molt les dades, perquè la veritat és que fa temps que dèiem: «Estaria bé 
tenir aquestes dades.» Nosaltres havíem fet càlculs a partir del que podíem fer, que 
era, amb comparativa a PADIs existents en altres comunitats autònomes, els costos 
d’aquests PADIs en altres comunitats autònomes, que és un sistema diferent, per-
què no és des del mateix sistema públic, amb dades que teníem que no són, potser, 
actualitzades, no?, del cost de butaca en el mateix sistema públic català i, alhora, 
evidentment, amb els costos de les tarifes del servei municipal que es presta a Bar-
celona a preu de cost. Per tant, creuant aquest tipus d’informacions, nosaltres havíem 
fet càlculs, que també els hem anat compartint en aquesta ponència i que a nosaltres 
ens portaven a un càlcul d’uns 20 milions d’euros anuals el PADI, comptant unes 
840.000 visites, també comptant la universalitat d’infants en les edats que incloíem 
en la llei i que en cap cas de cap PADI de la resta de l’Estat és un cent per cent el que 
acabes atenent, no?; però anant a percentatges diversos, amb un percentatge raonable 
i realista, unes 840.000 visites i estaríem parlant d’uns 20 milions d’euros anuals.

I el servei transitori per a adults vulnerables també un nombre de visites similar 
i uns 24-25 milions d’euros anuals. Això és el que havíem compartit amb la resta 
de diputats aquí i que dèiem, evidentment, entenem que segur que hi haurà dades 
per part del Govern que no seran exactament iguals, que tots plegats crec que po-
dem ajudar-nos a calcular una cosa que no tenim encara, perquè no la tenim com a 
servei, no?, la base sobre la qual calcular-la. I que és important que hi hagi aquestes 
dades damunt la taula en la ponència, per poder calcular aquella part que crec que és 
la més interessant de la flexibilitat, que ja plantegem, però que, a més, evidentment, 
es pot revisar absolutament, que és la progressivitat de la implantació d’aquesta llei, 
quines cohorts d’edat, com les plantegem, si les cohorts les combinem en anar am-
pliant també progressivament la cartera, si fem una cartera completa des del principi 
i anem ampliant per edats, amb quina progressivitat d’ampliació d’aquestes edats? 

De fet, nosaltres el planteig que fèiem ja era més llarg que el que ha fet la senyo-
ra Ricart, de quatre a cinc anys, ja era més llarg, per a la mateixa implantació del 
PADI i, després, no?, el que passa és que posàvem des del minut zero la població 
vulnerable i, després, no hem quantificat –i és una de les coses que també, en aquesta 
ponència, se’ns ha posat de manifest i que seria important que féssim, que concretés-
sim com, després, arribar a la universalització del servei a tota la resta de la població.

I, per tant, amb aquestes reflexions damunt la taula, jo li plantejo –i els plantejo–: 
és o no és viable fer, des del sistema públic, aquesta ampliació de cartera? I entenent 
que la flexibilitat ha de venir, no?, de com fem aquesta progressivitat d’implantació, 
perquè ho fem viable, perquè ho fem real i realista, i perquè no generem cap frustra-
ció ni disfunció en el sistema, perquè volem que funcioni i que funcioni bé.

I si, precisament, ho començàvem per població vulnerable és perquè creiem que 
tenim una necessitat important d’una població que està no només fora del radar de 
la pública, sinó fora de qualsevol atenció sanitària en salut bucodental, però també, 
si ho comencem per un programa d’atenció de salut bucodental infantil i juvenil, i 
ho comencem per les cohorts d’edat més petita, és perquè creiem que aquesta pre-
venció, precisament, farà que..., bé, ens quedarà població fora d’aquesta atenció, no?, 
jo mateixa, per exemple, o vostès, però que, quan arribem a la població adulta, en 
realitat, els costos ja s’hauran reduït, perquè haurem fet tan bona feina amb la pobla-
ció infantil i juvenil que ja no tindrem la incidència de càries i de malalties de salut 
bucodental que tenim actualment. I, per tant, la realitat de la implantació en la po-
blació adulta ja serà sobre una població adulta amb una salut bucodental molt millor.
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Crec que això, a més, ha d’anar acompanyat, i aquesta és una altra cosa que crec 
que li falta a aquesta llei i que potser sí que és més d’un pla de salut, eh?, però que 
ha d’anar acompanyat d’uns objectius. D’uns objectius de càries zero a quant, no?, i 
d’unes vies d’avaluació des d’un inici que permetin anar modificant, si cal, aquesta 
flexibilitat d’implantació de la llei, per anar fent-lo més eficient en cada moment i per 
anar també complint aquests objectius que es fixin des d’un inici.

Crec que no estem tan lluny en objectius del que cal. No entenc en cap moment 
que ningú del Govern hagi dit que això no calgui; el que ens han dit és: «Potser no 
calia via llei.» Els hi repeteixo, no ho han fet per altres vies, per tant, fem-ho sobre 
la llei, fem-ho bé –fem-ho bé– i, per tant, amb aquestes dades que, evidentment, ens 
compartiran i podrem treballar. Nosaltres, el primer grup que ens posem a dispo-
sició que ens facin arribar les concrecions sobre text que creguin que fan viable la 
transitorietat possible per poder dur a terme l’objectiu final, que és que aquells ob-
jectius que ens hem de posar, concrets, de salut bucodental, i que haurien de després 
reflectir-se en un pla de salut, que ara no hi són, els tinguem coberts amb una llei 
que diu que ho hem de complir.

El vicepresident

Gràcies. Senyora Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí. Breument, perquè moltes de les reflexions ja s’han dit. Al senyor Ramentol, 
el mateix de l’article 10, que segurament valdria la pena incorporar com a dues fi-
gures referents en aquest àmbit bucodental l’odontòleg i l’higienista, i potser despla-
çar, amb una disposició transitòria d’aquestes, per no treure’ls d’una plomada, ja que 
n’existeixen, encara que no en el món públic, sí en el món privat, els estomatòlegs, 
no?, que potser podria ser una opció per arreglar això.

I, després, lligar-ho amb el que comentava la senyora Ricart, en la seva intervenció, 
de la gent gran, quan ens desglossava una mica el pressupost, la previsió de les prò-
tesis. Aquí van comparèixer els protètics, i un dubte que es tenia era de dir: «Home, 
en aquesta proposició de llei, certament, com que el gruix de població diana és infan-
til, aquí, no ha lugar, no?, els protètics.» Però, quan entraves a obrir-ho a la gent gran, 
per exemple, o segurament, en una alta discapacitat, doncs, aquí sí que hi tenien el seu 
petit paper. I, per tant, al senyor Ramentol, si podem incloure el protètic com a aquestes 
altres professions o caldria fer-ne un esment específic per la seva coneixença?

I, després, ja, a banda de sumar-me a totes les reflexions anteriors, respecte als 
escenaris que ens ha plantejat, que, certament, doncs, era una demanda reiterada en 
aquesta ponència, perquè és veritat que, quan incorpores nous drets i nous serveis 
sempre s’ha de saber que si incorpores coses, en treus unes altres, o si no, quants 
diners val tot això i, per tant, com ho podem fer efectiu i que no quedi en paper mu-
llat. Per tant, agrair-los aquests escenaris que ens plantegen, perquè, certament, ens 
donaran eines quan ens facin arribar les dades.

I només destacar un punt, que vostè ho ha dit a l’inici, no?, dallò, millores o canvis 
a fer i parlava d’això, de l’ampliació de la cartera de serveis, i també del sistema de 
vigilància. I, certament, és important en aquest àmbit, perquè altres ponents feien la 
reflexió de dir, en el moment, com fins ara, on l’atenció a la salut bucodental no és uni-
versal, per tant, tothom, prioritàriament, dona una atenció a la seva salut buco dental 
fora del sistema públic, no?, encara que, potser, aquella necessitat la podria cobrir, pel 
que sigui, però que ja d’entrada s’expulsa, s’autoexpulsa, de l’atenció pública; doncs en 
el moment que tu generes aquest dret i obres aquest dret, fa que totes aquestes perso-
nes que, naturalment, estaven ja fora del radar, que m’ha agradat molt aquesta expres-
sió perquè és molt gràfica, estaven fora del radar, de cop, t’incrementen la població 
diana, sigui quina sigui la dallò.

I, per tant, l’impacte sobre les xifres que vostès ens donaven que sí que sobre la 
població amb discapacitat, potser, la tenim més acotada, però, amb tota la població 
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general que pot ser susceptible de tenir un problema de salut bucodental, i també sus-
ceptible de rebre algun dels tractaments aquests, doncs, crec que ens pot distorsio-
nar moltíssim a l’alça, com a mínim al principi, perquè comparteixo –i també s’ha 
dit molt, no?– la importància de la prevenció i la promoció per l’impacte econòmic, 
ja no per tots els altres impactes de salut, que ja n’hem parlat a bastament, sinó per 
l’impacte econòmic que tindrà a mitjà i a llarg termini aquesta prevenció i promoció.

Per tant, agrair-los aquests escenaris i, això, demanar-los, com els altres com-
panys, no?, aquestes dades per poder-les analitzar amb detall i, després, traduir-les 
en esmenes, si així fos necessari.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per finalitzar, senyor Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies. Lamento haver-me perdut una part de la intervenció de la senyora Ri-
cart. Gaire res més a afegir. Més que res, potser, una mica de síntesi gairebé mental 
per a mi mateix també, després de totes les compareixences. Segurament, ens tro-
bem davant de decisions a prendre per arribar a l’objectiu final ambiciós d’universa-
litat que planteja la proposició de llei. 

Jo crec que ha anat quedant bastant clar que no només per qüestions econòmiques, 
cal fer segurament una gradació d’ampliació del servei que es dona ara, fent els pas-
sos corresponents i que n’hi ha, em sembla, d’ineludibles, que un de primordial és un 
estudi epidemiològic ben fet, complet i específic per saber, realment, quina és la situa-
ció i començar a emprendre aquestes millores, segurament, primer, via, com apuntava 
la senyora Acebes, un decret per ampliar aquesta cartera de serveis..., i com s’arriba, 
finalment, si compartim, realment, aquest objectiu d’universalitzar l’atenció a la salut 
bucodental de la població, doncs, com hi anem arribant, ja no només per temes econò-
mics, sinó també per fer-ho ordenadament, mentalment i dintre de possibilitats reals.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Doncs, per respondre a les qüestions plantejades, fem aquests dos 
torns de tres minuts. En primer lloc, té la paraula el senyor Ramentol.

El director general de Professionals de la Salut

Moltes gràcies, president. Jo he dit que només parlaria de temes de professionals, 
però deixeu-me que faci un petit parèntesi, perquè, també com a membre del consell 
de direcció del departament, jo crec que aquesta llei és benvinguda pel debat que està 
provocant, jo crec que el debat –i avui ho hem demostrat– és un debat rigorós, és un 
debat honest, per tant, per aquest fet, jo crec que és benvinguda la iniciativa.

Dit això, i malgrat que l’instrument nosaltres considerem que no és l’oportú, 
doncs, també transmetre que el Pla de salut acaba aquest any que ve i, per tant, l’any 
que ve el Departament de Salut i la Direcció General de Planificació endegaran una 
nova elaboració d’un nou pla de salut, que recollirà alguna de les conclusions que 
ens transmetran un equip d’experts de l’OMS, que no sé si en tenen coneixement, 
però que han vingut a analitzar els trenta anys de pla de salut a Catalunya i emetrà 
unes conclusions, algunes de les quals, realment, van molt en la línia del que apun-
taven, perquè ens les van presentar ahir.

Dit això, amb relació al tema dels professionals, de si tots han de ser iguals, in-
tentaré respondre-ho tot junt. Fixin-se que la senyora Yolanda Lejardi ens deia que 
en l’ICS això, implementar aquesta cartera, significaria un creixement d’uns 164 
professionals. Si pensem que l’ICS és un 80 per cent, doncs, significa prop de dos-
cents professionals nous en el sistema sanitari. I, evidentment, és una cartera que és 
molt més especialitzada, molt més complexa que no pas la que s’està proveint a dia 
d’avui, per la qual cosa, efectivament, els perfils professionals no poden ser automà-
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ticament els mateixos que tenim avui en dia i, per tant, tindria més sentit que mai 
l’aplicació de criteris de subsidiarietat i, per tant, reservar les tasques, diguem-ne, 
els rols assistencials per a aquelles professions que realment aportin més valor, te-
nint en compte que hem d’alliberar professions perquè aportin valor en altres aspec-
tes, no? I, sens dubte, doncs –i això ja entraria dins el marc de l’organització, de la 
configuració de les organitzacions i com cada entitat s’organitza–, probablement, sí 
que hauríem de buscar perfils d’expertesa en determinats àmbits professionals, com 
podria ser el de l’odontologia.

Pel que fa, pròpiament, a la modificació de l’article, permetin-me que reiteri una 
mica la idea que he exposat abans, és a dir, si bé podria ser interessant, no?, com a 
exercici de dir, allistar totes les professions sanitàries que conformen o que partici-
pen en l’àmbit de salut dental i, en tot cas, també el protètic dental ho fa, jo sí que els 
demanaria que resisteixin la temptació de decidir o atorgar rols assistencials a cada 
un d’aquests professionals, perquè lo més intel·ligent –i això ens ho ha ensenyat la 
història del sistema sanitari català– és que aquest «qui fa què» ho deixem, fonamen-
talment, en àmbit de l’acord interprofessional; i, en aquest sentit, doncs, l’Enapisc 
–l’Estratègia nacional d’atenció primària– té previst també abordar aquest àmbit de 
la salut mental des d’aquest punt de vista i, per tant, jo crec que el que surti d’allà 
pot ser interessant de cara a com es configurarien, eventualment, aquestes atencions 
a la salut bucodental.

El vicepresident

Moltíssimes gràcies. Té la paraula la senyora Ricart.

La gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut

Gràcies. La primera resposta al que s’ha comentat, de si podem o no podem fer..., 
definitivament, creiem que, amb els infants, sobretot, per sota de sis anys, sí que cal-
dria una centralització; això, jo crec que ja..., de fet, ja s’està fent. No tots els odontò-
legs... Hi ha més preparació per als adults i sí que, probablement, doncs, algun servei, 
sobretot, a les edats més primerenques, s’hauria de centralitzar; de fet, ja ho fem, eh?

Entenc –i complementari..., la cartera que estem ampliant forma part de les com-
petències bàsiques d’un odontòleg, eh?, tret d’aquests infants que poden estar, que 
tinguin menys expertesa, però les endodòncies, les tartrectomies, els curetatges són, 
de fet, la base de qualsevol odontòleg i entenc que, amb una formació reglada com 
tenim no hi hauria problema.

Una pregunta que no sé si he entès i que no ha respost, però que si tindríem o no 
els professionals, entenc que ens heu preguntat això, si tindríem aquests professio-
nals per incorporar-los o no.

El director general de Professionals de la Salut

És veritat, no ho he respost. Jo crec que, com heu vist, amb els números que us 
he donat de noves titulacions anuals d’odontòlegs i d’higienistes, doncs, tenim un 
sistema formador prou potent com per, eventualment, assumir l’augment de la car-
tera de serveis.

La gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut

Bé, i l’última pregunta, com ho fem, això, no? Podem ara fer escenaris possi-
bilistes, òbviament, el número final espanta molt. Jo crec que, al final, serà a l’in-
revés: «Digues-me què tinc i a veure què puc fer.» I en aquest sentit jo crec que si 
això s’acompanyés d’un pressupost i diem: «Escolta, el pressupost, incrementa el que 
tenim. Són de 20 milions o de 40 milions, ja amb els experts decidirem on els po-
sem»..., que no té per què ser a l’infant o al més vulnerable o el discapacitat de menys 
de 33 per cent. Probablement diem: «Escolta, allò de les pròtesis removibles té un 
impacte brutal, òbviament, amb un estudi més eficient.» 

Per tant, jo crec que, al final, això serà què tenim i que, juntament amb els ex-
perts, parlem de salut públic, parlem d’odontòlegs, parlem de molts professionals, 
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veurem on és millor posar-los; i no necessàriament en la població vulnerabilitzada, 
també allà on els diners tenen un impacte major en termes de salut, que són dos as-
pectes a considerar, no només protegir el més fràgil, sinó també fer aquelles inter-
vencions de més impacte, no?, i sobre els fràgils o sobre tots, eh?

El que s’ha preguntat, en segon lloc, és quant gastem. Hem comentat que no ho 
podem saber, perquè ara no va per partides, va per càpita. El que sí que podem fer 
és l’exercici invers i, a més, molt més fiable que les dades que hem donat. Ara que 
hem fet l’esforç de tarifar i sabem el que fem, perquè això és una realitat que hem 
fet 97.753... Doncs fem a l’inrevés, per tant, hem dit que no ho tenim i ara veig, arran 
de la pregunta, que sí que ho podem tenir, perquè sabem quant ens costa i sabem 
l’activitat que fem, és a dir, és un exercici que farem, perquè és el més fàcil, el difí-
cil és el que hem fet, eh?

Després, amb els pressupostos que s’han comentat, que si 20 milions, que 25..., no 
estem tan lluny, eh? De fet, jo sí que he comparat amb els PADIs d’altres comunitats, 
per exemple, el del País Basc, i la inversió en el Programa d’atenció infantil era de 43 
milions. Nosaltres estem dient 60, però, segurament, amb aquest exercici de màxims, 
estem molt per sobre del que, fins i tot, s’estigui cobrint. Per tant, no anem tant desen-
caminats. Jo, de fet, havia vist 43 milions al País Basc en el programa PADI, no?

I la vulnerabilitat, m’ha agradat perquè tampoc... Hem dit 17 milions, heu dit 
20, també agrada saber que no estem tan dispars. Òbviament, els 134 estem parlant 
ja d’un nivell de cobertura molt molt, eh?, però hem pogut arribar fins al final, no?

És viable? La mateixa resposta: és viable amb la progressivitat més lenta, més 
centrada en la prevenció, que baixem les necessitats i al final, allò del restaurant 
d’escollir dreta o esquerra, «digues-me quant tinc i diré què escullo», no?

Jo crec que les respostes següents les ha fet el senyor Ramentol i respecte al sis-
tema de vigilància, clar, és veritat que teníem un odontòleg a Salut Pública –crec 
que em queda mig minut– que feia aquestes enquestes, que, òbviament, incloïa tota 
la població i era una informació molt fiable, que ens ajudava molt en la planificació, 
però, al final, aquests sistemes són molt costosos. Jo crec que el sistema que tenim 
ara d’indicadors de salut, que és veritat que sobre la població que estem intervenint, 
però que ja ens diu quelcom, més talls de prevalença que poden ser triennals, perquè 
ens permet més alleugerir una mica, que, aleshores sí que fas una avaluació de l’estat 
de salut bucodental a tota la població –no Esca, eh?, parlo de revisions bucodentals–, 
recuperar aquest odontòleg que teníem, que, potser, si ho teníem cada any, doncs ho 
podem tenir cada tres anys, tampoc són canvis que d’un any a l’altre canviïn tant.

Jo crec que és un sistema, primera, invertir en sistemes d’informació, que ho he 
comentat, per millorar l’automatització d’aquells indicadors de salut bucodental que 
tenim i fer informes amb els indicadors que ja tenim i que poden millorar, si inver-
tim una mica en sistemes d’informació, i aquests talls de prevalença que, potser, seria 
menys costós econòmicament i d’esforç, en lloc d’anuals, que cada tres anys facis un 
tall, com fem amb l’Esca, no?

Jo crec que he contestat la part que em toca a la majoria. Qualsevol cosa, a dis-
posició.

El vicepresident

Bé; doncs moltíssimes gràcies. Si no hi ha res més, agraïm la presència del se-
nyor Ramentol, la senyora Ricart i la senyora Acebes, i també, eh?, naturalment, 
acomiadem un cop més la senyora García, la senyora Lejardi –la seva presència–, 
i fins a la propera.

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i dos minuts.
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