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XII legislatura · sisè període · sèrie C · número *** 

 

Comissió de Salut 

Sessió 35, dijous 26 de novembre de 2020 

Presidència de la I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou 

 

Sessió 35 de la CS 

La sessió de la Comissió de Salut (CS), tinguda per videoconferència, s’obre a ***. 

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, David Mejía Ayra, Blanca 

Victoria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. 

de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font i 

Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Najat 

Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó i Alfons Montserrat Esteller, pel G.P. 

Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i 

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

Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 

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

Assisteix/-en a aquesta sessió... 

 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 

Salut perquè informi sobre el sistema de recopilació de dades sobre la Covid-19 

(tram. 356-00760/12). Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i 

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

2. Sol·licitud de compareixença de Jacob Mendioroz, director de la Unitat de 

Seguiment de la Covid-19, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 

personal necessari per al rastreig del virus (tram. 356-00826/12). Susanna Segovia 

Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença. 

3. Control del compliment de la Resolució 716/XII, sobre el millorament de l’atenció 

a les famílies dels afectats del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (tram. 

290-00661/12). Comissió de Salut. Control de compliment. 

4. Control del compliment de la Resolució 717/XII, sobre les necessitats en els 

àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats del trastorn per dèficit d’atenció amb 

hiperactivitat (tram. 290-00662/12). Comissió de Salut. Control de compliment. 

La presidenta 

Bon dia a tots i a totes. Comencem aquesta Comissió de Salut, una de les últimes 

comissions d’aquest període de sessions i d’aquesta legislatura. També la faríem 

avui per videoconferència i, per tant, saludar tots els diputats que esteu en aquesta 

comissió i totes aquelles persones que segueixen aquesta comissió pels mitjans 

audiovisuals que ofereix la cambra parlamentària.  

Per tant, donar-vos la benvinguda. I començaríem, com és preceptiu sempre, 

demanant als portaveus si hi ha algun grup parlamentari que hagi d’informar d’alguna 

substitució. No hi ha ningú? Cap substitució?  

Jorge Soler González 

Estic jo intentant encendre la càmera. 

La presidenta 

Ara. 

Jorge Soler González 
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Bon dia. Sí; comunicar que substituirem el diputat Martín Barra per la Mercè Escofet. 

La presidenta 

Molt bé, moltes gràcies. Alguna altra substitució? Diria que sí, però no veig el 

portaveu. Senyora Macià, aixecava... El seu portaveu, després, en qualsevol cas, 

quan pugui connectar-se, que deu tenir algun problema de connexió, doncs, ja ens 

informaran si hi ha alguna altra substitució.  

Sol·licituds de compareixença acumulades del secretari de Salut 

Pública, perquè informi sobre el sistema de recopilació de dades 

sobre la Covid-19, i de Jacob Mendioroz, director de la Unitat de 

Seguiment de la Covid-19, perquè informi sobre el personal 

necessari per al rastreig del virus 

356-00760/12 i 356-00826/12   

Llavors, començant per l’ordre del dia que teníem previst, saben que hi han dues 

sol·licituds de compareixença, que primer hauríem de votar per poder-les 

substanciar i després dos controls de compliment. Per tant, si els sembla bé, crec 

que podríem votar les dues sol·licituds de compareixença alhora i, si els sembla bé, 

després les substanciaríem. 

Per tant, demanaré votació de les dues sol·licituds de compareixença. Les votem 

conjuntament. Per tant, començaríem. Senyor Soler, el vot a Ciutadans? 

Jorge Soler González 

Sí, sí, a favor. 

La presidenta 

Gràcies. Senyora Escarp, del PSC? 

Assumpta Escarp Gibert 

A favor.  

La presidenta 

Gràcies. Senyora Ribas, de Catalunya en Comú Podem? 
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Marta Ribas Frías 

A favor.  

La presidenta 

Senyor Vidal Aragonés, de la CUP - Crida Constituent? 

Vidal Aragonés Chicharro 

A favor. 

La presidenta 

Gràcies. Senyor Rodríguez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular? 

Santi Rodríguez i Serra 

A favor. 

La presidenta 

Molt bé. Senyora Espigares, en nom del Grup Republicà? 

Gemma Espigares Tribó 

A favor. 

La presidenta 

Molt bé. I senyor Guinó, en nom de Junts per Catalunya? 

Lluís Guinó i Subirós 

A favor. 

La presidenta 

Gràcies. Per tant, donem per aprovades i, per tant, substanciarem aquestes dues 

compareixences.  

Per ser operatius, els proposaria que aquestes dues compareixences se substanciïn 

conjuntament, donant-los el mateix temps als intervinents, però ho faríem una 

darrere de l’altra i aglutinaríem també el temps per als portaveus i, per tant, faríem 

mitja hora cadascun dels compareixents i després un quart d’hora, que saben vostès 



Comissió de Salut 

Sessió núm. 35 / 26 de novembre de 2020 

 

6 

que no cal exhaurir-lo, però un quart d’hora per a cadascun dels grups parlamentaris, 

d’acord? 

Compareixença del secretari de Salut Pública, perquè informi 

sobre el sistema de recopilació de dades sobre la Covid-19 

Tram# 

Per tant, ara, doncs, saludaríem els dos compareixents, que ja  ens acompanyen en 

aquesta comissió. Per una banda, el senyor Josep Maria Argimon, que és secretari 

de Salut Pública del Departament de Salut, i el senyor Jacobo Mendioroz, que és el 

director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19. I, per tant, faríem aquestes dues 

compareixences conjuntament.  

Doncs, comencem ja i donaria la paraula al doctor Argimon per un temps màxim de 

mitja hora. (Pausa.) Senyor Argimon, no el sentim. El micro. 

El secretari de Salut Pública (Josep Maria Argimon i Pallàs) 

Deia bon dia, presidenta. El títol de la compareixença que vam rebre era molt 

circumscrit al que són les dades i l’intercanvi de dades, jo entenc, amb el ministerio, 

que van haver-hi alguns problemes en un moment determinat. Però també entenc 

que segurament el que es vol és una cosa una mica més àmplia, a part d’aquest 

aspecte més concret, un element més ampli del que seria o en quina situació estem 

avui, de la pandèmia i, per tant, la vacunació, que és el tema que ara també ha sorgit, 

i altres aspectes, i quin també podria ser el futur. Per tant, jo iniciaré aquesta part i 

deixaré la part de les dades i la relació amb el ministerio, especialment amb el CBS, 

al doctor Mendioroz. Procuraré no exhaurir la mitja hora, perquè si no, doncs, es farà 

feixuc.  

En principi, saben vostès que vam començar la segona onada la primera setmana 

aproximadament del mes d’octubre, que va pujar amb força aquí a Catalunya, com 

a moltes altres parts, a Europa i també a molts territoris espanyols, doncs, que s’ha 

arribat en alguns moments en països amb taxes francament esfereïdores, de més 

de mil cinc-cents per sobre, en un país com Bèlgica. França també amb unes taxes 

molt i molt elevades. Un país que realment era un exemple, i ho ha estat, a l’estil, 

com és Itàlia, que sortir molt colpejada de la primera onada, va fer l’escalada i, 
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realment, fins a la primera setmana de setembre, fins al dia 7  o 8, no comença a 

tindre una situació pandèmica, una segona onada, molt i molt important, i en aquests 

moments pràcticament Itàlia està agafant o arribant a les taxes de França.  

Per tant, és una situació molt generalitzada, i a partir d’aquí es prenen un conjunt de 

mesures, un conjunt de mesures en dos paquets. El primer paquet, per dir-ho 

d’alguna manera, afecta sobretot la restauració, com un element bàsicament de 

mobilitat i interacció social. I això en algun moment crec que ja n’havíem parlat, i 

n’havíem parlat en aquesta mateixa comissió. I tot i així, bé, les xifres continuen a 

l’alça. Vam arribar a tenir pràcticament set mil casos al dia, que vol dir més de trenta 

mil casos a la setmana, quan, durant el mes de juliol, o finals de juliol, agost i 

setembre, havíem estat sempre amb uns set mil casos a la setmana, és a dir, uns 

mil casos al dia. 

Per tant, multipliquem per set el nombre de casos. Això comporta una situació de 

molta pressió en els centres assistencials. Els centres d’atenció primària 

pràcticament, doncs, el 40 per cent del seu temps el dediquen a Covid, i encara 

pràcticament l’estan dedicant, perquè, vulguis o no, el que és la pressió assistencial 

costa més de baixar que no pas el nombre de casos o infeccions. També aquesta 

pressió assistencial vol dir, doncs, que es trasllada als hospitals en forma d’ingressos 

hospitalaris. És la cadena de sempre: una persona s’infecta, al cap d’uns dies, si les 

coses no van bé acaba ingressat a l’hospital, i de l’hospital en un llit convencional 

pot acabar a l’UCI.  

Quant a les UCIs, hem arribat pràcticament... (Remor de veus.) 

La presidenta 

Disculpi un segon, senyor Argimon, perquè tenim em sembla alguna interferència. 

Veig els micros... A veure, un segon, si ens poden. Estic intentant apagar el micro 

del Guinó i no puc, jo. Senyor Guinó, si pot apagar el seu micro... 

Lluís Guinó i Subirós 

No, jo no puc apagar el micro, no sé què passa. 

La presidenta 
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És que a mi no em surt l’opció de... Puc apagar-los a tots vostès menys al senyor 

Guinó.  

Assumpta Escarp Gibert 

Haurà de sortir i tornar a entrar. 

La presidenta 

Si podem aturar un segon la comissió. (Algú diu: «Diu que no pot tancar-lo.) Per això. 

A veure, hem suspès un moment la comissió. Disculpa, Josep Maria, que hem tallat 

aquí... 

El secretari de Salut Pública 

No, no, no. 

La presidenta 

Però és que se sentia fatal. Sentíem interferències i... (Pausa.) Reprenem aquesta 

comissió, un cop solucionats aquests problemes tècnics i, per tant, li torno la paraula 

al doctor Argimon. Quan vulgui.  

El secretari de Salut Pública 

Moltes gràcies, presidenta. Estàvem en el fet de que precisament els malalts a l’UCI, 

doncs, en aquí hem arribat gairebé a sis-cents malalts. Partíem d’una situació prèvia 

a l’inici de la segona onada de cent quaranta, cent cinquanta malalts a l’UCI. Per 

tant, els hem multiplicat per quatre, en molt poques setmanes. I saben vostès també 

que el problema que tenim amb aquests malalts és que són malalts molt complicats, 

greus, que estan molts dies a l’UCI i que, per tant, reduir aquest número és bastant 

més complicat que no per exemple reduir les persones infectades. 

Després, del primer paquet de mesures, que, ho repeteixo, jo crec que les vam 

arribar ja a comentar en comissió, si més no, arriba un segon paquet, que és, 

diguéssim, més dràstic que el primer, on continuem amb la restauració tancada, però 

a més s’hi afegeix la cultura, s’hi afegeix el comerç de centre comercial, centres 

esportius, el món de l’esport, alguna activitat molt concreta com l’estètica, etcètera.  

A partir d’aquí hi han aquestes quatre setmanes pràcticament, tres setmanes, més 

ben dit, de tancament de totes aquestes activitats, amb la previsió de reduir la 
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mobilitat i la interacció social i, per tant, la xifra d’infectats. Això d’alguna manera 

s’aconsegueix i, des de ja fa unes tres setmanes tenim un punt d’inflexió on 

comencem el descens. Aquest descens s’està produint a un ritme francament alt. 

Això és una bona notícia. Després ja en donarem algunes que no són tan bones o 

que posaran una mica d’aigua al vi, però la idea és que en aquests moments estem 

reduint a una velocitat d’un 35 per cent cada setmana. De dilluns a dilluns s’està 

reduint aproximadament, de mitjana, un 35 per cent el nombre de casos. Això és una 

reducció similar a la que es va produir la primera onada. També a la primera onada 

amb unes condicions potser de tancament i de confinament molt més dràstiques que 

no les actuals.  

També és veritat que la primera onada, tot i no en tenim xifres –parlo de xifres 

d’infectats–, sí que tenim xifres indirectes, com són el nombre de persones que van 

estar ingressades, el pic màxim en un dia de persones ingressades, el cens màxim 

de persones ingressades, que ens indica que la primera onada va ser més important 

evidentment que la segona. A la primera onada el pic màxim de persones 

ingressades a UCI, en un dia, per tant, el cens en un dia va ser de 1.518, si no ho 

recordo malament. I en aquí, com els deia abans, aproximadament de sis-centes 

persones. Per tant, un 40 per cent del que ens vam trobar a la primera onada. 

No podem saber el nombre de persones infectades, perquè ja saben vostès que a 

la primera onada, doncs, només fèiem la prova diagnòstica a aquelles persones que 

arribaven a un servei d’urgències i que tenien, per tant, uns signes de gravetat i no 

fèiem la prova a l’atenció primària, bàsicament per la raó de que no teníem reactius 

suficients.  

En tot això, el nombre de casos, com els deia, anava baixant. De fet, aquesta 

setmana, que és la primera setmana de la represa, de la reobertura, del 23 al 30 

estimem i, per tant, de dilluns a diumenge, estimem que arribarem a aquesta xifra 

de set mil persones infectades, que és la xifra de la que partíem prèviament a la 

segona onada.  

Ara bé, el nombre de malalts encara a l’UCI avui són quatre-cents vuitanta. Les 

reduccions de malalts a l’UCI van, doncs, amb percentatges molt més petits, un 

percentatge d’entre un 1, un 2, algun dia un 3 per cent, de reducció de malalts a 



Comissió de Salut 

Sessió núm. 35 / 26 de novembre de 2020 

 

10 

l’UCI. Per tant, saben vostès també que és precisament aquest, aquest indicador de 

persones que estan ingressats a una unitat de cures intensives, és l’indicador que fa 

que tu decideixis, tu vull dir en general el Govern decideixi, doncs, prendre unes 

mesures o no. De fet, si aquesta malaltia, per dir-ho d’alguna manera, no causés 

aquesta gravetat amb un grup petit de persones, petit però suficient per tenir, ho 

repeteixo, fins a mil cinc-centes persones un dia ingressades amb aquesta malaltia 

en la primera onada, o sis-centes a la segona, si no hi hagués aquest grup de 

malalts, doncs, probablement nosaltres no estaríem cap mena de mesura, ni 

restrictiva ni fins i tot mesures com portar mascaretes pel carrer, d’acord? 

És a dir, que la gravetat és la que ens comporta, la gravetat d’aquest tipus de 

persona, d’aquests malalts, la que ens comporta que tinguem de prendre una sèrie 

de decisions.  

Per tant, aquesta bona notícia és que estem baixant. La mala notícia, que no és tan 

dolenta, perquè també estem baixant a l’UCI, però no evidentment amb la mateixa 

velocitat. Això ja és esperable. I per què dic això? Perquè si d’alguna manera 

nosaltres en aquests moments tenim un rebrot, o tenim una tercera onada, que 

evidentment no es pot descartar, doncs, tindríem un punt de partida molt diferent al 

que vam tindre a la segona onada. És a dir, podríem partir, doncs, de dos-cents, de 

tres-cents, de quatre-cents malalts a l’UCI, la qual cosa faria que el sistema sanitari 

tingués una situació francament complicada. 

Amb la represa els estic dient que la primera setmana estarem amb set mil casos. 

També hem de tindre present que, si aquesta represa o aquesta reobertura, doncs, 

no la fem ordenadament, evidentment el nombre de casos el veurem, l’impossible 

increment, el veurem més endavant, no necessàriament aquesta setmana. I, per 

tant, és molt important –molt important– la corresponsabilitat de tots plegats –de tots 

plegats– en que les mesures pròpiament de prevenció les complim, no?, perquè bé, 

el dimarts vam veure un tuit de Protecció Civil on alertava de dir: «Escolta’m, hi ha 

moltes terrasses on no s’està complint la mesura de distància.» Recordo que a les 

terrasses la mesura és la distància. Hi havia, per exemple, una foto en un diari, de 

portada, on comptaves i hi havia onze persones a la taula.  
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Per tant, aquestes coses fa mal. Quan  dic «fan mal» vull dir fan mal des del punt de 

vista de que hem de pensar que, si no som capaços, nosaltres, de complir aquestes 

normes, home, la possibilitat que arribi un rebrot o un rebrot important, fins i tot una 

tercera onada pels volts de Nadal o per Reis, doncs, podria passar que els Reis ens 

portin, entre cometes, «com a regal», una tercera onada.  

En aquí també, a partir d’aquestes informacions, també ha sortit, ahir ja va sortir, 

doncs, que les policies locals, Mossos, etcètera, desplegaran un pla de vigilància. 

Evidentment, això és responsabilitat del Govern. Això ningú ho defuig. Evidentment, 

és responsabilitat també dels gremis, de cadascun dels gremis, però també hem de 

dir una altra cosa: les cambreres, els cambrers no són policies; la responsabilitat 

finalment és individual, nostra, pensant en el col·lectiu, és a dir, aquí és individualitat, 

individual que pensa en el col·lectiu. I això, si nosaltres no ens ho gravem, en 

aquesta pandèmia, sé que és molt complicat, eh?, però si no pensem una mica en 

el col·lectiu, doncs, aleshores serà complicat de tirar-ho. 

Per tant, ens esperen també ara uns mesos i unes setmanes per endavant 

complicades, perquè vulguis o no ve el pont del 6 i el 8, no?, i ve sobretot Nadal, i 

Nadal és un moment de retrobament, és un moment de molta interacció social, de 

moure’s, de voler anar, normal, doncs, jo què sé, a un centre comercial, a una 

cafeteria, veure la família, veure els amics, veure... I, per tant, home, serà un moment 

complicat. L’important és arribar en aquest moment complicat no només pensant en 

arribar a aquest complicat, sinó molt més enllà. És a dir, no només hem de pensar 

en Nadal sinó més enllà. Això és prou important. 

I també, també ho hem de dir, hem d’intentar arribar-hi el millor possible. Si nosaltres 

fóssim capaços de mantenir les dades que avui tenim, és a dir, una R de 0,8 –0,77 

és un 0,8–, si som capaços de mantenir això un parell de setmanes, esperem que 

això sigui possible, si en som capaços vol que potser amb un parell de setmanes 

ens podríem trobar, és a dir, a mitjans de desembre, perfectament que estem en una 

situació de cinc-cents, sis-cents casos al dia, una situació en la que no ens hi hem 

trobat mai des del confinament. És a dir, en el confinament, a finals de maig, 

començaments de juny, estàvem en una situació aquí i a Europa excel·lent. Aquí 

se’ns doblega per dos brots que ja n’hem parlat, que és Segrià i després un brot al 
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voltant de l’àrea metropolitana. Aquest segon és un brot que, a més, s’escampa molt 

ràpidament perquè l’àrea metropolitana és molt densa, al costat de Barcelona, al de 

Cornellà, al costat de..., i de Barcelona va travessant per la línia del metro i t’arriba 

a Santa Coloma, i a partir d’aquí –dic Santa Coloma i altres ciutats, eh?–, a partir 

d’aquí comença la intervenció comunitària i és com hem estat, doncs, a l’estiu, 

d’aquella manera, com deia abans, trampejant. 

Això també ens agafa perquè no teníem un sistema clarament ni de detecció ni de 

rastreig. És a dir, no hi havia re; hi havia alguna cosa, però re, no? I a partir de 

mitjans de juliol comencem a posar els gestors Covid, que aleshores enllacen amb 

les persones que estan, rastrejadors, en el SEM. Bé, i comencem a construir aquest 

sistema de detecció que també s’ha reforçat ara i que el doctor Mendioroz els hi pot 

explicar, perquè ell és el responsable d’això, i d’alguna manera aquest és el punt 

que hem d’«apretar» i de reforçar molt bé per poder d’alguna manera fer aquesta 

fase de contenció en la que ens trobarem, si més no, en les properes setmanes. 

Bé i, per tant, podríem sortir en una situació, com deia abans, que no havíem tingut 

en tot l’estiu i, a més, amb un sistema de rastreig i de detecció que abans, com deia 

abans, pràcticament no existia, que ara sí que existeix i lo que s’ha de fer, això 

tampoc no ho negarem, és refinar-lo, d’acord? Per tant... I refinar-lo i molt, i molt i 

molt. I aquest és l’encàrrec, ho repeteixo, que té el doctor Mendioroz, el més 

important i en el que s’hi ha de centrar cent per cent, en aconseguir aquesta capacitat 

de detecció. 

Des d’un altre punt de vista, i ja vaig acabant, l’altra notícia que ha aparegut ara és 

la notícia de la vacuna i la possibilitat de vacunació. Això és una cosa que ja el 

ministre Illa en petit comitè havia avançat ja en el mes d’agost, quan es comencen a 

signar els primers contractes, sempre amb molta prudència i un cert temor reduït, 

perquè d’alguna manera, bé, no deixaven de signar-se uns contractes on encara els 

estudis s’estaven portant en marxa i des d’aquest punt de vista s’havia de veure com 

acabaven aquests estudis.  

Quant a la vacunació, algunes prèvies. La primera és que no nosaltres només estem 

parlant –quan dic «nosaltres» vull dir en general– d’estudis que han fet un 

prerelease, un comunicat de premsa, d’acord? O sigui, que ara no tenim ni estudis 
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publicats. Segurament, la primera vacuna que s’aprovarà serà la de Pfizer, i 

segurament està previst..., Pfizer ja ha entregat tota la documentació, tant a l’FDA, 

que és l’administradora dels Estats Units, com l’EMA, l’agència reguladora europea, 

ha entregat tota la documentació i és d’esperar..., l’FDA s’ha pronunciat dient que 

probablement cap al dia 10 de desembre emetrà un comunicat, és a dir, si aprova o 

no aprova, i l’EMA ha comentat la voluntat d’emetre també el seu informe, doncs, 

paral·lelament amb el de l’FDA. És a dir, a les mateixes dates. 

Des d’aquest punt de vista, Pfizer saben vostès que seria, si s’aprova –si s’aprova– 

i a la vegada tampoc sabem... És a dir, Pfizer encara té algunes preguntes per 

contestar, d’acord? No és que no les contesti a l’estudi sinó que l’únic que s’ha vist 

és l’eficàcia que hi ha, que és d’un 90 i molts, i que a la vegada amb la gent també 

gran, per sobre de seixanta-quatre anys, sembla que també té efectivitat i poca cosa 

més. Ara s’haurà de veure, doncs, quan es publiquin els resultats en revistes, amb 

revisió per parells, doncs bé, algunes preguntes que avui en dia no sabem. És a dir,  

sabem, si creiem el comitè de premsa, que la vacuna prevé, és capaç de previndre 

els esdeveniments adversos de malaltia i de malaltia greu, però per exemple no 

sabem si evita o no evita el contagi. Això no ho sabem. 

Amb això inicialment arribarien 25 milions de dosis a la Unió Europea, 25 milions de 

dosis més a Estats Units –són els 50 primers milions que té produïts Pfizer–, i a partir 

d’aquí sempre els percentatges són: una desena part d’aquests 25 milions li tocarien 

a Espanya, per població, 10 i escaig, i a Catalunya és una setena part. És a dir, 

bàsicament són criteris poblacionals. 

Quant als criteris de vacunació, també són criteris molt estàndards, també d’alguna 

manera molt estàndards entre tots els països europeus. Jo crec que aquest és un 

element molt important que hem de destacar, que aquesta és una iniciativa europea. 

Per tant, la compra mateixa i els acords mateixos són acords europeus i, a la vegada, 

evidentment, aquests mateixos criteris –i repeteixo que se seguiran a la majoria, no, 

a la majoria no, a tots els països europeus–..., després hi han petits matisos a 

cadascun dels països: doncs, persona fràgil que viu o no viu a residència, aquí cada 

país acaba donant d’alguna manera indicant què és el que té a la residència, no té, 

etcètera.  
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Tot això... Aquesta és una vacuna d’RNA missatger, és una vacuna, per tant, amb 

una tecnologia nova. És una vacuna que el que fa és introduir RNA missatger, un 

llibre d’instruccions, perquè aquest RNA el que faci és crear la proteïna S, aquesta 

proteïna espícula, que és, si recorden vostès la imatge, aquella espícula que es veu 

en la superfície de la cèl·lula. En aquí lo que és molt important és que aquest RNA 

missatger desapareix i no es queda en el nostre cos, i lo que és molt important és 

que aquest RNA missatger no entra mai dintre del nucli cel·lular, cel·lular, que és on 

nosaltres tenim el DNA. Ho dic perquè una de les fake news principals que hi han és 

el fet de que, bé, que aquí canviarem tota la genètica de la gent. No. Aquest no és 

el problema o el perill. Totes les vacunes –totes les vacunes– han seguit les fases 

que els toca, eh? És a dir, la fase preclínica, assajos clínics de fase 1, fase 2 i fase 

3. Sí que és veritat que hi ha hagut un cert solapament a la fase 1, fase 2. S’ha fet 

una fase 3 complerta. Després explicaré alguns elements d’aquesta fase 3 

complementaris.  

I el que és molt important en aquí –el que és molt important en aquí– és el fet de que 

hi han uns acords bàsicament de la Unió Europea, també d’Estats Units i una aliança 

més, entre comentes, «filantròpica», pel fet d’assegurar i de dir-li a la indústria 

farmacèutica que comenci a produir; es comencen a produir en fase 2 –això no 

s’havia vist mai–, i si la vacuna no acaba anant bé, per dir-ho d’alguna manera, no 

arriba a bon port, per la raó que sigui, perquè s’ha de fer un early stop, una finalització 

prematura de l’assaig clínic, perquè hi han efectes secundaris, o bé perquè finalment 

l’EMA, l’agència reguladora, no l’aprova, doncs, que evidentment aquesta empresa 

que en aquests moments ha començat  produir vacuna mesos enrere no tindria, 

entre cometes, una «penalització econòmica».  

El que sí que és cert és que aquests acords no s’han fet públics, no?, tot i que em 

consta que alguns europarlamentaris ho estan demanant. I això jo crec que és un 

dels elements que també hem de ser conscients que, si això s’ha fet amb diner 

públic, l’acord ha de ser públic. És a dir, jo crec que és una molt bona iniciativa, de 

col·laboració publicoprivada, però ha de ser transparent i no ho és, de moment. A 

data d’avui no ho és.  
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I, per tant, en aquí també no només transparent el que ha de ser l’acord, sinó el 

benefici. M’explico. És a dir, si tu vas a risc, doncs, a risc teu, que tinguis benefici és 

normal. «Escolti, jo m’arrisco, tinc un benefici», ja està. No ho sé, si ara jo posés una 

llibreria, que seria segurament un negoci de risc, i el poso jo, i, escolta, i em va molt 

bé i venc molts llibres, doncs, tots contents, no? Si jo poso aquesta llibreria, però 

resulta que tinc una ajuda pública, és a dir, que ho poso amb diner públic, home, el 

benefici hauria de ser, tots ho entenem, diferent. Perquè em dirien: «Escolti, si vostè 

s’està posant aquí venent llibres és perquè algú li ha posat diners, i li diu que si 

aquesta llibreria no va bé correrà amb el seu cost.» Per tant, aquest és un dels 

elements que jo penso que sí que s’ha d’«apretar», però sobretot el que jo crec que 

també hem d’alguna manera de desmentir és aquesta fake news de que et posaran  

un RNA i seràs una persona transgènica. Això no té cap mena de sentit ni cap base 

científica. 

Sobre lo que són els assajos clínics 3 tampoc hi ha una cosa que sí que hem de 

saber: són assajos clínics 3 amb poc seguiment, amb poc temps de seguiment. De 

fet, hi ha l’acord de les indústries dels assajos clínics de fer un seguiment a dos anys, 

perquè evidentment hi han algunes preguntes que encara no s’han contestat, per 

exemple, quant durarà la immunitat adquirida a través de la vacuna, quant temps 

ens durarà, si ens durarà sis mesos, nou mesos, dotze mesos o no, perquè això, 

doncs, voldrà dir haurem de refer els nostres plans de vacunació o fer els plans de 

vacunació pertinents. 

Aquesta vacuna té unes particularitats logístiques complicades, que és que es manté 

a menys 80 graus. Aquestes vacunes RNA normalment totes vindran a menys 80 

graus, menys una altra que també és d’mRNA missatger, que és la de Moderna. La 

diferència és perquè totes aquestes vacunes d’RNA porten una capa lipídica. La de 

Moderna és diferent i, des d’aquest punt de vista es pot mantenir a menys 20, que 

això ja et facilita molt tota la logística. De tota manera, la logística de Pfizer no serà 

complicada. O sigui, serà molt complicada, però no complicada per un dels temes 

que s’havia parlat, dels ultracongeladors o no ultracongeladors. Des d’aquest punt 

de vista, nosaltres tenim ultracongeladors en el Banc de Sang i Teixits, però que 

tampoc... N’hi ha uns vint, cadascun d’uns vuit-cents litres de capacitat, però que 

tampoc els farem servir, perquè la mateixa casa comercial ja ho porta en un format 
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carbònic que ens permetrà pràcticament només haver d’utilitzar algun 

ultracongelador com a back-up, d’acord?  

El que sí que és molt important en aquí és que venen en safates de 975 dosis, amb 

vials de cinc dosis cada vial, i una safata són 975 dosis. Què vol dir això? Que quan 

tu agafes aquestes safata i la temperes, la baixes de temperatura, per poder-la 

començar a administrar, bé, aquestes 975 dois aguanten a nevera normal, la nevera 

que nosaltres tenim per a vacunes, fins a cinc dies, si no ho recordo malament,  

quatre, cinc dies a tot estirar. Això vol dir que tu has de tenir molt ben planificades 

aquestes 975 persones a les que tu penses vacunar. I a la vegada, quan obres un 

vial i té cinc dosis, has de tenir cinc persones preparades per vacunar. Perquè, a 

diferència del que pot passar amb una vacuna, que sempre evidentment intentem 

maximitzar, sempre ho intentem, però bé, amb un altre tipus de vacuna si perds una 

dosi, escolta, mira, no passa re. En aquí passa, doncs, que, bé, sí que tirem una dosi 

i que té un cost, etcètera, però en aquí evidentment una dosi és molt preuada.  

Altre element important sobre això... Per tant, aquí s’ha de planificar molt bé. 

Segurament la primera idea que tenim –la primera però que encara no està del tot 

feta, «del tot feta» vull dir escrita, hi ha un esborrany que me’l van passar ahir, de tot 

el pla operatiu– serà, doncs, tenir personal entrenat específicament, bàsicament 

sobretot amb la idea de la temperació. No hem treballat mai amb vacunes a menys 

80. I l’altre element és que segurament seran equips mòbils, perquè el primer gruix 

de persones que tocaria vacunar-se, que són 450.000 aproximadament, 460.000, 

entre gener, febrer i març, que són les dosis que arribaran de les 900.000, doncs, 

bé, pensem que ho podem arribar a fer primer amb equips mòbils i després amb 

punts centralitzats als diferents llocs de Catalunya, d’acord? Per això encara no està 

tancat, no està tancat encara i no els comentaré els llocs que podem fer.  

Quant a això també, des del punt de vista de la vacuna, hi ha un altre dubte que pot 

sorgir, des del punt de vista de si arribarem o no arribarem al que és la immunitat de 

grup. Això no ho sabem. Parlo de l’estiu. El ministre va parlar d’una possibilitat de 

vacunar un 60 per cent abans de l’estiu. Ell també ho deia amb totes les reserves. 

S’ha de dir que nosaltres estem en permanent no contacte, sinó en permanent reunió 

amb el ministerio. Vull dir que des d’aquest punt de vista tot lo que en diuen la 
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ponència de vacunes és una ponència de vacunes que hi participen no totes les 

comunitats, hi participen només unes quantes, per dir-ho així, clarament les més, 

nosaltres hi estem. A part o a banda del que són societats científiques, en bioètica, 

per marcar tot lo que són els criteris, etcètera.  

Bé, però dit això, clar, tot això ja comença a ser..., cada vegada, quan ens n’anem 

una mica més lluny, sempre hi ha jo no diria la paraula «especulació», sinó la paraula 

«condicional», si, si, si, si. És a dir, sempre hem de posar-li el condicional abans. 

Home, si arribés a un 60 per cent, segurament no arribaríem a la immunitat de grup. 

Hi han estudis que parlen que la immunitat de grup en el coronavirus hauria de ser 

un 70 per cent, aproximadament, de vacunació, una cobertura dels 70 per cent. La 

immunitat s’assoleix bàsicament amb la cobertura, lògicament. També dependrà de 

quina és l’eficàcia finalment o l’efectivitat, més ben dit, de la vacuna. I un altre 

element que és molt important, que és la R, abans de prendre qualsevol mesura. L’R 

del coronavirus abans de prendre qualsevol mesura està aproximadament entre 2,5, 

4,5. Si ho comparem per exemple amb xarampió, la R del xarampió és de 14 a 18, 

per tant, tu necessites molta més cobertura en el xarampió per assolir la immunitat 

de grup. Per assolir la immunitat de grup amb el xarampió necessitaríem un 95 per 

cent de cobertura cap amunt. En aquí en necessitarem menys. S’estima que al 

voltant d’un 70 per cent. 

Ho repeteixo, si això fos si, si, si, si, amb tots aquests condicionals, podríem dir, i 

amb això ja acabo, dos escenaris: que tindrem un hivern molt cru, un hivern molt dur 

i cru, d’acord? Per què? Doncs perquè hivern és hivern. El coronavirus, si aquest es 

comporta com els altres, el fred ja li està bé. De fet, ha crescut en el moment en que 

creixen els coronavirus, aquesta segona onada. Una tercera onada no és 

descartable. No ho és. No ho és. De fet, si anem a mirar només com a model; no és 

un model, però els virus es mouen amb onades, es mouen, i si anem a mirar el virus 

de la grip mal dita espanyola, la del 18, va tenir tres onades, la segona bastant més 

crua que la primera i tercera. Per tant, això no és descartable. I si tornem amb tots 

els condicionals, i si, si, si, si, si, l’estiu no serà normal –l’estiu no serà normal–, no 

serà com el del 19, però serà, si es compleix tot, eh?, serà millor que el 20.  
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D’entrada, tu ja tindràs les persones més vulnerables vacunades, i això ja et dona 

un respir. A la vegada, tindràs... Vulnerables vull dir els de residències però la gent 

més gran, la gent en patologia crònica, etcètera, tindràs personal essencial vacunat, 

tindràs vacunada una bona part que també farà de barrera. Per tant, respiraràs 

millor. Això no vol dir que no tindràs..., nosaltres seguirem tot el 21 amb mesures. 

Aquesta és una opinió molt personal, d’acord? Hivern complicat; estiu, si es compleix 

–sempre amb el «si»– aleshores més suau que el del 20. 

Per la meva part, res més, eh? 

La presidenta 

Gràcies, doctor Argimon.  

Compareixença de Jacobo Mendioroz, director de la Unitat de 

Seguiment de la Covid-19, perquè informi sobre el personal 

necessari per al rastreig del virus 

Tram# 

Doncs ara passaríem la paraula al doctor Jacobo Mendioroz, també per un temps 

màxim de mitja horeta, que ja veu que som flexibles, en aquesta comissió, i després 

donaria la paraula als grups parlamentaris. Per tant, quan vulgui, senyor Mendioroz, 

té la paraula. 

El director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 

Sí? Ara sí? Se’m sent? (Pausa.) D’acord, doncs, moltes gràcies, presidenta i moltes 

gràcies, doctor Argimon, jo crec que ha fet un molt bon resum no només de com ha 

estat l’evolució de la pandèmia, sinó de les perspectives que tenim sobre la taula en 

el moment actual. Reprenent algunes de les coses que ha dit, és veritat que quan 

va començar aquesta pandèmia els serveis de vigilància, que són els encarregats 

principalment del control del brot, doncs, evidentment, no estaven dimensionats en 

absolut per fer front a una pandèmia d’aquestes característiques, no només a nivell 

de personal sinó també a nivell d’especialització i sobretot a nivell dels sistemes 

d’informació, que en aquest cas són absolutament fonamentals per donar resposta 

a lo que és el control de brots que es poden produir per aquesta malaltia.  
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Jo..., quan vaig arribar el mes de juny i vaig assumir la coordinació de la resposta a 

la Covid vam plantejar una estratègia que es basava en tres aspectes principals en 

el tema de la comunicació, en aquell moment, de la corresponsabilitat, de la 

protecció individual, perquè no teníem vacunes i no teníem un tractament efectiu i, 

per tant, no vam apostar per estratègies com la que van fer els suecs de la immunitat 

col·lectiva a base d’infectar-se, sinó que vam optar des del principi una estratègia de 

protecció individual i de responsabilitat. I, en aquest sentit, jo crec que s’ha treballat 

molt i molt bé també pel tema d’intentar ser transparents i donar totes les dades i 

totes les informacions que calguin i, en aquest sentit, agrair la invitació a aquesta 

comissió, que jo crec que també és un exercici de transparència que ens interessa. 

Un altre dels aspectes molt fonamentals, que és el que entenc que se’m demana 

avui, és l’estratègia que ja està validada en altres països, i que sempre s’ha fet per 

control de bots, que es diu test, trace, isolate. Bàsicament és diagnosticar la malaltia, 

fer el traçat dels contactes, veure on s’ha pogut infectar la persona i a qui ha pogut 

contagiar i després indicar un aïllament per tal de trencar les cadenes de transmissió.  

Jo crec que en aquest sentit és important pensar que és una estratègia que s’ha de 

potenciar en els tres aspectes, el test, el tracing i l’isolate. Quan va començar, 

efectivament, les unitats de vigilància estaven poc dimensionades i a més tenien uns 

sistemes i durant tota aquesta pandèmia s’ha fet, jo crec que des del meu punt de 

vista, un esforç importantíssim per part de molts agents precisament per disposar 

dels sistemes d’informació que tenim actualment, en els quals podem fer un 

seguiment de les corbes, calcular l’RT, etcètera i que a més són sistemes prou àgils 

i que ens permeten anar en detall a molts municipis i en moltes zones concretes per 

tal de prendre accions.  

Aquest sistema ha requerit un esforç molt gran, com dic, perquè inicialment la 

majoria dels resultats de les proves eren amb PCR i, per tant, venien de laboratoris, 

i amb el Sistema Català de Salut tenim centres diferents, amb sistemes d’informació 

diferents i, per tant, la integració en un mateix lloc va ser una tasca important per tal 

de disposar de totes les dades en un mateix lloc.  
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Després, l’estratègia s’ha anat adaptant, perquè també vam tenir els tests ràpids, 

que ens donen un diagnòstic molt més acurat. I també s’han hagut de canviar 

algunes coses per tal d’introduir-los al sistema.  

Una vegada que ja teníem tota la part de rastreig dins, lo que s’ha anat 

desenvolupant molt és el tema del traçat. I en aquest sentit també m’agradaria dir 

que s’ha anat canviant, diguem-ne, l’estratègia. L’estratègia inicial, diguem-ne, 

perquè sigui efectiva, la del test, el traçat i l’aïllament, s’ha d’actuar en un termini 

màxim de cinc dies, des de que la persona comença a tenir símptomes, o sigui, des 

de que la persona entra en contacte amb una altra persona contagiosa fins a que 

comença el període presimptomàtic en el qual pot contagiar, passa normalment de 

mitjana cinc dies.  

I, per tant, els aïllaments que arriben amb posterioritat a aquests cinc dies tenen un 

risc de que la persona que ja és contagiosa, doncs, continuï amb la seva activitat 

normal. En aquest sentit, el que es feia inicialment, quan teníem un resultat de la 

PCR, que pot trigar 48 -72 hores en tenir el resultat, de 24 hores a 72 hores, 

depenent del moment, per tal de guanyar temps es va instal·lar aquesta xarxa que 

ha comentat el doctor Argimon de gestor Covid en atenció primària, de manera que 

quan hi havia una persona que tenia símptomes que eren subjectius de ser un 

coronavirus, ja es registraven uns contactes estrets per tal d’haver fet un primer 

cribratge dels contactes i poder fer un aïllament dels contactes posterior.  

Quan teníem un resultat positiu després del laboratori això informava dins del 

sistema que aquesta persona era positiva i ja començava el seguiment dels 

contactes. Amb els tests antigènics aquest sistema continua funcionant, perquè 

creiem que és una molt bona eina el fet de tenir persones al peu de carrer, diguem-

ne, als equips de primària, en els quals si la persona ja dona positiu ja pot sortir i 

donar quins són els contactes que coneix. I després hi ha una segona fase en la 

qual, més enllà de que la persona hagi pogut aportar els contactes que recorda, a 

vegades una persona podrà demanar fàcilment nom, cognoms de les persones amb 

les quals conviu a casa, però si ha estat treballant en un lloc o ha estat en un bar, o 

ha estat en un gimnàs, aquestes dades de les persones que també han pogut tenir 

contacte probablement no se’n recorda, i aquesta és la tasca que ara estem reforçant 
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també des dels serveis de vigilància, que han de trucar novament al cas, demanar-

li a quin restaurant ha menjat, i després des del servei de vigilància encarregar-se 

de parlar amb el restaurant, veure si té llista de clients d’aquest dia, quines persones 

han estat, quins treballadors, fer les proves, etcètera.  

Hi ha una part que la persona que té un resultat positiu el pot dir al moment i n’hi ha 

una altra que cau en la responsabilitat dels serveis de vigilància de l’àrea 

investigada, que és als complexos.  

I, sobretot, d’anar a buscar quin és l’origen del contagi d’aquesta persona, on s’ha 

pogut contagiar per veure si a més d’aquesta persona podria haver-n’hi més o podria 

haver-n’hi més que encara no han desenvolupat símptomes, a les quals és important 

avisar que han estat en un lloc on han tingut exposició i, per tant, que és important 

que comencin a fer l’aïllament encara que no hagin desenvolupat símptomes.  

En aquest sentit, el que s’ha anat fent progressivament era reforçar les diferents 

tribunals d’aquest sistema del traçat. Primer, amb els gestors Covid de primària, que 

són els que recullen els primers contactes, dels quals actualment hi ha 1.753. 

Després, amb una millora dels professionals del Servei de Vigilància Epidemiològica, 

de perfil elevat, que actualment són 120. Les persones que després trucaven als 

contactes per tal d’informar-los que eren un contacte, que actualment són 250. I ara 

estem l’última fase, per dir-ho així –no és gairebé l’última perquè en queda una altra–

, en la qual lo que s’ha fet és un reforç molt gran de la trucada als casos positius, per 

tal de fer aquest traçat de buscar bé l’origen dels contagis i així tallar les cadenes de 

transmissió abans que es produeixin els grans.  

Si fem la suma, hi ha un altre aspecte que també són els gestors de casos de les 

escoles, que també s’han reforçat molt, que estan dedicats únicament al tema 

escolar. En total, estem parlant de gairebé tres mil persones, i això donaria més o 

menys trenta-vuit rastrejadors per cada 100.000 habitants, quan les recomanacions 

més acceptades estan ara mateix en divuit. Amb la qual cosa sortirem en aquest 

impàs abans de la possible tercera onada, com deia el doctor Argimon, que esperem 

que no es produeixi, però sortirem molt reforçats amb una capacitat total de trobar 

casos i de poder indicar aïllaments. 



Comissió de Salut 

Sessió núm. 35 / 26 de novembre de 2020 

 

22 

Dic que no és l’última fase, perquè també n’hi ha una altra que també ens interessa 

molt potenciar, que és el tema de donar suport als aïllaments, i de poder crear 

estructures, que també ja fa temps que hi estem treballant, en les quals puguem 

coordinar millor a nivell municipal, amb treball social, etcètera, tot el que és el suport 

a la persona és positiva, però que potser té algunes dificultats. 

Des de l’inici de la pandèmia, aproximadament, s’han gestionat 150.000 casos, i de 

l’ordre de 700.000 contactes. Més o menys estem en una taxa de declaració de 4,65 

contactes de mitjana per cada cas, que és una xifra diguem-ne raonable, encara que 

ens passa encara que hi ha poques persones que declaren molts contactes. 

Realment ens està costant molt trobar un percentatge elevat de persones que ens 

puguin dir amb fiabilitat on s’han pogut contagiar o si han tingut exposició més enllà 

dels convivents més propers, i aquest és un dels aspectes que volem continuar 

treballant. 

Comentar també que a més d’aquests sistemes d’informació, també s’han estat 

desenvolupant, i jo crec que amb bastant èxit, eines telemàtiques, per dir-ho així. 

S’ha desenvolupat l’eina del radar Covid, encara que no té molt èxit quant a 

participació. S’ha estat desenvolupant tot un sistema d’enviament d’SMS, primer als 

casos confirmats, després als sospitosos i després ara ja als contactes, per la qual 

cosa la persona, quan té un resultat positiu, ja s’informa als seus contactes que ho 

són, ja pot sol·licitar la baixa, o la mateixa persona que potser ha anat al CAP, ha 

donat alguns contactes, després quan marxa se’n recorda d’un altre, doncs, rep un 

SMS i  pot registrar aquests contactes.  

Bàsicament, ara estem en una situació en la qual partirem de nou amb pocs casos, 

és a dir, també és important pensar que quan estem en una fase, com deia el doctor 

Argimon, en la qual entren set mil casos diaris és gairebé impossible trobar l’origen 

i trobar tots els contactes. Per què? Perquè, encara que sigui una estratègia bastant 

vàlida, sempre és depenent de lo que la persona que és positiva pugui dir o pugui 

recordar, és a dir, al final els contactes, si no tenim, diguem-ne, eines de control, 

com tenen altres països, de geolocalització, etcètera, som molt dependents de lo 

que la persona pugui recordar en aquest moment, i si ha tingut una vida molt activa, 

doncs, pot ser que no se’n recordi d’un lloc on ha estat, o d’una reunió on ha estat, 
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o no tingui manera de trobar amb quines persones va estar. I, en aquest sentit, 

sempre hi haurà un nombre de contactes que d’alguna manera no trobarem. 

I per pal·liar aquesta mancança, el que estem desenvolupant és..., hi ha unes eines 

que tenim molt perfeccionada, però no ens queda una part que, diguem-ne, el que 

vol intentar és utilitzar una mica la intel·ligència artificial, és a dir, els casos que 

declaren haver estat a un lloc que vagin lligant lloc i espai per diferents casos que 

arriben de diferents fonts, per tal de trobar espais comuns que no recorden. Potser 

una persona a Tarragona ha vingut a Barcelona i ha estat en un bar i no se’n recorda. 

Pot ser que diverses persones diguin que han estat en aquest bar i a partir d’anar a 

la llista de persones d’aquest bar pots trobar que realment aquesta persona de 

Tarragona que no se’n recordava, se’n recorda una altra i [#, 08.22]. I aquesta és la 

tercera part que dins d’uns dies començarem a desenvolupar, el poder tenir una eina 

que ens doni alarmes quan conflueixin espai i temps de contagis de les diferents 

persones. 

Jo crec que l’evolució, per no estendre’m massa i ser més explícit, l’evolució que 

tenim ara ja té un sistema de rastreig prou potent, encara que hi ha algunes eines 

que no agradaria encara desenvolupar, com geolocalització dels casos i com 

aquesta que he comentat. Però realment el canvi que s’ha produït des de l’inici de 

la pandèmia, perquè tot això, primer, s’ha hagut de construir de zero, de zero amb 

aplicacions noves, amb tota la interrelació que implica amb la resta d’actors, no 

només laboratori, però atenció primària, hospitalària, etcètera. I s’ha anat 

desenvolupant sobre la marxa, i s’ha hagut de desenvolupar sempre funcionant, 

perquè el que tampoc podia passar és que s’aturés per començar.  

I a més hi ha hagut d’haver canvis quant a com funcionaven els sistemes 

d’informació, depenent de si teníem un tipus de prova o no teníem un tipus de prova, 

i alguns altres aspectes que també han estat importants a l’hora de poder fer el 

registre. Hi ha algunos flecos per polir encara, hi ha algunes millores que es poden 

implementar, però sí que es veritat que els nous reforços de trucada al cas ja fa unes 

setmanes que s’estan incorporant i que estan funcionant bastant bé, sobretot amb 

el tema de l’aplicació que ara tenim actualment i, en aquest sentit, com continuaran 

abaixant els casos, doncs, sí que esperem atacar amb la màxima força els casos 
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que detectarem per tal de tallar les cadenes de contagi al més aviat possible i evitar 

que comenci encara una vegada, a pesar de totes les dificultats,  a pujar els casos.  

La nostra aposta més gran per intentar contenir, diguem-ne, el virus abans que 

comenci una tercera onada passa, com sempre, pel tema de la comunicació i per la 

responsabilitat de tothom, però també per tenir actualment, que és el que tenim, un 

sistema de rastreig i de traçat que hauríem d’enfortir amb el tema de l’aïllament, que 

és un tema que ens preocupa una mica sempre, que l’aïllament en persones 

vulnerables que tenen necessitat de treballar no és fàcil i, per tant, aquesta és una 

part hem de continuar millorant, però que esperem que amb el conjunt de millores 

que s’han fet durant tot aquest temps ens doni temps fins que arribi la vacuna a un 

control relatiu de lo que ha estat l’epidèmia.  

Jo per la meva part ja estic, així, per fer-ho breu. 

La presidenta 

Moltes gràcies, perquè s’han ajustat molt bé al temps. Ara passaríem al torn dels 

grups parlamentaris. Tot i així, informar, perquè m’ho ha fet arribar via xat de la 

comissió el portaveu de Junts per Catalunya, que la diputada Montse Macià 

substitueix el diputat Narcís Clara i la diputada Mònica Sales el diputat Francesc 

Ten, perquè consti en acta.  

Per tant, començaríem amb les intervencions dels grups parlamentaris. 

Començarem per aquells que van demanar aquestes dues compareixences primer i 

després seguiríem l’ordre habitual. Per tant, començaria, en nom del Partit dels 

Socialistes de Catalunya Units per Avançar, la senyora Escarp, per un temps màxim 

d’un quart d’hora.  

Moltes gràcies. 

Assumpta Escarp Gibert 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de 

l’oradora.) Gràcies, presidenta. Perdó, eh?, hi hagut un moment de tecnologia 

derivada. De fet, s’haguessin pogut fer les intervencions per l’ordre habitual, de major 

o menor, com hagués volgut, perquè en realitat el grup parlamentari va presentar 

aquesta sol·licitud de compareixença –hi havia el doctor Guix–, després encara vam 
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estar quaranta-cinc dies sense secretari de Salut Pública, fins a la incorporació del 

doctor Argimon. Per tant, d’alguna manera el que demanàvem era una cosa puntual, 

un fet que va succeir que comentava el doctor Argimon al començar, i que les coses 

han variat.  

Per tant, jo el primer que faig és agrair al doctor Argimon i al doctor Mendioroz la 

seva presència avui aquí, i que tots plegats, i que ells també ho hagin entès, siguem 

capaços de donar la volta a aquestes compareixences i fer-les, diríem, amb el que 

és l’actualitat, el que preocupa i el seguiment que podria fer-ne la comissió.  

Saben que el meu grup sempre havia demanat que d’alguna manera la Comissió de 

Salut es constituís com a mecanisme de seguiment de l’evolució de la pandèmia, de 

les mesures que es prenien i a manera de seguiment i també de suport a les mesures 

que s’anessin prenent. No ha estat aquesta la decisió del Govern. De tota manera, 

el suport jo crec que sempre l’hem explicitat i, a més, ara de manera permanent es 

va fent a tots els plens cada quinze dies un seguiment, no tant en termes de l’evolució 

sanitària, que és la que marca, sinó també amb tota la resta, amb aquesta dicotomia 

que constantment discutim sobre salut i economia, que a mi em sembla una mala 

discussió. 

En tot cas, primer celebrar el doctor Argimon pugui estar aquí avui i estigui. L’hem 

vist abans a la televisió i estava bé. Felicitar-lo, jo diria, per una cosa que és important 

i que està sent molt important en aquesta pandèmia, i que en algun moment ens ha 

fallat, que és algú amb capacitat de comunicació, claredat i prudència. Jo crec que 

si alguna cosa hem patit en aquesta pandèmia, primera i segona onada, ha estat 

moltes vegades masses actors comunicant, més que comunicant informant, i a més 

donant a vegades moltes informacions contradictòries, anticipant-se, no anticipant-

se, que l’únic que ha fet és generar confusió. Jo els he dit directament als consellers, 

al d’Interior i a la de Salut, quan n’he tingut l’oportunitat, que el pitjor que hem pogut 

generar confusió a la població, perquè la nostra demanda de responsabilitat 

col·lectiva ha d’anar acompanyada de molta claredat.  

I en aquest sentit jo agraeixo la capacitat del doctor Argimon, fins i tot la seva 

capacitat de deixar caure, en un moment determinat, recomanacions que sap que si 

les deixa caure amb una mica de temps acabaran sent el que es demana. I, per tant, 
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en aquest jo... I agraeixo molt a tots dos aquesta capacitat d’explicar evolució i 

perspectiva avui.  

Perquè hi ha un tema. Hi han dos temes que preocupen una miqueta. L’altre dia 

sortia a TV3 una imatge, en els informatius, i deia 25 de juny, contagis diaris, 100; 

ingressats 247, UCI, 70; defuncions diàries 3. 22 de novembre, dia previ a la 

desescalada, diríem: contagis diaris 1.730; ingressats 2.117, UCI, 514 i defuncions 

diàries 55. Aquesta imatge, vista per la televisió, la gent preguntava: «Perdona, i el 

23 de novembre hem de començar les fases de la desescalada de la segona 

onada?» Aquest ha estat un tema que realment és molt complicat, perquè jo crec 

que la consellera va ser clara quan va explicar els tres objectius, el de la R, el de les 

UCIs i els contagis diaris. Però la imatge aquesta en la qual s’ha començat és molt 

difícil d’explicar, i també sobretot explicar dient, per tant, que la tercera onada és 

possible perquè a la mínima que hi hagi un increment, amb aquestes dades és més 

complicat. 

En tot això hi ha un tema que jo crec que aquests dies sobretot, pensant en 

l’estratègia de Nadal, del com, va sorgint, que és: més enllà d’aquests tres objectius, 

la R, l’UCI i els contagis diaris, sobre quins criteris epidemiològics, sanitaris, es 

prenen les decisions sobre algunes coses que moltes vegades són de matís, però 

són importants per a la població. I que per exemple amb aquesta comparació que 

no volem fer però que és inevitable amb Madrid, doncs, per què es tanquen o s’obren 

alguns bars, per què pot ser l’horari fins a les deu de la nit o fins a les dotze de la nit, 

per què som sis o deu per Nadal... És a dir, hi han una sèrie de criteris, que llença 

el Procicat i que se suposa que darrere hi ha, més enllà d’aquests tres objectius, 

intel·ligència epidemiològica, intel·ligència també de salut i de moltes altres mesures, 

fins i tot de control..., i aquestes són les que no sabem. És a dir, hi ha un punt en el 

que la gent pregunta: «Bé, per què som sis o deu, en virtut de què, més enllà 

d’aquests tres objectiu, que jo crec que són com el paraigua marc...» (Tall de 

comunicació.)  

Partint d’aquesta imatge que jo el deia, pensarem  que el 21 de desembre, com deia 

ara el doctor Argimon, possiblement estarem de nou amb el que ell va definir durant 

els mesos d’agost i setembre, sobretot el mes de setembre, quan ell parlava 
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d’aquesta estabilitat crítica, en la que et mous en aquest fil d’estabilitat crítica que 

pot anar amunt i avall. 

I, per tant, també m’agradaria saber quina és la posició de la Generalitat de 

Catalunya en el Consell Interterritorial de la setmana propera amb tot el tema de 

Nadal, sobretot per aquests matisos, perquè jo crec que aquí és un dels temes que 

no acaben d’estar... (Tall de comunicació.) 

Un dels altres aspectes, i em perdonaran perquè jo, que soc ordenadeta, m’havia fet 

el meu guió i aleshores, igual correspon a un o l’altre, però vostès sabran ordenar-

se en la resposta... Hi ha un tema que és el tema que explicava el doctor Mendioroz 

ara sobre els cribratges, els traçats. Jo agraeixo la sinceritat de que realment..., 

pensin que el Parlament de Catalunya va recuperar l’Agència de Salut Pública l’any 

2019, per tant, és evident que no hi havia una estructura de salut pública i que fa 

molts anys que no s’ha prioritzat una estructura de salut pública a Catalunya. Per 

tant, jo crec que ell ho ha dit molt clar: els serveis no estaven dimensionats, ni amb 

personal ni amb especialització ni amb sistemes d’informació. Vull recordar que a 

Londres se’ls va acabar la casella de l’Excel, vull dir que tampoc ho entenguin com 

una crítica sinó com una..., bé, una crítica sí però com la realitat que és la que és. 

Però amb aquests canvis d’estratègia en els traçats..., és a dir, jo recordo una reunió 

amb el doctor Mendioroz a la conselleria, encara la vam fer presencial, i ell deia: 

«Bé, potser no hem aprofitat aquesta època de baixada de juny, juliol per tenir tots 

els sistemes de rastreig a punt.» Entenc que els anem millorant, entenc amb la seva 

explicació, que jo agraeixo, que les coses van agafant més pes, però és veritat que 

ell però dels cribratges, del seguiment, del traçat, hi ha encara un nivell de confusió 

molt elevat. És el que genera més confusió, més queixa, més casuística, i on opina 

tothom, des de la primària, els rastrejadors... No ha ajudat l’incompliment de propis 

acords del Parlament i, per tant, aquest reforç de les eines de traçat amb aquesta 

especificitat de quants gestors, quants serveis de vigilància... Jo és la primera 

vegada que la sento, no sé si jo soc «tonta» o no segueixo les coses, però jo crec 

que als meus companys els passarà una miqueta el mateix. 

De dir, sortim reforçats però realment tenim totes les eines tecnològiques i realment 

tothom té clar els circuits? Perquè aquests dies que es comencen aquests cribratges 
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en barris i en zones, Sabadell, Mataró, Rubí, que anem coneixent, molta gent del 

CAP et diu: «Bé, tampoc sabem qui entra a l’SMS o entra a l’eCAP, quin seguiment 

farà la primària d’aquests SMS que s’envien i per tant dels casos positius...» Jo crec 

que continua havent-hi mecanismes que no estan acabant de funcionar, i sobretot la 

confusió que es va generar entre les PCRs, l’antigènic, si en fèiem, si no en fèiem. 

Jo crec que aquí caldrà un esforç més d’informació realment, i sobretot si entre 

aquesta segona i, esperem, la no tercera onada, som capaços de reforçar d’una 

manera i amb claredat això. 

Deia avui el doctor Argimon en la televisió: «No s’hi val dir que es reforci els serveis 

de primària o els serveis de rastreig.» Jo hi estic absolutament d’acord, no val dir 

«reforci» si no sabem amb què i, sobretot, si no tenim professionals qualificats per 

poder-ho fer. Però tampoc val dir «hem reforçat» si no tenim molt clar on, de quina 

manera, o sigui, quant i on, que és el que jo de manera reiterada pregunto, perquè 

jo continuo pensant que en tota aquesta explicació i en tot el que vostès avui han 

determinat el paper de la primària ens ha quedat molt difuminat, quan en realitat 

continuarà sent el mur, no només la porta d’entrada, sinó el mur de contenció si 

volem que no es col·lapsin les urgències. I ho serà en el moment entenc també de 

l’estratègia de vacunació.  

I amb això entro en el tema de l’estratègia de vacunació. M’agradaria preguntar per 

l’increment de vacunació amb el tema de la grip, si està funcionant el doble circuit, 

el circuit fora dels CAPs, i entenc que vostès ho comparteixen, que ho ha explicat 

molt bé, el tema de la logística i que conforma lo que es fa a Catalunya, l’Estratègia 

nacional de vacunació que s’ha acordat. Veia que aquests dies sortia fomentat per 

l’ISGlobal també uns criteris diferents sobre grups i tal, però m’imagino que deuen 

ser més tècniques o grups que en tot cas són opinions complementàries en termes 

de gestió. 

M’agradaria preguntar-li al doctor Argimon, i crec que avui ell ha intentat també no 

entrar-hi massa, el tema de les eleccions, quin paper té Salut Pública, quin paper té 

la Secretaria de Salut Pública i el mateix seguiment de la Covid, sobre la decisió, 

sobre les eleccions o no eleccions o quins criteris o recomanacions vostès dirien 

perquè les coses es puguin fer o no. 
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I torno amb lo mateix d’abans: criteris més enllà dels tres objectius grans i clars que 

es diuen, criteris que siguin clars, i qui determina aquests criteris. A mi m’agradaria 

tornar a preguntar una cosa que a vegades em costa: de quins comitès d’experts o 

assessors disposa el secretari de Salut Pública i la mateixa conselleria, perquè 

també ha quedat molt difós. Jo sento molt aquestes expressions d’«el que diguin les 

autoritats sanitàries»... (tall de comunicació) ...però el que ens diguin els experts... 

D’alguna manera jo crec que això també forma part de la transparència i ja està. 

Demanar-li –em queden dos minuts, tres– al doctor Mendioroz el tema de l’SMS, si 

funciona i aquesta relació amb els CAPS i qui l’entra, qui no l’entra i quin seguiment 

després hi ha, en el tema confirmats, sospitosos i contactes. 

Bé, m’agradaria molt, però crec que és un tema que ens explicaran més endavant, 

tot aquest tema d’intel·ligència artificial. L’altre dia veia que el Síndic de Greuges 

obria una informació d’ofici sobre el radar Covid i la protecció de dades. Crec que si 

s’obre una informació d’aquest tipus hauríem de vigilar tota la protecció de dades, 

però vagi per endavant que jo estic absolutament convençuda que, tant amb els 

sistemes que estan usant, com amb el radar Covid com les diferents apps que la 

Generalitat, l’anonimització està garantida i, per tant, tinc, pel que veig, més garantia 

o més confiança que la que té el Síndic de Greuges.  

I el tema de la geolocalització, perquè aquí sí que hi ha... Bé, suposo que es fa tot 

pel mòbil, però una mica saber com es fa.  

Desitjant-los als dos molta sort, perquè la seva sort serà una mica la nostra, i el seu 

començament també.  

Moltes gràcies i crec que m’he ajustat al temps. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. Li ha sobrat una miqueta més d’un minut i mig. O sigui, s’ha 

ajustat perfectament. Seguim amb el posicionament dels grups parlamentaris i ara, 

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

Marta Ribas Frías 

Gràcies, presidenta. Bé, agrair-los la compareixença a tots dos, les dades, la 

informació i la claredat en què ens exposen sempre la situació. Jo volia centrar-me 
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molt avui, de fet la nostra sol·licitud va ser especialment la del senyor Mendioroz, 

cap al juliol, per tota la part de rastreig, no? Trobàvem adequat que ara, en aquesta 

fase, recuperéssim aquella sol·licitud que en realitat va ser feta l’estiu passat, perquè 

tornàvem a estar amb les mateixes preocupacions que aleshores, tornem a estar en 

una fase de desescalada, en què per tant el més important és que la situació pugui 

ser controlada a partir de tenir un sistema de rastreig afinat, que funcioni, dels 

contactes. Perquè, vaja, l’opinió d’aquest grup parlamentari i d’aquesta diputada 

saben que és el que diuen tots els estudi, les evidències científiques, les institucions 

internacionals, que és l’única via de tenir una situació epidemiològica sota control al 

màxim possible i no de quasi descontrol, que és el que tenim la sensació de tenir en 

els darrers mesos, també amb l’estiu, amb aquella fase de desescalada.  

Per tant, permetin-me fer el salt enrere d’uns quants mesos, de què creiem nosaltres 

que eren les debilitats del nostre propi sistema de rastreig de contactes, 

evidenciades el juny, juliol, també amb els rebrots apareguts, especialment en el cas 

de Lleida, i amb el que anava passant a tot el país. Debilitats en el propi sistema de 

rastreig de contactes, que bàsicament la gent havia de recórrer als CAPs i els CAPs 

estaven saturats, per fer PCRs.  

També en alguns moments hem tingut problemes amb els laboratoris, per retard de 

donar resultats de les PCRs. Els telèfons, o sigui, la mateixa porta d’entrada d’una 

persona que tingués símptomes, amb els CAPs col·lapsats. Un sistema informàtic, 

un cop ja anaves a un CAP, una persona que tingués símptomes, i t’agafaven les 

dades, i el sistema informàtic d’aquest creuament de dades per arribar a qui després 

ha de fer la trucada de contactes, el rastreig, etcètera, l’estudi d’on ha pogut estar 

l’origen del contagi. El sistema informàtic de creuament de dades era insuficient, es 

penjava, no permetia fer cas d’aquesta part més complexa de creuament de casos 

per trobar els hot points o punts calents, d’aquells espais de coincidència de casos 

diversos en què es podia detectar que allà potser hi havia hagut un origen de brot 

també.  

Les trucades dels contactes en si no estaven funcionant, almenys funcionaven molt 

irregularment, tant per avisar a possibles contactes com pel control de compliment 

de quarantenes. No estava funcionant bé. I les eines tecnològiques via apps de mòbil 
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tampoc estaven servint, ni l’app pròpia de la Generalitat, ni s’estava tampoc 

connectat a l’estatal. 

Això és el que ens estava passant a l’estiu. No crec que estigui dient re nou. I l’altre 

greu problema que teníem era de compliment de quarantenes i d’aïllament. No sé si 

estàvem en 40 o 50 per cent d’incompliment. Per què? Doncs, perquè no hi havia un 

seguiment efectiu, una bona informació, un seguiment efectiu. Podríem considerar 

perquè no hi ha sancions a qui actuï irresponsablement, però sobretot, sobretot, 

perquè no hi havia mesures de suport econòmic i estructurals o de garanties de 

baixes laborals per facilitar a la gent fer aquest aïllament.  

Per tant, feta aquesta anàlisi, que crec que segurament coincidiren amb el senyor 

Argimon i amb el senyo Mendioroz, què s’ha fet per resoldre tot això. Entenc que la 

voluntat, almenys per part nostra, la voluntat era: «No podem tornar a una fase de 

desescalada sense que tot això estigui arreglat, al màxim possible.»  

Agraïm les dades que ens ha donat el senyor Mendioroz. Per fi algú ens dona dades 

concretes de quant personal hi ha fent part d’aquestes feines, però permetin-me per 

la sinceritat de la confusió absoluta, perquè, clar, venim d’uns quants mesos en què 

quan s’han demanat aquestes dades o espontàniament la consellera o el 

departament..., han anunciat xifres diverses i al final ja no sabem on som, de 

compliment del que s’ha anat anunciant.  

Per tant, li vaig a concrecions respecte el que ha anat dient. Ha dit que a l’atenció 

primària hi ha 1.753 professionals per fer, entenc, aquest mapa de contactes. Això 

és suficient, es reforçar més, en calen més? Més enllà de la constatació de que això 

és el que hi ha, en calen més, com estem, què caldrà.  

De reforços amb vigilància epidemiològica més complexa, hi ha cent vint persones, 

ens ha dit, en aquest servei epidemiològic de rastreig de casos complexos. La 

consellera el 6 d’octubre al Parlament ens anunciava sis-cents professionals. 

S’entenia que per a això. El que passa és que va ser tan genèrica en el que ens va 

dir... Va dir que era «per enfortir la prevenció en residències i centres de treball i 

traçar orígens dels brots». Bé, són sis-cents en aquesta Vigilància Epidemiològica 

que penja directament de Salut Pública? Són sis-cents incloent què? No ho sé, la 

conclusió la tenim damunt la taula.  
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Respecte als serveis d’scouts, que en aquest cas són els contractats a Ferroser, ens 

ha dit ja dos-cents cinquanta, entenem que és això, dos-cents cinquanta persones 

fent trucades de contactes. A nosaltres aquesta xifra ens sona igual que la que 

estàvem donant el juliol, de 250 persones fent aquesta tasca, i era insuficient, i no 

estava funcionant. Per tant, és que es reforça, estarem igual? Perquè si estem igual, 

escolti’m, amb tota la contundència del món els reclamem: per favor compleixin el 

que el Parlament de Catalunya va dir; rescindeixin aquest contracte, que no està 

funcionant, que no tenim la sensació que ara canviï radicalment, perquè l’estratègia, 

la manera de funcionar no és diferent, continua sent la mateixa, és de contractes 

encadenats, curts i que als sis mesos van fora i, per tant, ni hi ha experiència 

acumulada ni estan fent res extraordinari. No tenim la sensació que millorarem en el 

sistema de rastreig si continuem confiant en una empresa que bàsicament va a fer 

benefici.  

I respecte a un altre element que no ha sortit, però que jo crec que també és 

important, que és la revisió dels procediments en si. Les dificultats de tot plegat, de 

que el telèfon no te l’agafin, de que t’hagis de desplaçar al CAP, et facin esperar 

molta estona, de que no tinguis resultats de la PCR..., totes aquestes dificultats de 

procediments, i el boca orella que corre de que la cosa no acaba de xutar del tot bé, 

fa que molta gent quedi pel camí, que directament no confiï en la institució. 

Per tant, més enllà dels reforços, que és el que els estava comentant fins ara, revisió 

de tot el sistema en si, dels procediments, per com fer que aquesta sensació de 

desconfiança que s’ha generat es redueixi el màxim possible, on realment tothom, 

si té un símptoma, contacti on s’ha de contactar, què estan fent i què s’ha fet.  

I acabo amb tres elements mes. Una, amb aquestes dades que ens ha donat avui el 

senyor Mendioroz, que per fi, doncs, ens posen negre sobre blanc algunes xifres, la 

sensació que jo tinc com a diputada és que ara estan aplicant el que al juliol 

anunciaven. Me n’alegro que per fi s’apliqui. Però, clar, el nostre temor era no arribar 

a la desescalada següent sense tenir el sistema de rastreig ben afinat i engreixat, i 

no sabem si allò que anunciaven al juliol, doncs, aplicat ara i encara no del tot... 

Perquè, per exemple, això que ens deia dels hot points, encara no està vigent, no 
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està funcionant, el sistema informàtic per poder fer el creuament de dades. Dons, no 

sé si tornem a anar tard. 

Un altre temor: que la pressió dels sectors econòmics afectats i no prou compensats 

estigui fent precipitar-nos de nou en les fases de desescalada. Cert que aquesta 

vegada vostès, i especialment el Departament de Salut i els experts, han estat 

reconeixent que l’anterior desescalada va ser massa ràpida, que ara s’ha de fer amb 

més tranquil·litat. Però entenc que també vostès es poden posar a la nostra pell, que 

dins de la comprensió del legítim debat d’interessos de salut pública i de sostenibilitat 

econòmica, no les tenim totes que aquest debat s’estigui fent sobretot fent cas als 

criteris científics, quan, setmana sí, setmana no, veiem que el Govern no va a l’una.  

I, per tant, a vostès o els traslladaré el dubte sobre les discrepàncies polítiques 

constants d’aquest Govern, però sí que ens diguin si realment s’estan seguint els 

criteris científics després de les discrepàncies, diguem-ne, no? Al final, el que prima 

acaben sent o no els criteris científics, en aquest debat legítims d’interessos 

econòmics i de salut pública.  

I una última reflexió, a més de dos preguntes concretes que ja s’han fet per part de 

la portaveu socialista, però que voldria reiterar: quina serà la proposta de la 

Generalitat, quina defensen vostès que hauria de ser, amb criteri científic, la 

proposta de la Generalitat en el proper consell interterritorial sobre mesures per 

Nadal. I, tot i que aquesta sigui una mica més difícil, perquè anem més enllà, quins 

són també els seus criteris i recomanacions per a les eleccions del 14 de febrer, i 

què s’hauria d’estar preveient, ja que en aquest cas sí que des del Parlament de 

Catalunya es té i tindrà un paper important en com també podem incidir en què 

hauríem d’estar tenint present i vetllar perquè es compleixi. 

I ja està, moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. I ara, en nom del partit de Ciutadans, té la paraula el diputat Jorge 

Soler. 

Jorge Soler González 
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Bé; doncs, bon dia. Gràcies, presidenta. La veritat és que em plau moltíssim saludar 

els dos ponents d’avui, el doctor Argimon i el doctor Mendioroz. En primer lloc, el 

missatge principal, el d’agraïment, d’agraïment de la vostra feina i d’agraïment 

esperant que el traslladeu a l’equip, al vostre equip, que és indubtable que està fent 

ara i ha fet una feina gran i bona.  

Celebrar veure una altra vegada, doncs, al peu del canó el doctor Argimon. Crec que 

la darrera vegada que vam coincidir va ser a la Gran Via. Ell sortia del centre 

corporatiu, on vam estar parlant de l’actualitat sanitària, com no pot ser d’una altra 

manera, i al cap de pocs dies sabíem la desgràcia que qui està ara mateix liderant 

una pandèmia, doncs, era també a la vegada víctima d’ella, per tant, és d’aquestes 

coses que de vegades, desgraciadament, doncs, el col·lectiu sanitari ens colpeix, el 

treballador que emmalalteix. És part de la feina que segurament emplena molt de 

coneixement també des de l’altre vessant, en aquest cas de pacient. Per tant, 

celebrar que una altra vegada estigui recuperat i molta gent ens preguntava per ell, 

i com estava. 

I pensava pràcticament el mateix amb el doctor Mendioroz, però crec que és una 

perspectiva potser diferent. Crec recordar que la darrera vegada que jo vaig estar 

reunit amb ell va ser a la conselleria i una de les preguntes que aquell dia havia de 

donar resposta a la tele local o a la ràdio era quin eren els indicadors per confinar 

Lleida. Recordo que crec que va ser aquesta. Segurament vaig fer més preguntes 

però aquesta era la que realment jo tenia com a gran preocupació per respondre. Jo 

vaig rebre aquell dia algunes respostes dels indicadors, bàsicament perquè jo anava 

buscant, doncs, quins eren els indicadors concrets que farien prendre una decisió. 

Vaig sortir amb les idees molt clares. Però desgraciadament crec recordar, si no va 

ser a les 24 hores va ser a les 48 hores, el Govern confinava Lleida amb uns 

indicadors que res tenien a veure amb el que s’havia parlat en aquella reunió. 

Per tant, desgraciadament també és això un aprenentatge polític que, com a metge, 

no em va deixar indiferent. Jo tenia claredat, com crec haver-la tingut també avui 

expositiva en quines eren les recomanacions sanitàries, però desgraciadament al 

cap d’unes hores vaig veure que això no era així al pla incisiu.  
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Per tant, gràcies per la vostra feina, i amb aquest fil conductor crec que faig 

d’introducció bàsicament per seguir una reflexió sobre la incertesa, sobre què està 

fent el Govern respecte a algunes de les decisions. Crec que ha estat ben clar 

explicant-ne ja algunes d’elles. Alguns companys i companyes segurament ho han 

comentat al llarg d’aquestes setmanes, i jo no puc fer menys que tornar-ne a parlar. 

Crec que aquestes filtracions, aquesta sensació d’improvisació, aquestes 

contradiccions que hi han hagut en comunicació política, inclús de poca claredat amb 

algunes de les mesures que s’han pres, doncs, no solament no ajuden, sinó que jo 

crec que traslladen i magnifiquen una angoixa que sabeu i tothom sap que està ara 

mateix al carrer, i especialment són angoixes compartides i magnificades, com no 

pot ser d’una altra manera, a un sector que ara mateix està patint moltíssim, com pot 

ser el sector de la restauració, el sector de l’hostaleria, del turisme. I jo crec que aquí, 

recollint també el fil argumental de les diputades precedents, doncs, cal ser molt clar. 

Crec que hem de fer un esforç especialment.  

Això és comunicativament tot el contrari del que ha fet avui, per exemple, el doctor 

Argimon. Ho dic perquè això és una virtut que té gran valor, i que per això jo deia 

que cal agrair que tinguem comunicativament al davant el doctor Argimon, no 

solament comunicativament, sinó prenent decisions, el doctor Argimon. I ho dic 

perquè ell és d’una claredat expositiva jo crec que meridiana i que crec que és 

important que això es mantingui, perquè crec que ell ens dona, bé, un bany de realitat 

que necessitem, i que és important que es comuniqui com fa el doctor Argimon, amb 

aquesta claredat, perquè crec que és absolutament irrefutable. Per tant, no solament 

que ens expliqui amb claredat els números, sinó que ens explica quins números són 

els que cal mirar. Per tant, cal que mirem a la lluna i que alguns deixin de mirar el 

dit. I ell ens ho explica clarament, bàsicament estàvem parlant dels indicadors de 

l’UCI, perquè són uns dels indicadors més irrefutables i més clars que cal, doncs, 

que no ho oblidem. 

I, precisament, com deia també la diputada Escarp, perquè crec que vostè ens ha 

de fer unes recomanacions claus. I en aquest sentit jo li faig una petició. Crec que 

vostè la té clara, però crec que políticament també és important que la situem 

damunt de la taula, la petició clara de que vostè segueixi amb aquesta dualitat. Vostè 

sap d’autoritas i de potestas. Crec que ara vostè té les dos, té la potestas, perquè 
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està al capdavant, però per mi políticament crec que té la millor, que és l’autoritas. 

Ja l’hi he reconegut sovint a la Comissió de Salut. Vostè sap que jo soc exalumne 

seu d’un màster i, per tant, sempre he recorregut aquesta autoritas i realment no 

només la reconec jo, que ho faig, sinó que la reconeix el sistema sanitari i la reconeix 

tothom que està al capdavant del sistema sanitari, que tenim al capdavant una 

persona sensible, que hi entén, formada i que a més comunica bé. 

I, per tant, això és un exercici, el que estic fent, d’intentar traslladar-li que tornem a 

estar en un moment crític, probablement en les properes setmanes tornarem a estar 

en un moment crític, i que s’hauran de prendre decisions molt greus o importants i, 

per tant, en aquest exercici dual d’autoritas i de potestas, jo li demanaria, amb tota 

la prudència, que vostè sigui molt clar, perquè quan vostè parla molt clar tots ens 

podem sumar molt més fàcilment a les decisions complicades.  

Tots sabem de què estem parlant, estem parlant de preocupacions... En primer lloc, 

sabem que els professionals sanitaris estan molt cansats. Aquest és un discurs que 

estem portant des de fa molts mesos i que no ha millorat, la situació, de cap de les 

maneres i, per tant, estem preocupats pel que pot venir per Nadal i què pot venir 

després de Nadal, amb uns treballadors ja esgotats i, com ens explicava, amb un 

sistema ja..., no parlarem de col·lapsat, però sí certament estressat o certament 

cansat.  

Les mesures i les situacions laborals en les quals s’ha de treballar en la pandèmia 

són esgotadores. A més a més, estan fent alentir els procediments, per tant,  es 

genera una mica de cua d’ampolla en el que és el treball i en els procediments del 

dia a dia. I a més, s’estan demorant els circuits de patologies que abans els 

preocupava moltíssim i ara desgraciadament sembla que s’hagin evaporat o diluït, 

quan tots sabem que és evident que estan en algun lloc. Per tant, com sempre he 

parlat, tota la patologia confinada. I és un problema que no és menor i que no tenim 

cap esperança que això se pugui començar a abordar ni al gener ni al febrer.  

També preocupar-me o manifestar la nostra preocupació pel que passarà al gener i 

al febrer. Com sabeu, doncs, hi ha terrasses que són impossibles, al territori, i estic 

parlant pensant evidentment en el meu territori, especialment, a Lleida, on si ja hi 

havia alguns que deien «no hi ha ningú a les terrasses, estan buides», doncs, per 
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qüestions òbvies, en contraposició al que sí que pot passar a altres llocs del territori, 

pensant, per exemple, en Barcelona o llocs de la costa. Però hi ha llocs on complir 

aquestes distàncies que dèieu, doncs, serà especialment difícil.  

Sabeu que serà especialment difícil, dons, bé, aquesta corresponsabilitat que tan bé 

expliqueu. Els polítics ho poden fer tot, o els legisladors, que esteu en aquest cas al 

davant de la conselleria podeu ser molt clars, però al final l’apel·lació a la 

corresponsabilitat de la ciutadania és importantíssima. I això serà difícil, garantir-ho 

amb les reunions familiars. Crec que caldrà explicar-ho, però això jo apel·lava a 

aquesta sinceritat i claredat expositiva i argumental, i a vegades contundent, que cal 

que qui té la virtut o l’honor o la responsabilitat d’estar al capdavant del missatge de 

la conselleria, doncs, cal que ho faci diametralment clar, que la gent ha de saber què 

és el que tenim i què és el que ens pot portar si no ho fem bé. 

Per tant, aquesta corresponsabilitat ens preocupa a tots. Tothom està parlant de la 

tercera onada. Crec recordar, si no ho he apuntat malament, que el doctor Argimon 

la situava clarament com a regal de Reis, i cronològicament, doncs, segurament 

estem parlant de 15 de gener, 20 de gener, probablement al començament del 

febrer.  

I això ens dona un problema de magnitud gruixuda, perquè seguirem amb un sistema 

estressat, col·lapsat o almenys ja ben ple solament d’una patologia, perquè, hi 

insisteixo, tenim bastant al marge les grans patologies del sistema sanitari, i això no 

és menor, per circumstàncies òbvies, al febrer, o quan arribi l’hivern. De fet, si hem 

tingut aquesta segona onada en èpoques de bonança climatològica, desconec què 

passarà amb el tema de la grip o dels altres coronavirus, o senzillament els virus 

respiratoris normals i corrents en èpoques hivernals. Però bé, a l’hivern, això és una 

obvietat dir-ho, cal insistir en això quan a part del territori això és especialment greu. 

Obrir finestres sabeu que no acostuma a ser la qüestió més fàcil de fer ni als col·legis 

ni a molts altres llocs ni a les feines, encara que a moltes s’estigui teletreballant i per 

tant el fet que les ventilacions siguin disminuïdes, doncs, a part del territori facilitarà 

per una qüestió òbvia aquest cúmul d’epidèmia, aquesta facilitació de transmissió.  

Per tant, doncs, en definitiva, gràcies per la feina, molta força per al que vindrà, 

perquè entenc que vindran setmanes novament bastant complicades. Crec que no 



Comissió de Salut 

Sessió núm. 35 / 26 de novembre de 2020 

 

38 

han estat mai setmanes bones, però especialment després segurament de les festes 

seran temes complicats. I donar, transmetre, un missatge de gratitud i de força als 

que esteu al capdavant de la comunicació, apel·lant a aquesta transmissió de 

claredat. Jo crec que, si us plau, teniu la confiança del sector, teniu la confiança dels 

partits, teniu la confiança de molta gent, però aquesta confiança demanem que sigui 

de claredat comunicativa, que no sigui política, sinó que sigui com crec que sempre 

ha estat, professional, perquè és la gran virtut que us garanteix aquesta autoritas per 

poder, doncs, que els altres se sumin al carro de la comunicació de qualitat, i aquesta 

corresponsabilitat que és important el sistema sanitari.  

Veiem, doncs, que esteu la resta de diputades i diputats bé. Crec que també un 

missatge de salutació. Crec que ens trobem tots a faltar, d’anar a les comissions i 

de tenir la precomissió i la postcomissió. Així que desitjo que estigueu tots bé, les 

vostres famílies, i una abraçada ben forta a totes i tots. Salutacions. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara seguiríem amb el torn de la CUP - Crida Constituent, per un 

temps màxim de vuit minuts. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro 

Doncs, moltíssimes gràcies, presidenta. I agafant el fil del diputat Soler, primer, 

agrair aquest trasllat sobre la salut de tots i totes, i amb el desig també compartit i 

comú de que tots i totes a dia d’avui puguem gaudir d’aquesta salut.  

Em permetrà una broma el senyor Argimon. Jo em vaig alegrar molt de tornar-lo a 

trobar en una reunió que significava que, evidentment, estava, doncs, direm «bé de 

salut». A mi m’hagués agradat dir «molt bé» però dic «bé». I venint d’aquest diputat, 

doncs, fins i tot acontentar-se de la presència d’algú que forma part, encara que sigui 

designació política, d’òrgans de govern, doncs, no és gaire habitual, també l’hi haig 

de dir. Però això és el que generen aquestes crisis sanitàries, on es posa en valor 

més la vida i la salut que qualsevol altra cosa.  

Mirin, per l’ordre de les seves intervencions i per alguna de les reflexions que ens 

han traslladat, tercera onada, gran preocupació. Però els haig de traslladar, i ho vull 

compartir amb el senyor Argimon i amb el senyor Mendioroz, que hi ha alguns temes 
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que per primera vegada en molts anys, des d’un punt de vista polític, dubto. I tampoc 

no crec que sigui un problema dubtar, els hi haig de reconèixer. Perquè la 

perspectiva de la tercera onada és la que és, però em costa molt veure una realitat 

de Nadal i Cap d’Any amb sis persones a taula, per posar un exemple. Si volem en 

posem deu, eh? I em dona la sensació que això no es complirà, i quan les 

recomanacions o les normes no es compleixen, més enllà d’anar a un element 

repressiu, al que hem d’anar és a buscar també alternatives. I m’agradaria compartir 

amb vostès aquests dubtes, vull dir, com estan valorant aquesta realitat de sis, deu 

persones. 

I m’agradaria també compartir-ho amb la resta de diputats i diputades. Els que estem 

aquí complirem això? És possible que ara surti la broma fàcil de que a alguns i 

algunes el Nadal no ens agrada, ho passem fatal, i serà l’excusa perfecta. Però una 

cosa és que no ens agradi el Nadal i que ho passem fatal i una altra cosa és la 

realitat de la limitació a sis o deu persones i el que suposa de facto. O el que suposa 

fins i tot del moment en el que et trobes la família que viu a fora del país, i que no hi 

ha gaires possibilitats i que t’hagis de plantejar realment si ho fas o no ho fas. Llavors, 

volia compartir aquesta reflexió no únicament amb el senyor Argimon i el senyor 

Mendioroz, sinó amb el conjunt de diputats i diputades.  

Després, sobre les possibilitats de vacunació i la referència a Pfizer –no sé si es diu 

Fiser, Feiser–, però aprendrem, les properes setmanes a pronunciar-ho 

correctament. A nosaltres ens crida l’atenció, i no sabem si ha estat una decisió del 

Govern espanyol, que estiguem parlant d’una vacuna i d’una marca i potser no estem 

veient totes les possibilitats que hi ha a dia d’avui.  

Després també, el doctor Argimon ens parlava de Moderna, que recordi, eh?, vull dir 

que ha situat també una altra marca, i nosaltres parlem d’això, de marques i 

empreses, però en general el dubte és també veure si això ja està avançat, no està 

avançat, i també ens agradaria compartir si de tots els estudis que s’estan fent o que 

s’han fet fins l’actual moment quines serien totes les possibilitats i què és el que 

s’està reconeixent des del món científic, què significa cadascuna de les vacunes que 

empreses o estats ens estan comunicant que segurament existeixen o existiran en 

els propers mesos. 
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Agraeixo molt la reflexió que en un moment determinat m’ha sorprès, que feia el 

senyor Argimon, en relació amb la col·laboració publicoprivada, el que nosaltres 

tantes vegades anomenem «privatització». I crec que hi havia un literat que deia: 

«No és el moment per valorar com s’està donant.» Sí que ens agradaria que pogués 

aprofundir sobre el que ens traslladava en la seva primera intervenció, en 

l’anomenada «col·laboració publicoprivada».  

Després, sobre les 460.000 vacunes, que potser són mig milió, per gener, febrer, 

març. Hi ha criteris ja de què es prioritzarà. De vegades seguim discussions i ens 

diuen: «No, el personal sanitari no ha de ser el primer, perquè pot generar l’efecte 

contrari, que és que ells no es contagiarien, però podrien contagiar.» Hi ha criteris i 

quins serien els criteris i el perquè dels criteris. 

I després també alguna crítica. En algun moment, parlant de com es controlava la 

pandèmia i del control i el rastreig i el seguiment, s’ha afirmat per algun de vostès  

que la contractació pública directa no era possible. A mi m’agradaria que vostès 

ratifiqués si realment pensen que la contractació pública no era possible, i si ho 

pensen, en base a quin criteri ara ja no els dic tecnicosanitari, sinó 

tecnicoadministratiu. Perquè nosaltres ja els avancem que pensem que això no 

únicament és una errada, sinó que perfectament és possible que pogués haver-hi 

contractació pública, i més amb la situació d’excepcionalitat que estem vivint. 

Sobre missatges confusos. Mirin, a nosaltres ens semblaria que és secundari que 

se’ns convoqui a les reunions amb quaranta-cinc, cinquanta minuts d’anticipació –

parlem ara de la consellera–, si els missatges que es traslladen al conjunt del poble 

de Catalunya fossin clars. Però és que vivim en totes dues coses. Vull dir, a nosaltres 

se’ns convoca a reunions a cinquanta minuts, se’ns suspenen reunions una rere 

l’altra, però el que ens preocupa molt més són aquests missatges permanents 

contradictoris, perquè generen inseguretat i confusió, per moments confusió i en 

termes generals inseguretat.  

I després, sobre les mesures preses en termes de salut pública, nosaltres hem deixat 

molt clar sempre que, de qualsevol mesura que pugui significar anar a actuar 

efectivament sobre la corba de la Covid, hi estarem a favor. Una altra cosa és que 

després demanem que quan s’intervé en determinats sectors ha d’anar acompanyat 



Comissió de Salut 

Sessió núm. 35 / 26 de novembre de 2020 

 

41 

de mesures. Però el que no entenem, per exemple, i voldríem també conèixer-ne el 

seu criteri, és per què no s’han pres mesures, i vostès com les valoren, a centres de 

treball, centres de treball com grans focus. O per què no es prenen més mesures a 

centres d’estudi. Es van anunciar tota una sèrie de mesures al setembre que, 

després, en el dia a dia no hem vist que s’estiguin donant. I diríem el mateix a 

residències de gent gran i fins i tot en un altre àmbit, que hi ha els primers estudis 

que diuen també que poden ser de contagi, que és el transport públic. Aquí 

evidentment hi ha una combinació de qui són els titulars i els gestors dels transports 

públics. Però a nosaltres ens semblaria que no s’han pres les mesures necessàries 

i volem compartir amb vostès si pensen que s’haurien de prendre més mesures i en 

quin sentit.  

Després, ens hem passat molts anys dient que era necessària una campanya en 

relació amb la grip potent, més potent de la que s’havia dut a terme els darrers anys. 

I aquest any de sobte hem de dir ens aproximen a aquest tipus de campanya, però 

no sé si a vostès els arriba que els missatges de mòbil s’envien no amb gaire rigor i 

no amb gaire criteri. Vull dir, estem rebent o es reben missatges que diuen: «Els 

recordem, com a personal i col·lectiva risc, que aquest any més que mai és molt 

important que et vacunis per protegir-te contra la grip», i el text que segueix, a 

persones –i els arriben múltiples comunicacions– que no són personal de risc. 

Llavors, sempre molt millor que sigui per excés, també ho hem de reconèixer, però 

per nosaltres expressa també que alguna cosa no s’acaba de controlar. Llavors, els 

volíem fer també partícips d’aquesta realitat. 

I per acabar, no és competència segurament de vostès, però ens agradaria també 

la valoració: la situació dels treballadors i treballadores, que ningú com vostès sap 

millor és d’esgotament absolut i de tensió permanent amb la nova onada. Quines 

seran les més contractacions que s’han fet efectives i que es faran, no les que s’han 

anunciat, sinó les que s’han fet i les que es faran. No ens serveix l’anunci, que ja el 

coneixem.  

I després una reflexió afegida. Tenim al país personal, persones que tenen titulació 

fora de la Unió Europea, per poder prestar serveis sanitaris, que a dia d’avui ens 

envien correus electrònics dient que es posen a disposició però que hi ha tota una 



Comissió de Salut 

Sessió núm. 35 / 26 de novembre de 2020 

 

42 

sèrie de limitacions legals. Què n’opinen vostès? Estem parlant fonamentalment de 

ciutadans i ciutadanes que no tenen passaport de la Unió Europea o que fins i tot 

tenint passaport de la Unió Europea tenen títols expedits fora de la Unió Europea. 

Què n’opinen, sobre aquesta realitat, que ens podria permetre incorporar d’una 

manera, entre cometes, «ràpida», perquè després evidentment no seria tan ràpid, 

però sí efectiva, més personal. També ho fem des de la perspectiva que de vegades 

se’ns diu que no hi ha personal suficient i que aquest és el gran tap, no disposar de 

personal suficient. 

I amb això ho deixaríem. Moltíssimes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, i també 

per un temps de vuit minuts, té la paraula els diputats Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra 

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador.)  

Gràcies, presidenta. M’afegeixo als agraïments, especialment una felicitació per la 

recuperació del doctor Argimon... (tall de comunicació) ...de salut. 

I si m’ho permeteu vaig directament al gra. Tinc tres, quatre qüestions que volia 

comentar. La primera. Intento fer o faig una lectura de la primera onada, de la 

desescalada de la primera onada i després intento aplicar-la a la segona. Una mica 

una anàlisi, tenint en compte també les diferències que hi havia de preparació i de 

coneixement quan es produeix la primera onada i ara quan es produeix la segona.  

S’acostuma a dir que el desescalament, i segurament tot això té relació en funció 

dels paràmetres amb què analitzem les dades, no? Però es diu que la desescalada 

de la primera onada va ser una desescalada ràpida. I analitzant les dades, i 

concretament el risc de rebrot, que hi havia a la primera onada, la desescalada 

comença el 4 de maig, quan teníem el risc de rebrot per sota de setanta –per sota 

de setanta. I a mesura que anàvem desescalant vam arribar fins i tot a una etapa 

bastant considerable, unes quantes setmanes, que va estar el risc de rebrot per sota 

de trenta, fins a mitjans d’abril, que és quan es comença a enlairar el risc de rebrot 

al dos-cents... (tall de comunicació) ...de les situacions que es van viure al Segrià i 
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també a l’Hospitalet, que era a mitjans de juliol quan havia d’entrar en funcionament 

el programa de rastreig. I, per tant, el fet que s’ha d’iniciar el programa de rastreig 

es produeixi aquest creixement, doncs, evidentment, el programa de rastreig no va 

funcionar, després de la primera onada, a la vista de l’evolució de les dades. 

Bé, jo crec que tot això té la seva excusa, en el sentit que tot és nou, tot és innovador, 

hem de preparar les coses, els equips de rastreig, doncs, s’han d’incorporar... S’ha 

de... (tall de comunicació) ...d’una situació pràcticament de zero per intentar abordar 

(tall de comunicació) ...i intentar abordar el sistema... (Tall de comunicació.)  

Això és la primera onada. Ara passem a la segona onada, que el risc de rebrot 

s’eleva molt més i comença la desescalada. I fixeu-vos que a la primera onada 

començàvem per sota dels setanta, eh? I en aquesta segona onada hem començat 

pràcticament per sota, jo diria, de tres-cents, més o menys, números rodons, per 

sota de tres-cents. 

Bé, això ha de ser possible i és possible si la tasca de rastreig i de seguiment de 

contagis i de detecció de brots està perfectament engreixada. I aquí és on començo 

a patir. I jo ho plantejo perquè em tranquil·litzeu. Ho explico tal com ho veig. Dic 

«començo a patir» perquè em dona la sensació que la tasca de rastreig, que 

evidentment, amb les greus incidències que hem tingut fins aquest moment, 

segurament ha quedat en un segon terme, però amb la fase de desescalada jo crec 

que té una importància capital. 

I, per tant, tinc dubtes de si realment està ben dimensionada la xarxa de rastrejadors 

per poder fer aquest seguiment puntual dels contagis que es puguin anar produint 

en aquesta fase. 

I un segon element –s’ha comentat, eh?–: les eines telemàtiques per facilitar la 

detecció de contactes no estan acabant de funcionar. Però és que em dona la 

impressió que tampoc entre tots plegats, i quan dic «tots plegats» no em refereixo 

només al Govern, sinó que em refereixo també als diferents governs i al conjunt 

d’Espanya, no n’estem fent una difusió adequada. He vist, per exemple, del Radar 

Covid, que hi han hagut a Espanya 8 milions de descàrregues, però el nivell d’ús 

està a l’entorn del 3 i escaig per cent. 
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I jo crec que tot allò que puguem automatitzar o que es pogués automatitzar amb la 

detecció de contactes de positius, precisament en aquesta fase de desescalada, tot 

això contribuiria molt a intentar contenir les probabilitats de que això torni a créixer i, 

per tant, endarrerir tot el possible que pogués arribar una tercera. Primera qüestió.  

Segona qüestió. Detecto que el nombre de tests que s’han fet en les últimes 

setmanes, concretament he vist les tres setmanes, ha passat de 260.000 tests, entre 

PCRs i antígens, fa tres setmanes, a 180.000 la darrera setmana publicada. Estem 

parlant de la darrera setmana en data 22 de novembre, que són les dades públiques 

fins ara. Hem passat de 260.000 a 180.000. És a dir, són 80.000 tests menys a la 

setmana, que és una xifra prou considerable. Hi insisteixo, entre PCRs i antígens. 

Voldria saber quina és la motivació d’aquesta reducció tan important del nombre de 

tests que s’estan fent. 

Després, l’ús dels tests d’antígens, que jo crec, per la seva senzillesa i per la seva 

rapidesa a l’hora de donar resultats, crec que es podrien generalitzar molt més. Jo 

no hi entenc, d’això. Els hi preguntaria als experts si consideren que estaria bé que 

aquest tipus de tests es generalitzés, d’una forma més important i, per tant, també 

tindríem un element molt més ràpid de detecció de possibles contagis o no. 

I acabo. Acabo amb una altra pregunta de la que tampoc no s’acostuma a parlar 

gaire, ara que ja estem parlant de les vacunes, que estem explicant els percentatges 

d’efectivitat d’aquestes vacunes. A mi em sorgeix un dubte. No s’està parlant gaire 

o no sento a parlar gaire de mutacions o possibles mutacions del virus. I, clar, quan 

es veu que la vacuna té una efectivitat del 90, 95 per cent, jo intueixo que és perquè 

fins a aquest moment no hi han mutacions importants del virus, però si arriben 

mutacions importants del virus, l’efectivitat de la vacuna caurà en picat, caurà en 

picat i se situarà segurament, doncs, al nivell d’eficàcia d’altres vacunes, com pot 

ser la de la grip, que muta d’una forma molt freqüent, i això fa que evidentment 

l’efectivitat de la vacuna sigui molt inferior, del 50, 40, 60 per cent, perquè la diana, 

per dir-ho d’alguna manera, la diana a la que apunta la vacuna, es mou i, per tant, 

en moure’s és més difícil encertar de ple en la vacuna.  
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I no sé si aquest raonament és correcte o no és correcte i si teniu alguna informació 

o algun estudi que identifiqui les mutacions del virus que poguessin afectar l’eficàcia 

de la vacunes que s’estan treballant. 

I acabaria aquí, presidenta. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma 

Espigares, per un temps de quinze minuts. 

Gemma Espigares Tribó 

Gràcies, presidenta. I començo sumant-me als agraïments als dos compareixents 

que han fet també els diputats i les diputades que mai m’han precedit.  

Dos agraïments previs. El primer, perquè el traslladin també a tots els gestors 

sanitaris que tenim en aquests moments a primera línia. En parlem molt sovint, de 

l’agraïment que hi va haver a tots els sanitaris d’aquest país, sobretot a la primera 

onada, amb els aplaudiments, amb molt reconeixement d’un sistema sanitari públic 

que necessita enfortir-se molt més, però saben que sempre intento posar-hi també 

l’accent, en tots els gestors que amb un paper més polític o amb un paper més tècnic 

estan al capdavant, i molts d’ells, gerents d’hospitals, supervisors, caps clínics, 

etcètera, doncs, tenen una atenció afegida i a més sostinguda en el temps. I, per 

tant, en la mesura que també depenen molts d’ells de vostès, que els hi traslladin 

aquest agraïment per la feina feta. 

I el segon és per la quantitat d’informació que ens envien constantment. Als portals 

de Salut tenim accés també a aquests informes de Vigilància Epidemiològica, també 

de l’evolució de dades. De fet és moltíssima informació, que a vegades fins i tot és 

difícil de poder-la assimilar, de poder estar al dia d’absolutament tot. Però, per tant, 

amb tota la transparència que a les dades amb les que estan prenent les decisions 

hi puguem accedir i, de fet, no només als portals de Salut, sinó que moltes 

d’aquestes dades estan accessibles a traves de dades Covid.cat i, per tant, tota 

persona que hi té interès hi pot accedir. 

Un comentari en relació amb el pla de l’escalada i als aprenentatges. Crec que vull 

posar en valor que expliquessin aquests quatre trams que té el nivell 5, que 
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comencessin a concretar a dos mesos vista i, per tant, a dos mesos vista comptant 

que tota anés bé i s’anés passant de fase als quinze dies.  

També emmarcar aquesta corresponsabilitat de la que abans parlava el senyor 

Mendioroz, de que hi ha una corresponsabilitat, per tant, òbviament hi ha una 

responsabilitat que escau en les administracions, en els governs, en posar-hi més 

recursos i en situar-los de la millor manera possible, però també que, 

malauradament, per molt que el Govern hi fes tot, també depèn del comportament 

de la gent, i hem vist com el 99 per cent de la gent és molt responsable, i està quan 

hi ha períodes de confinament ajudant a abaixar aquestes corbes i amb una 

responsabilitat absoluta. Però també hi ha qui no ho està fent i es posava per part 

del senyor Argimon aquest exemple de les terrasses plenes, que ens preocupen.  

Creiem que és important aquesta prudència en els mesos que vindran i el diputat 

Vidal parlava del Nadal i de la dificultat que pot tenir ser sis persones, i 

emocionalment i pel que significa ho compartim, però també som molt conscients, 

crec que tots plegats, que no podem estar al mes de gener penedint-nos d’aquests 

dinars més multitudinaris o d’aquesta mobilitat augmentada i tornar a estar en una 

situació pitjor i anar veient com les onades es van succeint.  

Per tant, celebrant que s’hagi posat un nou horitzó que permeti també a totes les 

famílies, als autònoms, als treballadors, poder tenir el marc mental de quins són els 

propers passos, no perquè hi hagués improvisació, perquè al final les dades, ho 

sabem tots, la primera setmana d’octubre van créixer exponencialment d’una forma 

que cap país tampoc havia previst, però sí perquè com a mínim la gent tingui aquesta 

idea. I també som molt conscients de que les propostes dels perfils més tècnics, dels 

perfils sanitaris o dels experts en aquests àmbits eren pràcticament de tancar-ho tot; 

des d’un punt de vista exclusivament sanitari el que feia falta per abaixar la corba 

era reduir mobilitat, reduir interacció.  

I que quan s’ha de buscar equilibris entre l’àmbit sanitari i l’àmbit econòmic, social, 

etcètera, doncs, no és fàcil, i per això, que s’hagin pres aquestes mesures, que són 

complicades, que són dures, que no sempre poden anar acompanyades de tot 

l’àmbit econòmic que voldríem, i que tot i així s’hagi abaixat la corba a uns nivells 

prou acceptables i amb una rapidesa més gran que en altres llocs, doncs, també 
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demostra que calia prendre aquestes decisions, que calia prendre-les ràpides, i que 

tot i així tornar a remarcar, creiem, que pels aprenentatges d’onades anteriors ens 

cal ser molt prudents i, per tant, també traslladar-los aquest missatges: nosaltres 

òbviament que estem d’acord en que es busqui l’equilibri entre la part sanitària i la 

part econòmica i social, però també en que per voler córrer molt més acabem 

perdent pel camí molta part.  

Quatre aspectes ràpids que volia puntualitzar, i no tots exclusivament 

epidemiològics, però també per la seva expertesa segur que hi podran passar ni que 

sigui per damunt.  

El primer: l’accessibilitat al sistema sanitari, i com això pot arribar a afectar l’atenció 

a la cronicitat, l’atenció a la resta de patologia que ens està quedant. Si encara tenen 

aquesta percepció de que hi ha por per assistir a les urgències. Segurament hi ha 

hagut diferents moments, des del març, fins aquí, però sí que és una de les coses 

que es comenta. Per tant, aquesta preocupació perquè l’accessibilitat al sistema 

sanitari la seguim garantint. Això ho tenim clar, però que sobretot l’anem vetllant. 

La segona: la salut emocional, no només de tota la població –i n’hem parlat més 

d’una vegada des del nostre propi i també altres grups que hi posen molt l’accent–, 

sinó especialment dirigida a vostès per la part dels treballadors sanitaris. Som 

conscients de la pressió que s’està sostenint, i a més molt sostinguda en el temps. 

Portem moltes setmanes, no només els gestors sinó tot el personal que s’ha 

incorporat, els gestors Covid, perfils nous que és la primera vegada fins i tot que 

treballen, o que treballen en l’àmbit sanitari. Per tant, com acompanyem 

emocionalment també a qui ens ha de cuidar.  

La tercera: una inquietud amb la infoxicació que tenim. Tenim una quantitat 

d’informació molt gran, molt. Va ser un encert situar aquests tres indicadors, menys 

de mil contagis diaris, una taxa de transmissió per sota d’1, i menys de tres-cents 

llits a l’UCI ocupats per Covid per poder seguir fent tota l’activitat que no es pot 

ajornar. Semblava que la segona meitat d’octubre estaven molt a l’imaginari 

col·lectiu. Ara que ja hem reobert alguns dels sectors sembla que ja no en parlem 

tant i, per tant, encara no estem en aquests nivells, en aquests tres indicadors que 

es van situar. S’ha pogut obrir per trobar aquest equilibri del que parlava, però crec 
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que és important que en els missatges públics es segueixi remarcant, perquè si no 

aquesta sensació que pot tenir una part de la població de que ja està..., no, no, no 

està, hem de seguir fent un esforç i a més encara hi estarem molt de temps.  

I sobretot evitar especular. Jo entenc que els periodistes també fan la seva feina i 

volen saber-ho, però quan comencem a especular sobre el que vindrà sense ni tan 

sols ser conscient encara del dia a dia, doncs, es compliquen moltes coses.  

I, finalment, la quarta: sobre els professionals sanitaris. Les dades ens deien que 

s’havien incorporat 3.500 persones a l’entorn sanitari entre març i setembre. Són 

moltíssimes. És cert, i ho diu alguna diputada sovint, que quan això ho divideixes pel 

nombre CAPs per exemple que hi ha és poc, i d’això en som conscients, però també 

que hi ha sectors o hi ha territoris, especialment els més despoblats, que mitja 

infermera ajuda moltíssim. I, per tant, no només amb les infermeres, amb les 

metgesses, amb els rols tradicionals que ja coneixem, sinó també amb tots aquests 

rols especialment incorporats en els dos departaments, o en els dos àmbits que avui 

en parlem, amb salut pública i amb vigilància epidemiològica, dels gestors Covid, de 

com molta altra gent es pot incorporar, ajudar a que quan hi ha un cas es detectin 

ràpidament els contactes, i es facin bé els aïllaments i tot aquest circuit que cada 

vegada està millor travat, i que segurament també van acabant d’afinar els protocols 

amb nova evidència científica que va sortint, però que en tot cas es va incorporant 

molt del bagatge amb aquest sistema que també ens sembla important.  

Gràcies, presidenta i seguim, que encara queden dies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de posicionaments, i en nom del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Josep Riera. 

Josep Riera i Font 

Gràcies, presidenta. I per començar també afegir-me a les felicitacions i a la 

congratulació de tenir el doctor Argimon perfectament recuperat, o gairebé 

perfectament recuperat. Molt contents de veure’l aquí i d’escoltar-lo. També 

congratular-nos que el doctor Mendioroz no ha hagut d’estar de baixa i ha pogut 

estar al peu del canó. Per tant, això també ens alegra.  
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I començaré una mica per la compareixença del doctor Argimon. Hem constatat un 

cop més el punt d’inflexió que ha suposat que vostè arribés a la responsabilitat de 

Salut Pública, tant pel que fa a la competència, pel que fa a les necessitats de la 

pandèmia en aquest moment, la seva capacitat, i també l’habilitat comunicativa per 

traslladar realitat, i realitat no vol dir ni un fals optimisme ni alarmisme, sinó el punt 

just del que convé a cada moment. Jo crec que en això ha estat molt encertat i és el 

millor que es pot fer en situacions de crisi com són aquestes.  

En principi la compareixença parlava de números. Estic content que l’hagi ampliat 

una mica fent-nos aquesta panoràmica de com està la situació actualment. Però és 

cert que els números, les dades, són fonamentals en l’abordatge d’aquesta situació 

per trobar les millors solucions. Però també és veritat que tan important com tenir les 

dades o manejar les dades correctes és la interpretació d’aquestes dades i com 

trasllada-les, i jo crec que en aquí el doctor Argimon, doncs, ho ha enfocat molt bé.  

Però a vegades segurament..., si li hagués de dir alguna cosa sobre les dades jo li 

diria que almenys a mi em passa, no?, vull dir, que ens hem acostumat cada dia a 

sentir les dades, el risc de rebrot, la R, els ingressats, els ingressats a l’UCI i els 

morts. Jo cada dia que les sento les vaig processant fins que arribo a aquesta última 

no, i a aquesta última, cada dia sento un calfred. Vull dir, avui, és veritat, les dades 

d’avui ens diuen que només hi ha hagut tres morts, però tres morts són tres morts, i 

em penso que a l’hora sobretot d’incidir, per traslladar la gent una mica 

d’autoresponsabilitat, és pensar en això. Vull dir que hi continua havent centenars 

de persones ingressades a l’UCI i que s’està morint gent cada dia, i a vegades són 

seixanta, i seixanta morts és una tragèdia cada dia. O els tres d’avui ho són 

igualment.  

I em penso que a l’hora que la gent sigui conscient de la seva responsabilitat a l’hora 

de contribuir amb les mesures de distància, mascareta, reduir les interaccions, em 

penso que és important recordar que cada dia es continua morint gent. 

En aquest temps també hem après coses que són importants. Vull dir, ho podíem 

saber més en pla teòric, però ara ho hem hagut de viure en una pandèmia, com és 

que la salut pública no és només sanitat, que és una cosa que potser podríem 

confondre, fins i tot des del desconeixement, abans de la pandèmia, la ciutadania en 
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general, però en aquests moments tenim clar que la sanitat és el que cura persones 

i la salut pública el que cuida la societat. I aquesta diferència és fonamental, sobretot 

també tenir-la clar a l’hora de decidir i aplicar les mesures. Ho dic en el sentit que –

vostè ho ha dit– és molt important, sobretot les dades d’ingressats a l’UCI i les de 

morts a l’hora de prendre aquestes mesures de control, fins i tot menys, aquestes 

són molt menys relatives que les de nombre d’infectats, perquè això també depèn 

dels controls que es fan.  

Però que s’han de prendre mesures per tenir aquestes dades controlades, però 

també mesures de protecció social, i mesures de protecció social no són només les 

sanitàries, sinó també les econòmiques i alguns companys també n’han fet esment. 

O sigui, reduir més l’activitat econòmica és una mesura que sens dubte és 

necessària, sobretot si no es pot compensar econòmicament pel tancament de 

negocis durant un determinat temps. I vostè no ho ha dit en aquesta compareixença 

però sí que ho ha dit una estona abans a TV3; jo crec que la frase és claríssima en 

aquest sentit; vostè ha dit: «Si poguéssim pagar els ajuts de manera directa als 

sectors afectats no estaríem reobrint negocis.» És veritat. Per dades sanitàries 

segurament hauríem de continuar amb mesures molt més dures, fins i tot potser 

hauria sigut més adient fer un confinament total com es va haver de fer el mes de 

març. Però desgraciadament no tenim la capacitat des de Catalunya per donar els 

ajuts necessaris als sectors afectats, i penso que és una frase molt clara que 

reflecteix la diferència entre tenir sobirania de veritat i no tenir-la. 

Què més. Jo crec que ens ha fet això, una molt bona panoràmica de quina és la 

situació. Està molt bé aquesta precisió de que tenir restaurants tancats, l’esport 

tancat, la cultura tancada no és perquè els restaurants no hagin pres mesures, la 

cultura no sigui segura o l’esport no sigui també fer salut. És molt clar continuar 

incidint en això, vull dir que al final es tracta de reduir el moviment de persones i la 

interacció social. I em penso que ho fa més comprensible, això, tot i que ha d’anar 

molt lligat al que deia anteriorment, perquè si s’han de mantenir tancats les ajudes 

són importants.  

I també m’ha interessat molt el que ha dit de la vacuna. I com deia el company Vidal 

Aragonés, també m’ha deixat una mica inquiet o preocupat el que ens deia de la 
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col·laboració publicoprivada, que ha de ser més transparent, i aquí ja li avanço una 

pregunta que li vull fer: si per entendre’ns ens està dient que no s’hauria en tot cas 

de donar un cas de mal exemple de col·laboració publicoprivada, per posar un 

exemple, com va ser el Castor, que ho acaben pagant els ciutadans, o ho acaba 

pagant el sector públic, unes errades d’una empresa privada. Va per aquí la cosa? 

Una mica que ens ho aclareixi.  

I una mica, per acabar amb la seva compareixença, m’ha agradat molt el final, m’ha 

agradat molt el final, perquè després d’explicar-nos molt molt clarament i molt 

detalladament la situació, molt sintèticament més que clarament, molt sintèticament, 

molt important recordar el context quan es parla cada dia del dia a dia de la 

pandèmia. I vostè situava tres alertes o tres coses a tenir presents en aquest context 

per posar les coses en context. Un era això que deia textualment: «Tindrem un hivern 

molt cru.» Dos, «una tercera onada no és descartable» i ens parlava de la pandèmia 

del 1918 va tenir tres onades, també. I la tercera que ens deia és que «l’estiu no serà 

normal, però millor que el 2020, si es compleixen tots els...» Jo penso que és molt 

important posar això en context, per evitar relaxaments prematurs, intentar evitar 

repetir errors de la primera desescalada, que segurament tots, qui més qui menys, 

ens vam llançar massa no només a fer vida gairebé normal, sinó intentar recuperar 

la vida que havíem perdut en els mesos del confinament total. Per tant, molt 

important jo crec posar en context això. 

I acabo la part del senyor Argimon amb dues preguntes més, a part de la que li feia 

de la vacuna. Una: a veure si ens pot fer una mica més de referència a les eleccions 

del 14 de febrer. Ja sé que més enllà del «depèn de com vagi tot d’aquí a llavors», 

però una mica com està enfocat ara perquè puguin ser les eleccions aquell dia, que 

és quan toca, i perquè pugui votar tothom, que em penso que són les dues coses 

fonamentals.  

I l’altra també ja l’avançava la diputada Espigares una mica: també una mica de 

respostes sobre com està el personal sanitari, com el veu vostè que està amb ell 

cada dia. 

I pel que fa a la compareixença del doctor Mendioroz, doncs, he trobat que no és 

gens fàcil, i ho ha fet crec molt bé, explicar-nos molt també sintèticament una mica 
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l’evolució que hi ha hagut de les feines de testeig, rastreig i traçabilitat, l’evolució que 

hi ha hagut a partir d’uns determinats sistemes i ara actualment, fent molta més 

incidència en els tests antigènics, que jo crec que ens ha deixat clar que afavoreixen 

aquesta feina que fa, i nosaltres compartim la importància d’aquest sistema, perquè 

jo crec que ens pot ajudar a tots a reprendre més activitat econòmica, social i alhora 

mantenir les dades bastant sota control.  

I també, doncs, ja més com a pregunta, una mica el que ens deia, que vostè voldria 

la utilització més d’intel·ligència artificial per ajudar en això. I també que ens deia 

que no ha acabat de funcionar el Radar Covid. Per què creu que no ha funcionat i 

quina relació potser té la intel·ligència artificial, Radar Covid, com creu vostè que 

hauria de ser aquesta ajuda en el control de la pandèmia.  

Molt agraït a tots dos per la claredat expositiva, per la síntesi, per l’aportació. Moltes 

gràcies i aquí acabo. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Doncs, ara tornarien a tenir la paraula els dos compareixents, per 

un temps màxim cadascun de vostès de deu minuts, però ja entenem que els han 

fet moltíssimes preguntes i reflexions, i això gairebé tindria molt mèrit, acotar 

aquestes reflexions a deu minuts. Per tant, serem flexibles, però si poden intentin 

cenyir-se una mica al temps que els pertoca. Per tant, en primer lloc té la paraula el 

doctor Argimon. Quan vulgui. (Pausa.) Ha d’obrir el micro, el micro, doctor Argimon, 

que no el sentim.  

El secretari de Salut Pública 

Gràcies, presidenta. Voldria demanar a la president, si després de la meva 

intervenció, excepte que hi hagués algun aclariment per part d’alguna diputada o 

diputat, si jo podria marxar, perquè tinc una altra videoconferència que la tenia, i em 

pensava que això avui seria més curt, i l’he anat retardant, retardant. És sobre els 

equipaments culturals de més de mil persones i...  

D’acord, doncs, miri, començo. La diputada Escarp ens expressava aquella 

comparativa que feia em sembla que la Televisió de Catalunya, volent dir: «Escolta, 

estàvem abans amb cent casos i ara sortim amb 1.730.» Clarament, la sortida de la 
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segona onada no té res a veure amb la sortida de la primera, re. Nosaltres en la 

sortida de la primera onada –també ho deia el diputat Santi Rodríguez–, vam sortir 

amb una incidència cap a mitjans, finals de maig, si no ho recordo malament, una 

incidència acumulada d’uns trenta, i ara estem amb una incidència acumulada de 

tres-cents, és a dir, deu vegades més, d’acord? O aquells casos que expressava la 

senyora Escarp. Clarament, no estem en aquesta situació igual a la primera onada.  

Tampoc estem igual des d’una perspectiva social i econòmica. Aquella primera 

onada va comportar un confinament molt important, certament, amb una paralització 

de tota l’activitat social i econòmica, però que d’alguna manera van ser 

aproximadament dos mesos, setmana més, setmana menys. Dos mesos.  

Clar, alguns d’aquests sectors passat aquest desconfinament, pràcticament es 

troben, doncs, amb rebrots a bona part de Catalunya, que, per tant, també operen, 

per dir-ho d’alguna manera, a mig gas, i a l’octubre es troben amb que tanquem, 

d’acord? Alguns sectors de l’economia, la cultura, etcètera.  

Clar, la situació ara, per a aquests grups, per a aquestes persones, per a aquestes 

treballadores i treballadors, no és la mateixa que fa cinc mesos. Aquí hi ha gent que 

no cobra ERTOs o ERTEs des de fa mesos. És a dir, la situació és molt crítica. Per 

tant, aquí nosaltres hem de balancejar. A vegades es parla de salut i economia. 

Evidentment, sense salut no hi ha economia, això també ho tenim molt clar. Però a 

la vegada, home, o bé en una situació econòmica molt precària també ens afecta la 

salut. I això també m’ho han sentit dir moltes vegades, que economia és salut. Per 

tant, aquí hem de jugar amb aquest element de contraposar.  

A vegades es dona la idea, i és cert, perquè evidentment molts d’aquests sectors 

estan ben organitzats, la idea de lobby de sector, però nosaltres el que sí que hem 

de pensar és que darrere del lobby, entre cometes, en el bon sentit, en el sentit 

anglosaxó, del sector, darrere hi ha persones. Això ho hem de tenir molt present, hi 

ha persones. I, per tant, home, és complicat. Gestionar ara aquesta sortida amb 

aquesta reobertura no serà fàcil, gens fàcil. Ara, ho hem d’intentar.  

També el pla de reobertura té un element molt important, que és que té uns 

indicadors senzills, que tots coneixem, i que els mitjans de comunicació ens els 

expliquen cada dia, cada dia diuen si ha pujat una dècima o ha baixat una dècima la 



Comissió de Salut 

Sessió núm. 35 / 26 de novembre de 2020 

 

54 

R, si ha pujat trenta malalts ingressats o han baixat deu malalts... Per tant, jo crec 

que tots sabem quina és la regla del joc, que si en aquest sentit tenim un increment 

de persones dintre dels hospitals o amb una afluència, que vol dir previ a quan han 

ingressat als hospitals vol dir que primer han anat a l’atenció primària, per tant, anem 

cap al final de la cadena. I des d’aquest punt de vista també sabem que si la R es 

manté i es manté als voltants de 0,9, per sota de 0,9, escolti, anirem passant de 

grau. 

Un altre element. Com es prenen les decisions des del punt de vista de –ho posava 

la diputada Escarp– Madrid. Miri, les decisions es prenen, també ho dic, amb una 

base, diguem-ho així, d’assaig error. Aquí estem davant d’una pandèmia nova, d’un 

virus nou, que gestionem incerteses, claríssimament. I l’exemple de Madrid, doncs, 

jo crec que és un exemple de moment a seguir.  

També és veritat, també és veritat, que Madrid és l’excepció, no és la regla, que 

Madrid comença una setmana abans i és veritat que no tanca part de la seva 

economia. Hi ha un element també que no només es deu a la gestió de la pandèmia 

–i això sí que ho vull deixar molt clar–, però si nosaltres apliquéssim les taxes de 

mortalitat de Madrid, les apliquem a Catalunya, el nombre de morts seria de sis mil 

més. Quan dic que això no és atribuïble a la gestió, o tot a la gestió, és perquè també 

depèn de com t’hagi colpejat la pandèmia, és a dir, la pandèmia clarament va 

colpejar molt fort a Madrid a l’inici, també a Catalunya, si més no a bona part del 

territori de Catalunya. Per tant, home, una certa comparabilitat es pot fer. Però des 

d’aquest punt de vista, per tant, home té coses bones i coses que no són tan bones.  

PCRs i antígens. Els antígens clarament –això també ha sortit en diverses 

intervencions– jo crec que tenen un paper molt important. En aquests moments el 

percentatge de positivitat –això anirà baixant, eh?, però– a l’atenció primària, amb 

les persones que tenen simptomatologia, a data d’avui és del 10 per cent. Quan dic 

que anirà baixant és que fa tres setmanes era del 16, és a dir, quanta més incidència 

tens, doncs, més enxampes. Ara estem al 10 per cent i en contactes estrets és del 

voltant de 4,3, 4,4 per cent.  

Per tant, en aquest sentit funcionen. Veurem en els cribratges si ens funcionen tant 

o no. Les primeres dades que tenim veurem. Veurem. I s’haurà d’analitzar millor i 
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clarament s’hauran d’anar utilitzant cada vegada més per la seva rapidesa i 

immediatesa i a partir d’ara també ja comencen a entrar els antígens amb frotis 

nasal. Per tant, jo crec que ens anirà bé. 

Vacunació de la grip, com ha anat? Un 28 per cent més de vacunació, a data d’avui, 

i encara queden unes setmanes per acabar la campanya, però comparant aquestes 

dades amb les dades de l’any passat, de tota la campanya, ja portem un increment 

del 28 per cent. Per tant és d’esperar, no és d’esperar, és segur que tindrem més 

vacunació que l’any passat.  

També és molt probable que la grip..., és probable, si mirem el que ha passat a 

l’hemisferi sud, és probable que la grip no aparegui, aparegui poc, d’acord? 

Bàsicament per diverses raons. La primera perquè les mateixes mesures que podem 

utilitzar ara o estem utilitzant ara per previndre el coronavirus també ens serveixen 

per previndre la grip. Perquè si mirem lo de l’hemisferi sud, com he dit, ha aparegut 

relativament poc en alguns països com Austràlia, Xile, Argentina, i després perquè 

es dona un fenomen, que això li podria explicar millor un viròleg que jo, que no pas 

el doctor Mendioroz o jo, que és, bé, es desplacen. És a dir, quan hi ha un nou virus 

desplaça altres virus.  

Si anem a mirar, per exemple, la pandèmia de l’any 2009 amb el virus de la grip A, 

no va haver-hi rotavirus, no va haver-hi rotavirus. Aquest any mateix, el virus 

respiratori sincític, que és aquest que dona bronquiolitis, i que saben vostès que és 

el precursor, és a dir, tots sabem que sempre es dona aquest patró, tenim virus 

respiratori sincític per aquestes èpoques. Per aquestes de moment no el tenim. I uns 

quinze dies després, uns quinze dies després comença a vindre la grip. De moment, 

virus respiratoris sincític n’hi ha molt poc, molt poc. I això també és una bona notícia. 

Des d’aquest punt de vista, també es plantejaven els criteris de vacunació ISGlobal. 

Són exactament els mateixos que marca la Unió Europea i el grup del ministerio. 

Són els mateixos. El que passa és que els del ministerio lògicament estan més 

detallats. Quan dic «més detallats»..., al document intern es parla si tens limitació de 

vacunes, home, potser t’hauràs de replantejar, dintre d’un grup una priorització, i 

explica la priorització, etcètera. Però són els mateixos. Si vostès s’hi fixen, parla 
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primer de persones fràgils, parla de sanitaris. Per tant, aquí jo no diria que hi ha 

discrepància.  

Eleccions. Vostès han preguntat, més d’un, de dos i de tres diputats. Recordo el 

diputat Riera, recordo també la diputada Escarp i crec que la diputada Ribas han 

preguntat per les eleccions del 14 de febrer. Amb les eleccions hem de separar dos 

temes. El que seria el tema de salut, que és dir, escolta, en quins espais votarem, si 

farem o no farem la cua, amb dos metres, intentant que no hi hagi aglomeracions, 

perquè de vegades hi ha tots els interventors... Per tant, potser tots tenim imatges 

dels col·legis electorals on anem a votar d’alguna manera que sigui un col·legi 

electoral... Però tot això són coses lògiques.  

Però hi ha un altre tema, que és el primer, que és el primer, que jo entenc que el 

Govern ja està abordant, que és assegurar un dret fonamental com és la votació, en 

un moment que sabem que hi ha pandèmia, en un moment que sabem que hi ha 

una malaltia, d’acord?, en un moment que sabem que estem en un estat d’alarma, i 

en un moment que probablement el 14 de febrer estarem igual.  

Per tant, això és lo que d’alguna manera és important, assegurar aquest dret. Això 

és una opinió molt personal, si es transcriu tot, però, clar, les solucions que es van 

prendre al País Basc i a Galícia jo no sé si són les millors, des de la perspectiva 

d’assegurar el dret de vot. Clar, fixin-se vostès que si en parléssim avui, avui que 

tenim uns deu mil, onze mil persones infectades l’última setmana, per tant, pots dir 

en els últims deu dies, que seria quan algú està fent un aïllament o una quarantena, 

estaríem parlant potser de dotze o tretze mil persones. Si a això hi posem un parell 

o tres de contactes estrets per cada persona estem parlant de persones estem 

parlant de quaranta o cinquanta mil persones que els hem d’assegurar el dret a vot. 

Aquí Salut hi té poc a veure. Jo no sé si... Sincerament, si hem d’incrementar, això 

ja els competeix més a vostès, si hem d’incrementar el període de temps de votació 

per correu, si hem d’incentivar el vot... No ho sé, això ja els competeix més a vostès. 

Però és aquesta idea d’assegurar molt el dret a vot.  

Ho dic perquè ens preguntem a Salut pel tema del 14 i tu dius, doncs, escolti, les 

recomanacions les poden fer vostès tan com nosaltres perquè saben bé quines són 

les mesures de prevenció: espais com més grans i oberts millor, respectar la 
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distància... I quan dic espais més grans és perquè quan més o menys acabin les 

votacions, els interventors, etcètera, puguin estar al voltant i puguin també vigilar i 

garantir que el procés és correcte, però, escolti’m, que tinguem dos metres, per 

exemple, no que estiguem com a vegades estem tots un sobre l’altre, vinga, pum. 

És això. I això ho sabem tots. L’altre és el que d’alguna manera és el nucli, que és 

assegurar el vot. 

Més coses. Em preguntaven pels experts. Miri, jo he llistat els experts que utilitzem, 

i que són els que surten en els dos protocols que nosaltres hem tret. Després tenim 

el consell assessor de salut pública, que això ja són les persones que estan per dir-

ho d’alguna manera, a ordre de la conselleria, que són òrgans ja formats, estables, 

etcètera. Però els que jo consulto habitualment, i que d’alguna manera han estat, ho 

repeteixo, llistats en els protocols, algunes vegades fins i tot llistats amb asterisc, 

volen dir: «Escolti, jo en aquest apartat no hi estic d’acord», i això jo crec que és 

important són, mira, el Juan Pablo Horcajada, Toni Trilla, Magda Campins, Àngels 

Domínguez, Tomàs Pomerola, Oriol Mitjà, Joaquín López Contreras, Miquel Pujol... 

Des d’aquest punt de vista, són els que apareixen, ho repeteixo, en els protocols. 

Dels errors, i he dit abans que fem molt assaig error, o dels errors també n’aprenem. 

I aquí em refereixo a la diputada Ribas, que ens parlava de Lleida. Home, jo crec 

que de Lleida n’hem après, la veritat. La verema no ha estat igual. Ja ho sé que la 

recollida al Segrià no és comparable a la verema, no és comparable a la collida de 

cítrics, jo què sé, a Terres de l’Ebre ni és comparable a la poma a Girona, però, per 

citar aquests exemples, no hem tingut els mateixos problemes que vam tenir en el 

seu moment al Segrià, i jo estic convençut que aquest estiu no tornarem a tindre 

aquests problemes. És a dir, dels errors se n’aprèn o n’hem d’aprendre.  

Els criteris científic en la presa de decisions. Ja ho he dit. És a dir, fem molt assaig 

error. Agradarà sentir-ho o no agradarà sentir-ho. A vegades vèiem unes afirmacions 

molt contundents i molt categòriques: «Si fem això, ho tenim solucionat.» Miri, 

problemes complexos, generalment només tenen solucions complexes. 

Llavors, des d’aquest punt de vista, nosaltres gestionem la incertesa. Aquest és un 

dels problemes que té aquesta pandèmia. Parlo ara també de cara a la societat, i 

que de fet fa que bona part de la societat i també dels professionals i de tots en 
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conjunt, doncs, tinguem aquesta, entre comtes, «fatiga pandèmica», que també 

l’OMS en parla. Perquè estàs gestionant incertesa. Jo no sé què passarà la setmana 

que ve, i el que obre un negoci avui, diu: «Escolti’m, a veure què em passarà la 

setmana que ve.» I el que treballa en aquest negoci pensarà: «Jo seguiré treballant 

aquesta setmana vinent?» I això és molt fumut. 

De fet, quan jo dic lo de la tercera onada, ves a saber. Nosaltres vam preveure una..., 

nosaltres vull dir en general, la comunitat científica, una segona onada, perquè els 

coronavirus es comporten estacionalment, perquè l’estació, diguéssim, preferida és 

aquesta que estem ara, la tardor, i nosaltres prevèiem que a la tardor hi hauria una 

segona onada.  

De fet, jo repassava algun dels vídeos que els vaig enviar, i cartes que els vaig enviar 

als treballadors i treballadores de l’ICS durant la primera onada i parlàvem d’aquesta 

segona, i per això també vam fer aquella decisió de dir: «Escoltin, les vacances, 

juliol, agost i com a molt fins al 15 de setembre, perquè a l’octubre hem d’estar 

descansats, perquè ens arribarà el que ens arribarà.» I aquelles queixes, algunes 

queixes que hi havia gent de gent que feia les vacances tradicionalment en altres 

èpoques i que ara [#, 01.30]. 

La presidenta 

Hauria d’anar acabant, doctor Argimon. 

El secretari de Salut Pública 

Haig d’acabar? Sí, d’acord, d’acord. Jo crec que el que hem dit... A Ciutadans, al 

doctor Soler, ho hem dit. La comunicació? Home, jo crec que hem de separar la 

comunicació tècnica de la política. La política és molt important, però també hem de 

separar la comunicació tècnica.  

Al senyor Vidal Aragonés jo diria que, des d’aquest punt de vista, suposo que el que 

més li pot importar i que a més també ho ha comentat el senyor Riera, és el tema de 

la col·laboració publicoprivada. Una col·laboració publicoprivada  vol dir senzillament 

que hi han diners públics, i quan hi han diners públics jo el que vull saber és quants 

són, i al final quin és el benefici que treu la casa comercial. Si jo no vaig a risc, si no 

vaig a risc, si jo lo que et cobreixo és el risc, home, poc benefici pots tenir, més enllà 
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evidentment d’haver posat tota la feina i tot el coneixement que tu tens darrere. Jo 

això no li trauré mai, però vull saber-ho, és l’únic. I aquí com que competeix Europa, 

doncs, són els europarlamentaris els que l’han de tractar.  

Jo diria que... L’esgotament dels treballadors. Sí, hi havia l’altre dia una metgessa 

que em deia: «Jo una tercera onada no l’aguantaré.» I això és cert. «No l’aguantaré.» 

I és cert, la gent està molt cansada, perquè, escolta, hi ha gent que no ha fet 

pràcticament vacances. Parlo ara no físicament sinó mentalment. A Lleida no s’han 

fet vacances. Parlo de Lleida regió sanitària. No s’han fet vacances. L’atenció 

primària en general no ha fet vacances. I això cansa. I l’últim que els hi hem dit és: 

«Escolteu, els permisos de Nadal, veurem. Veurem què passa.» I això també la 

societat ho ha d’entendre.  

Creixement de personal. A l’ICS hem crescut un 5 per cent, 5 per cent de personal, 

són 48.000 treballadors i treballadores, 48.000. Hem crescut i molt, i molt. El que 

passa és que creixes amb el que pots, no? I amb tot no es pot. Jo crec que hem 

crescut amb una decisió molt bona, que són els gestor Covid, els referent d’escola, 

etcètera. Però, clar, a vegades et diuen: «Escolti, més metges, més metgesses, més 

infermeres.» Escolti, no les trobo, no les trobaré, no hi seran. Llavors, si no diem 

això, si no diem: «Escolti, no hi seran, no hi són.» O «reforça laboratori». Escolta, a 

laboratori hem comprat màquines per un tub, màquines, les hem comprat per un tub, 

més de trenta [#, 04.15]. És a dir, la capacitat diagnòstic que tenim ara no hi era el 

mes de juny, el mes de maig, el mes d’abril. Ara, al final un informe una PCR l’ha de 

fer un microbiòleg. I d’això tenim els que ja tenim. No n’hi han més, ni estan esperant 

a la porta. 

Algú parlava, el senyor Vidal Aragonés, crec, parlava dels que no tenen títol 

d’especialista. Sí, tenim capacitat de contractar-los, hi ha un acord de govern per 

poder-los contractar, però també en aquí tenim de tindre present un element, que és 

que estem fent [#, 04.48], d’alguna manera estem [#, 04.50] altres països. I això 

també ens ho hem de pensar. Una cosa és que algú voluntàriament vulgui venir aquí. 

Però una cosa que jo no la penso, i que com a ICS no farem és posar oficines de 

contractació al lloc d’origen, és a dir, de captació activa, no ho faré.  

I jo crec que ja està i si no, qualsevol cosa tenen el meu correu i per tant pot...  
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La presidenta 

Moltes gràcies, doctor Argimon. Ja avançàvem que era complicat resumir totes les 

informacions, reflexions, comentaris i preguntes que li han fet arribar. I ara per tancar 

aquesta ronda de respostes dels compareixents, li dono la paraula també al doctor 

Mendioroz, amb la voluntat també, amb la petició, i faci el que pugui, de cenyir-se 

també al temps. Quan vulgui. 

El director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 

Moltes gràcies. Bé, afortunadament, jo crec que el doctor Argimon ja ha respost a 

bastantes preguntes. Jo m’he anotat unes quantes. Per anar ràpid, criteris 

epidemiològics com a tals per tal de definir quan es fa una mesura o altra. És 

extremadament complex. Jo crec que una de les coses que és molt important és que 

tots n’hem anat aprenent. Jo crec que, a més, Catalunya ha fet moltes coses 

innovadores respecte a la resta del món. És a dir, quan va passar aquesta situació 

de Lleida, per exemple, no es va optar per un comandament total, que en aquell 

moment era l’única eina que s’havia provat fins aquell moment. I que és veritat que 

va ser dur, és veritat que es van posar unes mesures, per un augment dels casos, 

però es va deixar certa activitat econòmica del petit comerç, per exemple, que 

després es va mantenir.  

Al brot que vam tenir a l’Hospitalet de Llobregat tampoc vam fer un confinament total, 

ni tampoc vam arribar a ser tan estrictes com a Lleida. Hem anat adaptant segons el 

nombre de casos i les mesures que es prenien, diguem-ne, per tenir aquest impacte 

sobre els aspectes més econòmics i socials el més reduït possible. I això és el que 

hem estat fent.  

També és veritat que no hem estat els únics que hem fet aquestes coses, i ara mateix 

ja sí que hi ha estudis científics importants que han fet tota l’avaluació de lo que 

diuen que són intervencions no farmacèutiques, és a dir, tancaments de grans 

sectors econòmics, i que han fet estudi de les diferents mesures que s’han fet en els 

diferents països, segons les incidències, i que cada vegada tenim més informació. 

Les recomanacions nostra, quan va començar aquesta onada, de començar per bars 

i restaurants, no són decisions, diguem-ne, aleatòries, sinó perquè ja començava a 

haver-hi estudis que deien que eren els llocs on més activitat i més interacció es 
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produïa entre la gent i on una persona tingués una elevada capacitat de contagi 

podria disseminar més el brot i que, per tant, hauria d’actuar-se prioritàriament en 

aquests espais i no tant, per exemple, en els aspectes culturals. 

O sigui que aquesta evidència que estem produint nosaltres mateixos i que també 

estan produint altres països, l’anem integrant i intentem posar sobre la taula quan 

fem informes tècnics per després la presa de decisió, perquè es valori. I ja tenim 

estimacions que determinades actuacions reduiran més o menys els contagis tant a 

l’hora de posar-los com a l’hora de retirar-los.  

I en aquest sentit una de les coses per exemple hi havia una pregunta relacionada 

és el tema de mantenir l’activitat escolar, el tema de protegir el tema del treball i del 

transport públic. Realment, les escoles es va decidir mantenir-les obertes perquè no 

hi havia una evidència clara que fossin un focus transmissor important en el que és 

l’epidèmia, a diferència d’altres virus respiratoris. I a més perquè es va considerar 

que l’educació dels nostres infants era un tema que havíem de protegir al màxim, 

més que altres sectors. 

El tema del treball. Sempre hem apostat pel tema de poder fer teletreball, que és 

una manera indirecta de reduir la mobilitat i la interacció, i que es pugui fer dins de 

lo possible, i aquesta sempre ha estat una recomanació nostra. 

I el transport públic realment no és un lloc on la majoria dels estudis hagin demostrat 

que es produeixin contagis, més enllà que evidentment les fotos de la gent... Però 

tenen una ventilació normalment que fa que no s’acumuli l’aire dins, sinó que surti 

cap a fora, i en aquest sentit tot el que és la transmissió aèria es redueix. La majoria 

de la gent no va parlant en veu alta, no va cridant, va més o menys separada i, més 

enllà de les hores punta concretes, no sembla que sigui un focus de contagi. De fet, 

el transport públic en tot aquest temps ha estat obert i la corba ha baixat relativament. 

Respecte a tot el tema del traçat. Jo crec que és molt important tenir el concepte de 

que el traçat és una eina i com a tal és imperfecta. És a dir, nosaltres podem fer el 

traçat d’una persona si aquesta persona, primer, té símptomes, que no tots en tenen; 

si quan té símptomes va al metge, que l’hi diagnostiquen, que no tots ho fan, perquè 

a vegades els símptomes del coronavirus de cansament i mal de cap no alarmen 

suficientment la persona per anar al metge. Després, que si hi va i es diagnostica, 
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es recordi o vulgui dir quines són les persones amb les que ha estat en contacte, 

que no sempre passa, sobretot ens estem trobant que en col·lectius més 

vulnerables, com la gent sap que dir que un contacte ho ha estat significa també un 

aïllament i per tant d’alguna manera els posa en el compromís de no dir qui són per 

no perjudicar-los a nivell laboral.  

I també hi ha el tema de que després s’ha de poder fer l’aïllament corresponent, que 

és molt difícil. O sigui, hem de ser conscients que, com dir-ho, no només en aquesta 

primera, en totes les epidèmies, diguem-ne,  els virus tenen molt més impacte en els 

sectors més vulnerables de la nostra societat, que són aquells que han de conviure 

molts junts en un espai tancat, que són els que no podran deixar de treballar o que 

no podran deixar de cuidar de la seva mare. I aquest aspecte de la vulnerabilitat 

sempre, sempre, no és un cas del coronavirus ni és un cas de Catalunya, sempre 

ataca aquests col·lectius i, per tant és molt difícil arribar a fer segons quin traçat de 

determinades zones, més enllà de que, evidentment, s’han de posar els recursos 

humans, s’han de posar les eines que calguin i s’ha d’intentar millorar el màxim [#, 

11.21] 

Ara mateix, la situació és que tenim un sistema de rastreig que, sincerament, 

comparat amb el que teníem el mes de juliol, no té res a veure, i que per la meva 

part, encara que, evidentment, podem millorar amb aquests aspectes que hem parlat 

de geolocalitzar, d’utilitzar intel·ligència artificial i fer-lo encara més potent, per mi ja 

és una eina ara mateix suficientment potent per poder fer un traçat. Però això no 

voldrà dir que només amb el traçat aconseguirem parar l’epidèmia, malauradament. 

És molt difícil que si la gent no té una responsabilitat comuna i va a fer una festa 

il·legal amb cent persones, que d’allí es puguin traçar tots els contactes.  

O sigui, s’ha d’insistir en tots els aspectes, en la conscienciació, en el diagnòstic, en 

el traçat, en la corresponsabilització dels mateixos sectors que vulguin estar oberts, 

per tal de mantenir les normes de seguretat dins dels llocs, d’intentar reduir aquestes 

interaccions, etcètera.  

I amb tot això, encara féssim tot això bé, probablement ens costarà de mantenir. A 

l’estiu va ser més fàcil. I, de fet, a l’estiu, que teníem un sistema de traçat menys 

perfeccionat que el que tenim actualment, vam aconseguir mantenir l’epidèmia amb 
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menys casos diaris perquè evidentment era menys contagiosa a l’època d’estiu. Però 

durant tot l’estiu vam mantenir aquest nombre de casos, gràcies a l’esforç, amb un 

sistema de traçat més imperfecte. Per què? Probablement perquè també estàvem 

més a l’aire lliure, perquè hi havia menys gent a les grans ciutats, etcètera. Són una 

sèrie de factors. Que sí que hem d’intentar sempre anar millorant, sempre anar 

avaluant, però jo crec que és important també tenir-ho en compte, almenys des del 

meu punt de vista.  

Si em demanessin avui la meva opinió, el que ens falla no és ni el testeig, ni el traçat. 

El que ens falta és el suport a l’aïllament de les persones més vulnerables en les 

zones més delicades. I aquesta és la gran mancança. Perquè si tinguéssim vacunes 

no tindríem l’epidèmia, perquè..., el testeig i el traçat, vacunaríem i allí s’acabaria. El 

problema és que ara el tractament és l’aïllament i aquest aïllament, si no té un suport, 

difícilment es compleix. I hem tingut un munt de brots associats a persones 

diagnosticades que malauradament no poden deixar de fer la seva feina i la seva 

activitat habitual i que, per tant, tot l’esforç que s’ha fet per testejar-los, trobar-los, 

identificar-los els contactes, doncs, continuen contagiant dia a dia, fins que arriba 

una denúncia, potser vint dies després, perquè això ja ens ha creat un brot important. 

I va ser una mica també el cas de Lleida, que realment en aquell moment, quan 

parlàvem d’indicadors.... Una cosa és l’indicador, però el problema principal a Lleida 

va ser tota una sèrie de col·lectiu vulnerable en un espai tancat, que van contagiar-

se amb una elevadíssima exposició i que va fer que d’un dia per l’altre aquestes 

corbes que més o menys anaven controlades es disparessin, com a conseqüència 

dels contagis secundaris que s’havien produït en les grans instal·lacions 

hortofructícoles. I així és com es va escampar a Lleida i per això va canviar d’un dia 

per l’altre i es van prendre mesures, perquè hi havia un caldo de cultiu, en aquestes 

zones del virus extremadament importants. Si haguéssim atacat per allà, la resta... 

Però ja a aquest nivell el traçat no arriba.  

Alguna de les coses que també ens han dit és el tema de per què aquestes mesures, 

o del nombre de grups i de persones. Jo crec que hi ha una altre aspecte, a nivell 

comunicatiu, que potser he explicat poc, que és el tema de les bombolles de 

convivència i la interacció. S’ha focalitzat molt el discurs en els espais segurs, però, 
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realment, la manera de tenir una certa seguretat a l’hora de contenir el virus és 

desplaçar-se en grups de convivents. I això és extremadament important, que les 

persones que conviuen sota el mateix domicili poden anar al restaurant, poden anar 

al gimnàs, poden anar a qualsevol lloc, mentre es mantinguin entre elles sense 

interacció amb grups diferents.  

I aquesta és la gran la gran problemàtica que tenim ara. No passa res per tenir 

terrasses oberta i que hi puguin anar cinc persones, però les cinc persones han de 

ser la família o els convivents, que hi van i que, per tant, no rebran un contagi d’un 

altre grup. Si aquestes mateixes cinc persones venen de cinc grups diferents, les 

possibilitats de contagi ja es multipliquen exponencialment.  

I aquesta és la part que potser ens ha fallat una mica. Perquè una cosa és el 

concepte epidemiològic de la bombolla i el grup de convivent i l’altra cosa és la 

normativa que pots posar endarrere per fer-lo complir. Perquè no podem fer una 

normativa que vagi a dir: «Tu ets germà?, convius sota el mateix sostre?, sou 

convivents?, no ho sou?» És impossible i, per tant, s’ha de posar un número. Sis? 

Doncs, perquè sis és la mida mitjana de la família d’un pare, una mare, tres fills i un 

altre. I deu, doncs, dos bombolles, dos famílies que es poden reunir.  

I aquesta és una part que és veritat que costa explicar, per què sis i per què no deu? 

Doncs, és que realment no són sis o deu, són una família o dues famílies. I com 

aquestes n’hi ha moltes: el missatge epidemiològic després transformat a una 

normativa o a una regla és difícil d’explicar. 

Algunes preguntes que crec que també ens han quedat era el tema de per què estem 

fent menys tests. Bé, ara mateix bàsicament perquè s’està reduint el nombre de 

contagis, per tant, es redueix el nombre de contactes i això fa que baixin els tests. 

Evidentment no és lo òptim i hauríem d’intentar apostar, ara que tenim, diguem-ne, 

més capacitat diagnòstica, que s’estan està reduint el nombre de testos derivats dels 

casos i dels contagis, per aprofitar a fer cribratges i aprofitar per trobar casos 

asimptomàtics que puguem tenir en comunitat o en llocs.  

Jo crec que un tema molt important també dels tests antigènics, que crec que és 

molt important d’explicar, és que –i sempre ho hem dit– un resultat negatiu d’un test 

no dona una seguretat, perquè el test dona l’estat d’infecció en un moment donat, si 
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la persona està o no contagiada en aquest moment precís. Però això no vol dir que 

dos dies després es pugui contagiar o que estigui en un període en el qual ja està 

contagiat però el test no ho detecta. 

Hi ha, per la meva banda, també un cert perill de que es comenci a generalitzar la 

idea de que el test pot servir com a eina protectora de la infecció. I no és així. El que 

fa la protecció de la infecció són les mesures: la distància, la mascareta, la reducció 

de la interacció social, la ventilació, que també és un tema molt important. Però no 

és el test. El test és un diagnòstic. Un test no et protegeix de la malaltia, encara que 

te’l facis cada mitja hora. El president Trump es feia testos cada dia, i ha agafat la 

malaltia igual. Tenim casos d’esportistes professionals en molts llocs als quals els 

fan un test cada 24 hores i es contagien igual, perquè després van a un lloc, van a 

un restaurant o van on sigui, fan una reunió i tres setmanes després estan tots 

contagiats. Encara que facis test. Jo crec que aquest és un missatge que és 

important que puguem transmetre. 

Jo crec que ja més o menys no m’he deixat alguna cosa així important. Crec que ara 

estem en una situació que serà difícil. A veure si tenim sort. Nosaltres intentarem 

sortirà d’això amb el màxim de testeig, el màxim de traçat, treballant encara més el 

tema dels aïllaments, però hem de ser conscients que si no som, des del meu punt 

de vista –i jo crec que això és en el que hem fallat bastant– capaços de transmetre 

la idea de que realment això és un treball de tothom, i quan dic tothom dic tothom, 

les institucions i tots els sectors i tota la població, tindrem molt difícil controlar-lo.  

Els únics països que n’han fet un control és perquè s’han tancat completament, han 

sortit amb zero casos, és a dir, es van tancar el temps suficient per anar mantenint 

la seva economia tancada durant suficient temps per arribar a zero casos i després 

van tancar fronteres i no van deixar entrar a ningú. Com és el cas de Nova Zelanda. 

I a Nova Zelanda, per exemple, que ara volen estar lliures del virus, quan detecten 

quatre casos que no saben d’on venen perquè el traçat de la persona no els indica 

quina ha pogut ser la font del contagi, tanquen una ciutat com Auckland, que té un 

milió i mig d’habitants, durant quinze dies. I és l’única manera. Si no fem això, hem 

de triar molt més el fet de que no contagiar-se hauria de ser la prioritat de tothom. I 

la resta són eines que podran ajudar. 
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Hem controlat molts brots, amb el traçat, hem controlat molts brots. Encara que no 

es vegi, durant tot l’estiu hem tingut centenars de municipis en els quals hem fet tot 

el traçat, tallat totes les cadenes i no ha anat a més. La situació de Vic. Abans de 

que es descompensés, hem tallat un munt de brots, fins que va arribar a uns barris 

concrets i va ser molt difícil. La situació de Salt va ser tres quarts del mateix, amb 

molts immigrants que no volien fer-se la prova, perquè havia corregut per allà un 

fake que deia no sé què. O sigui, hi ha un munt de situacions que fan que els models 

matemàtics o les proves tal com les tenim pensades, quan s’enfronten a la realitat 

social són molt complicades. I estem treballant molt el tema de les estratègies 

comunitàries, el tema de la informació a la ciutadania mitjançant voluntaris, el tema 

de donar suport. I aquesta és una eina que jo crec que serà important continuar.  

I ja està. He intentat anar ràpid. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Mendioroz, perquè realment eren moltes preguntes que els han fet 

a tots dos compareixents. Moltes gràcies per la seva compareixença. Si els sembla, 

per acomiadar el doctor Mendioroz, suspenem la comissió dos minuts, i reprenem 

de seguida amb els dos últims punts de l’ordre del dia. (Pausa.) 

Doncs, fins ara. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

La presidenta 

Doncs, reprenem aquesta comissió, tal com dèiem, després d’haver acomiadat els 

compareixents dels punts de l’ordre del dia anteriors.  

Controls del compliment acumulats, de les Resolució 716/XII, 

sobre el millorament de l'atenció a les famílies dels afectats del 

trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, i la Resolució 

717/XII, sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i 

educatiu dels afectats del trastorn per dèficit d'atenció amb 

hiperactivitat 

290-00661/12 i 290-00662/12   
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I seguiríem amb el punt 3 i el punt 4, que com hem dit a l’inici de la comissió, 

substanciarem conjuntament. Per tant, començaríem amb el Control de compliment 

de la Resolució 716/XII, sobre el millorament de l'atenció a les famílies dels afectats 

del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat i el Control del compliment de la 

Resolució 717/XII, sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu dels 

afectats del transport per dèficit d’atenció amb hiperactivitat. Per a la defensa 

d’aquest control de compliment, o per posicionar-se, en nom del grup parlamentari 

proposant té la paraula la diputada Blanca Navarra en nom de Ciutadans. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Gracias, presidenta. En enero de este año, 2020, hace casi un año, hace once 

meses, este Parlament, esta comisión, aprobó dos resoluciones para avanzar en la 

atención a las necesidades de las personas con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad y la atención de sus familias. Aprobamos, los diputados que estamos 

en esta comisión, definir programas de intervención psicoeducativa, garantizar a las 

familias la atención y poder participar en programas psicoeducativos según la 

frecuencia recomendada en las guías clínicas, asegurar que se incrementaban las 

plantillas y la disposición de profesionales, tanto de psiquiatras como de psicólogos, 

enfermeros, de trabajadores sociales de los centros de la red de salud mental, tanto 

infantojuvenil como de adultos para poder atenderles.  

Todo esto lo aprobamos, es que todo esto es un trabajo que hicimos los diputados 

de esta comisión, transaccionamos, llegamos a acuerdos para precisamente 

avanzar e instar al Govern a aplicar todas estas medidas. Un año después no 

solamente no se ha avanzado en ninguno de estos puntos… Uno de los puntos 

también era reunirse con la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas 

con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad. En ninguno de los 

departaments, ni el de Salut, ni el de Ensenyament, ni el de Afers Socials se ha 

reunido con ellos. Aprovecho para saludables, que sé que están conectados 

siguiendo telemáticamente la retransmisión de esta comisión. Nadie. O sea, no 

solamente no han cumplido con los puntos que implicaban aumentar recursos, sino 
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que ni tan siquiera se han reunido con ellos tal y como todos los diputados de esta 

comisión votamos, transaccionamos, aprobamos que el Govern debía hacer.  

Entonces, llegados a este punto, me pregunto, acabando la legislatura, qué hemos 

hecho aquí, los diputados durante toda esta legislatura, además de expresar buenas 

intenciones. Es que las buenas intenciones no mejoran la vida de los ciudadanos. 

Este requerimiento de cumplimiento lo hemos presentado precisamente a petición 

de la Federación de Asociaciones de Afectados por Trastornos por Déficit de 

Atención, precisamente para que los partidos que dan apoyo al Govern se 

posicionen, y pidiendo sobre todo consciencia, que dado que ni se ha cumplido el 

contenido de la moción, ni a fecha de hoy hay publicado en el SIAP ni en ningún otro 

aplicativo a los que tenemos acceso los diputados ningún informe en el que se rinda 

cuentas, el Departament de Salut rinda cuentas acerca del cumplimiento de estas 

dos resoluciones, que al menos los diputados de esta comisión unánimemente 

reclamemos al Govern que no puede actuar con esta falta de transparencia 

ignorando su obligación de rendir cuentas delante de este Parlament y delante de 

los ciudadanos de lo que le hemos instado.  

Por favor, es que no puede ser. No puede ser que la política sea esto, porque no me 

extraña que los ciudadanos estén hartos de los políticos, cuando lo único que 

hacemos es hablar, en vez de avanzar en atender sus necesidades. Así que, por 

favor, pido el apoyo de todos los grupos para que reclamemos al Govern que, 

cuando este Parlament aprueba resoluciones, aprueba mociones, que cumpla el 

contenido y también se presenten los informes de cumplimiento y se rinda cuentas, 

no solo a estos diputados sino a los ciudadanos a los cuales representamos. 

Gracias. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar-se en nom del Partit els Socialistes de 

Catalunya Units per Avançar, té la paraula la diputada Assumpta Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert 

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’oradora.)  
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Gràcies, presidenta. Jo crec que ja ho vaig fer en la darrera comissió i quan es 

plantegen aquests temes dels controls de compliment. Jo crec que el Govern té una 

obligació, que és entrar el control de compliment amb data i forma correcta en el 

Parlament de Catalunya, perquè és el que és i perquè no hem parat l’activitat 

parlamentària, perquè la pandèmia és veritat que ha aturat i va suprimir alguns 

processos administratius, però és evident que hi ha una obligació de respecte a 

aquest Parlament respecte a lo que és l’explicació, i lo que entenem per control de 

compliment, que és el que ha de ser.  

Tornem a estar en el mateix cas que jo crec que la sessió anterior. El control de 

compliment ha entrat tard, però, en tot cas, hi ha un escrit per part de la conselleria. 

I l’altre tema és el fons de la qüestió. El que és evident és que no són aquests acords. 

Són molts acords els que la conselleria no compleix. No compleix aquesta 

conselleria, no compleixen moltes altres de les conselleries. En el sentit de que, bé, 

és molt relatiu, això que el que diu el Parlament s’ha de complir. Bé, doncs depèn de 

qui ho ha de fer i qui no ho ha de fer, doncs, les coses es compleixen. 

I això ja no es un menyspreu a l’activitat parlamentària, sinó que va molt més enllà, 

a tota aquella gent que ha posat una confiança en una resolució parlamentària i que 

amb la frustrades les seves aspiracions o les necessitats que ha generat aquesta 

resolució i que no es resolen de manera satisfactòria o que, en tot cas, ni tan sols 

s’intenten resoldre. Per tant... (Tall de comunicació.)  

El meu grup votarà favorablement a que no s’ha complert, diguéssim, el control de 

compliment i, per tant... Però crec que sempre és millor que intentem separar 

aquestes dos coses. Jo no comparteixo del discurs de la senyora Navarro, i amb 

això acabo, que s’hagi de posar en risc... És a dir, no podem abonar el discurs, 

diríem, de la inutilitat de la política. Al contrari, hem de fer un discurs posant en 

evidència la necessitat de que es puguin fer accions d’aquest tipus, que en el fons 

el que fan també és reivindicar el fet polític i donar una explicació clara i transparent 

a aquella gent que també ens l’exigeix. Crec que és molt millor que el nostre discurs 

avui sigui de no acceptar el que ha fet el Govern, però, en tot cas, amb una posició 

positiva de reiterar que els acords del Parlament s’han de complir i per tant també 

generar un marc de confiança. Si no, difícilment ens en sortirem. 
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La presidenta 

Gràcies, diputada. I ara, en nom d’En Comú Podem, té la paraula la diputada Marta 

Ribas. 

Marta Ribas Frías 

Gràcies. Doncs, bé, igual que ens va passar també a la sessió anterior, nosaltres 

també farem suport a la petició de Ciutadans, de reconèixer que no hi ha 

correctament informe de compliment, perquè tot i que formalment hagi estat 

presentat, no es dona compliment als acords. I, per tant, davant d’una legislatura en 

què n’hem patit masses, d’incompliments d’acords del Parlament, trobem que no 

podem mantenir-nos al marge de denunciar aquest tipus d’incompliments. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 

Constituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro 

Moltes gràcies, presidenta. Molt breument, simplement per pronunciar-nos. 

Nosaltres pensem que no hi ha un correcte compliment de l’informe. Deixem a la 

banda la discussió que teníem en una anterior comissió realment sobre què ens 

havíem de pronunciar o no. Sembla que avui potser els termes són més pacífics i, 

per tant, evidentment donarem suport a aquesta crítica i a l’exigència de compliment, 

més enllà de que per nosaltres no és antipolítica manifestar que moltes vegades les 

institucions estan buides de sobirania. Això ho direm sempre. Forma part del nostre 

ADN i volem que quedi molt clar. I si és així, ho diem, i això no és antipolítica, això 

és una altra forma de fer política. 

Moltíssimes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la 

paraula el diputat Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra 
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Gràcies, presidenta. Doncs, efectivament, no hi ha informe de control del 

complement i, per tant, nosaltres també donarem suport a la proposta. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma 

Espigares. 

Gemma Espigares Tribó 

Gràcies, presidenta. Per anunciar el nostre vot en contra, i remetre’ns als comentaris 

que hem fet en punts anteriors pel mateix debat. Només un matís: s’ha dit que no hi 

havia informe i d’informe sí que n’hi ha. I, en tot cas, ha arribat més tard del que 

hauria d’arribar, eh? Igual que ho vam dir l’última vegada. Però d’informe sí que n’hi 

ha. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. I ara, per acabar la ronda de posicionaments, i en nom del Grup 

Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Xavier Quinquillà. 

Xavier Quinquillà Durich 

Simplement per reiterar-me en el que també s’ha pronunciat la diputada Espigares. 

Deixar clar el nostre vot en contra i, com ha dit la diputada, remetre’m a l’informe del 

departament al voltant d’aquest tema, al voltant del compliment o no de la proposta 

de resolució. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Per tant, ara el que faríem... (Blanca Victoria Navarro Pacheco 

demana per parlar.) Senyora Navarro. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Por contradicciones. El informe no está en el SIAP colgado.  

La presidenta 

Senyora Navarro, senyora Navarro. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Por contradicciones. 
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La presidenta 

Sí, ja. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Pido turno de palabra por contradicciones. 

La presidenta 

Trenta segons. Trenta segons, però curtíssims, perquè si no entrarem en un debat 

que ja l’hem fet en les dues últimes comissions.  

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Bueno, pero es que el informe no está. Es que lo he comprobado antes de empezar 

este punto de la comisión y no está en el SIAP. Y los asesores lo han comprobado, 

que tampoco están los acuerdos de Mesa. Entonces, por favor, si el informe está 

pero está en otro lugar que no es el lugar donde debe estar publicado a l’abast de 

todos los diputados y de la ciudadanía... No está. No está. Entonces, por favor, no 

vamos a generar la duda cuando es que ese informe no está. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. (Gemma Espigares Tribó demana per parlar.) Senyora Espigares, 

però també dos segons, per no tornar a generar el debat i obrir el debat. 

Gemma Espigares Tribó 

Totalment i, per tant, que els gestos parlamentaris puguin aclarir al conjunt de 

diputats si és que ja està registrat i està pendent de pujar-se al SIAP. Però crec que 

si una cosa no he fet mai és dir mentides i, per tant, quan jo dic que hi és perquè l’he 

llegit i l’han registrat els meus companys del grup parlamentari.  

Per tant, l’informe existeix i crec que posar-ho en dubte... Vaja, crec que no he mentit 

mai. En tot cas que els gestors, doncs, puguin acabar de resoldre aquest dubte. 

Gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Gràcies. Per tant, passaríem a votar els dos controls de compliment, d’acord? 

Començaríem pel primer, que és el punt 3 de l’ordre del dia, que és el Control del 
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compliment de la Resolució 716/XII, sobre el millorament de l’atenció a les famílies 

dels afectats del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat.  

Senyora Navarro, el posicionament de Ciutadans? 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Es que no se ha cumplido.  

La presidenta 

Per tant, per aclarir-ho també, dir que sí, és sí que s’ha complert; dir que no, no s’ha 

complert. Queda clar? D’acord. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

No, no s’ha complert. No. 

La presidenta 

Gràcies. Senyora Escarp, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya? 

Assumpta Escarp Gibert 

No.  

La presidenta 

Gràcies. Senyora Ribas, en nom de Catalunya en comú Podem? 

Marta Ribas Frías 

No.  

La presidenta 

Gràcies. En nom de la CUP - Crida Constituent, senyor Aragonés? 

Vidal Aragonés Chicharro 

No.  

La presidenta 

Gràcies. En nom del Partit Popular, senyor Rodríguez? 

Santi Rodríguez i Serra 

No.  
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La presidenta 

Gràcies. En nom del Grup Republicà, senyora Espigares? 

Gemma Espigares Tribó 

Sí. 

La presidenta 

I senyor Quinquillà, en nom de Junts per Catalunya? 

Xavier Quinquillà Durich 

Sí. 

La presidenta 

Bé, doncs, en aquest punt queda constatat el no compliment, per 11 vots favorables 

i 10 en contra.  

Seguiríem votant el punt últim de l’ordre del dia, que també és el Control del 

compliment de la Resolució 717/XII, sobre les necessitats en els àmbits sanitari, 

social i educatiu dels afectats del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat. El 

mateix: sí, si s’ha complert; no, no s’ha complert. Senyora Navarro, en nom de 

Ciutadans? 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

No, no s’ha complert. 

La presidenta 

Gràcies. Senyora Escarp, del PSC. 

Assumpta Escarp Gibert 

No.  

La presidenta 

Gràcies. En nom de Catalunya en Comú Podem, senyora Ribas? 

Marta Ribas Frías 

No. 
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La presidenta 

Gràcies. En nom de la CUP - Crida Constituent, senyor Aragonés? 

Vidal Aragonés Chicharro 

No. 

La presidenta 

En nom del Partit Popular, senyor Rodríguez? 

Santi Rodríguez i Serra 

No.  

La presidenta 

Gràcies. En nom del Grup Republicà, senyora Espigares? 

Gemma Espigares Tribó 

Sí. 

La presidenta 

I en nom de Junts per Catalunya, el senyor Quinquillà? 

Xavier Quinquillà Durich 

Sí. 

La presidenta 

D’acord. Doncs, igual que al punt anterior, es constata el no compliment de la 

Resolució 717 per 11 vots favorables i 10 en contra. 

Per tant, i sense més, emplaçar-los a la propera, que serà l’última Comissió de Salut 

i, per tant, doncs, aixequem la sessió.  

Gràcies a tots. 

La sessió s’aixeca a... 


