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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió  d’avui i en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Maria Antònia
Garcia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna més? No? Venga.

Compareixença RGE núm. 6770/19, de la consellera
de Salut i  Consum, Sra. Patricia Juana Gómez i Picard,
sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears (article 46) i  acordada la recaptació de
la presència de la consellera a la sessió de la Comissió de
Salut, de dia 30 d’octubre del 2019, per tal d’explicar la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre
promoció de l a dieta mediterrània en els centres
educatius i sanitaris de les Illes Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 6770/19, sol·licitada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, mitjançant l’article
46, de la consellera de Salut i Consum Sra. Patricia Gómez i
Picard per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019,
de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i  Consum, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada de la Sra. Maria
Antònia Font i Oliver, directora general de Salut Pública; del
Sr. Pedro Macías i Rodríguez, cap de gabinet; de la Sra. Núria
Tugores i Fernández, cap de comunicació; i de la Sra. Miriam
Muñoz i Resta, assessora parlamentària.

 Benvinguts, i té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer
una exposició oral, per un temps màxim de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, diputats i
diputades. I començam, si troben.

A veure, és cert que retre compte d’aquest decret de
promoció de la dieta mediterrània en centres educatius i
sanitaris és una fita que ens vàrem marcar la legislatura
passada, i al final de la legislatura passada vàrem aprovar el
decret. És un decret que té per objecte afavorir una
alimentació saludable basada en els principis del patró de la
dieta mediterrània, i també forma part de l’estratègia del
Govern per tal de promoure la salut i prevenir l’obesitat,
sobretot en la població infantil, una de les grans tasques que
volem fer en matèria de promoció de la salut en aquesta
legislatura és incidir, prevenir l’obesitat infantil.

Com saben, i els  ho he dit moltes vegades, el primer
objectiu de la Conselleria de Salut és que la gent no
emmalalteixi, per tant, si promovem hàbits saludables, s i
promovem una vida saludable, pensam que tendrem part de
l’objectiu ja aconseguit, i la dieta mediterrània és una herència
cultural que representa molt més que una pauta nutricional rica
i saludable perquè també és un estil de vida, també recull
receptes i formes de cuinar, celebracions, costums, productes
típics, activitats humanes diverses. Es caracteritza pel consum
d’aliments d’origen vegetal i no processats, o mínimament
processats, això és molt important, com fruita, verdura, oli
d’oliva verge extra, cereals integrals, llegum, fruita seca i
consum de peix, bastant més consum del peix del que solem
tenir. I sempre en el context d’una dieta d’aquestes
característiques pensam que també la dieta mediterrània es
caracteritza pel consum moderat de vi. El vi comença a estar
en qüestió per part d’algunes associacions professionals, però
de moment ens resistim i pensam que encara hi està inclòs.

Tots aquests components són rics en vitamines
antioxidants, en vitamines A, B, C, D, E..., no, D no, perdó, C
i E, sobretot, que contribueixen també a disminuir la
mortalitat cardiovascular -hi ha estudis-, i  també davalla el
colesterol negatiu i augmenta el positiu, l’HDL, aquest tipus
de dieta.

Com els deia és un dels patrons dietètics més saludables
per prevenir les malalties cardiovasculars -saben que és la
primera causa de mort en aquest país-, i el resultat de l’estudi
PREDIMED, en què participa un grup d’investigadors d’aquí,
de les Illes Balears, tant de l’IDISBA com de la Universitat de
les Illes Balears, idò ha posat de manifest que aquesta dieta
mediterrània s’associa a una esperança de vida més elevada.
Aquest estudi es realitza a 11 centres a tot Espanya, i mostra...,
aquests resultats són importants, són impactants, mostrava una
reducció del 30% en els casos d’infart de miocardi, ictus o
mort de causa cardiovascular en pacients que seguien una dieta
mediterrània suplementada amb oli d’oliva verge extra o fruita
seca; també una reducció de la diabetis tipus 2, i una reducció
important, molt important també, en l’aparició del càncer de
mama en dones que seguien la dieta suplementada amb oli
d’oliva verge extra.

Addicionalment també s’observa una reducció en la
incidència de fibril·lació auricular, que és una de l’arítmia més
freqüent, en el tram d’edat dels homes entre 55 i 75 anys i de
dones entre 60 i 75, i també un deteriorament cognitiu menor;
també els promotors de l’estudi PREDIMED també ens diuen
que si menjam fruits secs, oli d’oliva i dieta mediterrània
també el deteriorament cognitiu és més lent.

Per tant, com els deia, la Conselleria de Salut té aquest
objectiu de promoure la salut i l’alimentació, és un dels
factors que més influeix durant tota la vida, fins i tot abans de
néixer sabem com impacta la dieta.

Pensam també que la promoció de la dieta mediterrània ha
de ser un objectiu comú, que les autoritats sanitàries tenim la
responsabilitat de sensibilitzar la ciutadania, fer una tasca
pedagògica per transmetre aquesta informació, i des de la
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conselleria es desenvolupen diferents iniciatives per tal
d’aconseguir que els ciutadans adoptin aquests hàbits de vida
saludables, per exemple rutes saludables o tallers
d’alimentació. Parlaré més detalladament d’alguns projectes
i programes.

Ara un poc per damunt els ho diré. Impulsam els centres
sanitaris saludables; els centres educatius promotors de la
salut, en col·laboració, evidentment, amb la Conselleria
d’Educació , és un projecte molt important que crec que es
coneix poc; les empreses saludables, també, que és vera que
tenim menys capacitat de treballar ara aquest projecte; el
projecte de sabor mediterrani, que es fa amb el sector turístic
i conjuntament amb la Conselleria de Turisme. Amb aquests
programes també volem transformar el lloc de feina, que sigui
un entorn favorable per a la salut, tant l’hàbit laboral com
l’educatiu. 

Amb la Universitat de les Illes Balears participam en el
projecte Campus saludable mitjançant un conveni per
treballar-ho de manera conjunta. En relació amb la dieta
mediterrània l’Escola d’Hoteleria de la Universitat forma els
cuiners en aquestes pautes d’alimentació; i als centres
educatius de formació professional relacionada amb el sector
de la restauració i a les escoles no només és una garantia de
futur que volem sinó també..., no només és salut, sinó també
és cultura, també és educació.

Els ajuntaments també estan de cada vegada més implicats
en un projecte  que vàrem posar en marxa, Salut local, amb
l’estratègia de promoció de la salut, que és incorporar aquesta
promoció de la salut en l’àmbit local; no és un projecte de
prevenció del Ministeri de Sanitat, que també donam suport
als ajuntaments que ho demanen o que s’hi adhereixen. 

Els mercats i els negocis locals amb oferta de productes
de la terra també pensam que han de formar part d’aquesta
estratègia, s’ha d’estimular la producció, el consum local,
l’agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, i
promoure l’activació de l’economia del sector agropecuari. 

Per tant és la nostra responsabilitat posar a disposició de
les persones, especialment nins i nines, eines i estratègies
perquè puguin seguir aquesta dieta, i d’aquesta manera
contribuirem també a reduir una de les epidèmies més
importants del món occidental que és l’obesitat i el sobrepès.

Parlant d’obesitat i de sobrepès els volia oferir una sèrie
de dades en relació amb l’estudi EPOIB. L’estudi EPOIB és un
estudi de prevalença de l’obesitat infantil i juvenil de les Illes
Balears que es va fer en col·laboració amb la Conselleria
d’Educació, que es va dur a terme la recollida de dades durant
el curs 2016-2017; després s’han analitzat totes aquestes
dades i fa pocs mesos que tenim els resultats definitius, entre
els alumnes de primer i sisè de primària i quart d’ESO,
d’educació secundària obligatòria, matriculats a centres
públics, concertats i privats de les Illes Balears. Llavors aquest
estudi ens diu que un de cada quatre alumnes de les Illes
Balears presenta un excés de pes, un excés; que la prevalença
de l’obesitat a les Illes Balears és del 10%; hi ha una molt

lleugera disminució si es compara amb la prevalença de
l’estudi que es va fer fa deu anys, és a dir, hem millorat molt
poquet, però alguna cosa hem millorat.

Un 82% de l’alumnat esmorza habitualment abans d’anar al
col·legi, aquest hàbit és més freqüent entre l’alumnat més
jove, els més joves ho fan, a mesura que van passant els anys
ho deixen de fer. L’alumnat que esmorza i ho fa de manera
adequada, inclou lactis, cereals i fruita i com els deia, la
qualitat d’aquest esmorzar també empitjora amb l’edat. També
influeix la companyia, la meitat de l’alumnat que esmorza de
manera adequada ho fa amb la seva família, el 46,6%. 

L’entrepà és l’aliment que més es consumeix per berenar
a mitjan matí i horabaixa, podem destacar un consum elevat de
sucs envasats i productes de pastisseria. Aquest consum de
llepolies, aperitius i refrescs, augmenta sobretot entre
l’alumnat d’ESO, perquè un terç de l’alumnat de quart d’ESO
adquireix el berenar a la cafeteria del centre. Un 8% de
l’alumnat pren refresc per berenar a mitjan matí, hàbit més
freqüent entre  els alumnes de quart d’ESO també, el 23% i
entre els més joves el consumeixen més per l’horabaixa. Un
15% de l’alumnat consumeix snacks per berenar el matí,
percentatge més elevat també entre els alumnes de més edat,
un 24% i el capvespre augmenta el consum també. Observam
un consum elevat de productes de pastisseria industrial per al
berenar del matí i més el capvespre. 

I també assumim, i això és molt important, que la salut
depèn de les condicions socioeconòmiques, culturals i
ambientals de la societat en què vivim, de les condicions de
vida i de feina de les persones i de la forma que tenen de
relacionar-se, són factors que faciliten o impedeixen un estil
de vida saludable, de vegades no tot és la voluntat, sinó també
la possibilitat. És per això que el decret fixa els requisits que
han de complir els menús que es serveixen en els bars, les
cafeteries i els restaurants dels centres educatius públics,
privats i concertats, dels centres sanitaris públics i de les
dependències administratives sanitàries públiques, perquè els
he de dir que dins la Conselleria de Salut encara hi ha
màquines expenedores amb productes no saludables, cada
vegada manco, ara ja en queden manco, per tal de seguir aquest
patró de dieta mediterrània, així com els requisits de la resta
de l’oferta alimentària d’aquests espais i ajudar a decidir les
persones usuàries a millorar l’opció per als seus menjars.

El decret preveu també l’ús de productes de proximitat i de
temporada, com a matèria prima en els serveis de restauració
i en els menjadors dels centres, així com la utilització de les
preparacions culinàries genuïnament mediterrànies i les
receptes tradicionals de la cuina balear. Així mateix estableix
les condicions específiques i els criteris per a la programació
dels menús i la freqüència de consum setmanal, així com per
a l’elaboració de plats. En aquest sentit he de dir que hem
rebut felic itacions d’altres comunitats autònomes i de la
Direcció General de Salut Pública del ministeri, perquè hem
entrat al detall del menú, especificant les quantitats que
habitualment no es fa. 
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Pos un seguit d’exemples, en el cas de què no siguin
centres educatius no universitaris. Com a primer plat
proposam que hi hagi llegum d’una a dues vegades per
setmana. Els segons plats, les guarnicions han de contenir
ensalades variades tres o quatre vegada per setmana i patates,
hortalissa i llegum, entre d’altres, una o dues vegades per
setmana. A les postres, fruita fresca quatre o cinc dies per
setmana. És a dir, ha de ser testimonial el consum d’iogurt,
formatge fresc, brossat, fins i tot fruita fresca, que proposam
zero o una vegada per setmana.

Entre els requisits d’elaboració també destaca l’ús d’oli
d’oliva verge per cuinar i per amanir. La presència d’aigua com
a única beguda en els menjadors. La priorització de carns
blanques i magres o l’alternança del peix blanc i blau. Pre-
cuinats com croquetes, pizza, etc., es poden donar un màxim
de tres vegades al mes. Salsitxes, hamburgueses o altres
preparats carnis, màxim quatre vegada al mes.

Igualment en els supòsits de què les condicions
d’organització i instal·lacions ho permetin, els centres
educatius amb alumnat amb al·lèrgies o intoleràncies
alimentàries diagnosticades per especialistes, que no puguin
ingerir determinats aliments que perjudiquin la seva salut, han
de poder optar a menús especials adaptats a aquestes al·lèrgies
o intoleràncies, sempre que sigui possible. Quan per raons
culturals es motivi l’exclusió d’un tipus d’aliment, cal
disposar..., sempre que les condicions ho permetin també i
sigui assumible econòmicament, d’un menú alternatiu,
considerat suficient per cobrir les necessitats nutricionals de
l’alumnat. 

D’una altra banda el decret regula la prohibició de l’oferta
de determinats productes envasats a les cantines, bars o locals
similars situats en els recintes dels centres educatius no
universitaris, sigui de manera presencial o a través de
màquines expenedores. Concretament es prohibeixen les
begudes sucrades, la brioixeria industrial i les llepolies. 

El decret fixa també els requisits que han de complir els
menús de les persones ingressades en centres sanitaris i el que
ofereixen les cafeteries i bars dels centres sanitaris i també de
la Universitat. També indica els criteris en cas que els plats es
puguin escollir mitjançant carta, indica que s’ha de facilitar la
dosificació per copes o unitats individuals, en relació amb el
possible  consum de begudes com el vi o la cervesa. No es
permet el consum d’alcohol de més graduació.

I després també el decret prohibeix en els centres
educatius no universitaris, la publicitat d’aliments i de begudes
que no compleixen els criteris sobre el contingut nutricional
que estableix l’article 6 del decret. Tampoc no es poden
distribuir en els centres educatius obsequis, incentius o
patrocinis sobre productes alimentaris que no respectin el
contingut d’aquest decret.

La direcció general en relació amb la vigilància, el control
i les infraccions. La Direcció General de Salut Pública vigila
la planificació escrita dels menús, la coincidència entre el
menú planificat escrit i el que se serveix el dia de la visita

d’inspecció, amb indicació de les recomanacions per al sopar
dels escolars. La documentació justificativa de la valoració, de
la programació del menú per part del personal qualificat amb
formació acreditada de nutrició humana i dietètica,
l’assistència de fitxes tècniques dels menús, amb tots els
ingredients, el volum i el pes, l’exposició dels menús escolars
in situ i en línia, perquè la família sàpiga el règim alimentari
dels infants i el compliment de les restriccions en l’oferta
alimentària de les màquines expenedores, també als bars, a les
cantines i als quioscs ubicats dins aquests centres.

L’incompliment de les obligacions que preveu el decret,
pot suposar una infracció administrativa i una sanció. La
competència per iniciar el procediment sancionador
correspon a la directora general de Salut Pública i
Participació, segons les normes que tenim, els ho puc detallar,
són unes quantes. Després els centres educatius i els centres
sanitaris i les dependències administratives sanitàries,
disposen d’un termini d’un any, això també era important, d’un
any des de l’entrada en vigor d’aquest decret, per adaptar
l’oferta alimentària a les previsions d’aquesta norma.

Quant als projectes i programes, he fet un breu resum que
els puc ampliar si tenen interès, la documentació que tenim,
però com els deia, tenim centres sanitaris saludables. Els
centres educatius promotors de la salut, nosaltres en diem
CEPS, són les sigles. A l’any 2018 que és el darrer any que
tenim informació, el curs 2017-2018, hi varen participar 51
centres educatius, 20.965 alumnes, estan escolaritzats en
aquests centres i 2.090, 200, que participen també amb
aquestes activitats de promoció de la salut. He de dir que el
creixement del nombre de centres educatius promotors de la
salut és ascendent, de cada vegada tenim més centres
educatius en aquest sentit, més professors implicats.

Després empreses saludables, és un projecte que també
forma part de l’IBASSAL, però és cert que no hi hem treballat
tant. Sabor de la Mediterrània és dieta mediterrània i turisme,
que consisteix en donar un segell de qualitat a aquells
establiments de restauració que segueixen unes pautes
dietètiques en relació amb la dieta mediterrània, com els deia,
el campus saludable de la UIB, l’estratègia de promoció
municipis saludables, programes preventius en els centres
educatius, des de la Direcció General de Salut Pública hi ha
diferents programes un dels quals es diu Bon dia salut, i està
coordinat pel PADIB, el Programa d’atenció a la
drogodependència de les Illes Balears, perquè hi ha altres
programes que tenen a veure amb drogodependències com
Respiraire que té a veure amb tabac, Decideix, què té a veure
amb consum de drogues i després n’hi ha un en relació amb
cànnabis que és THC- Supera el repte, però també el primer
que els deia, Bon dia salut, als centres d’educació primària i
educació infantil a les Illes Balears. I perquè se’n facin una
idea, al curs 2017-2018, en aquest programa hi varen
participar 29 centres, 140 professors i  va arribar a 4.073
alumnes.

Després, tenim Consulta Jove. Consulta Jove també és un
projecte del qual estam orgullosos des dels centres d’atenció
primària, es fa aquesta consulta als centres educatius que així
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ho han demanat. A les darreres dades analitzades, que és també
del curs anterior, tenim 34 centres de salut que hi participen,
42 centres educatius i hi han participat, han passat per la
Consulta Jove 1.536 joves. La mitjana d’edat són 14 anys,
però van des d’11 a 19 anys. I aquí se separa per temàtica, la
temàtica que demanen aquests grups de joves que acudeixen a
Consulta: 151 han demanat per alimentació i activitat física.
Aquí es detecten prou casos, bé, es detecten casos d’anorèxia,
per exemple, anorèxia o bulímia, trastorn de la conducta
alimentària, és un lloc on es detecten amb relativa facilitat i
després es deriven des d’aquí als  professionals que van,
habitualment infermeres d’atenció primària, però també hi
participen metges de familia i pediatres, idò si detecten una
conducta... no correcta o una situació que pugui ser de perill
per a l’infant o l’adolescent, idò llavors es deriva als pediatres;
però la consulta és anònima, vull dir no diuen el nom ni res.

I després s’han fet 50 tallers sessions de berenar saludable.
Això són un poc les dades que els volia dir.

Després, és cert que a part de les actuacions que realitza
fins ara la part de seguretat alimentària en relació amb els
menús que s’ofereixen, idò a partir del mes de maig hem
d’intensificar la feina en la formació, la publicitat i la
promoció, la vigilància i el control dels menús dels centres.

Com dèiem el moment de menjar pensam que és també un
moment interessant per intercanviar informació, per
compartir, per comunicar-se i, per tant, hem de tenir cura
també del patrimoni cultural immaterial que suposa
l’hospitalitat o el món veïnatge o el diàleg intercultural, la
creativitat i la forma de viure.

Per tant, tenim un paper fonamental en la transmissió de
les competències i coneixements relacionats amb la dieta
mediterrània. Hem de salvaguardar les tècniques culinàries,
respectam el ritme de les estacions, observam les festes del
calendari i hem de transmetre els valors d’aquest element de
patrimoni cultural a les noves generacions.

Estic convençuda personalment que la dieta mediterrània
és una forma de vida i no només de menjar, s’ha de gaudir de
combinar el plaer amb la salut i la qualitat de vida i tots hem de
ser protagonistes d’aquest patrimoni cultural immaterial de la
humanitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió  de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la
qual cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la
sessió o si podem continuar... Tothom ha fet els deures. 

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, per
un temps màxim de 15 minuts cadascun en dos torns, és debat
interactiu.

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
com a primera o única intervenció té la paraula la Sra. Pons....
Tens... mira, tens quinze minuts que pots emprar o bé en una
única intervenció o bé en dues, com te vagi millor.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Consellera, moltíssimes gràcies
per la seva compareixença, vull saludar també el seu equip.
Nosaltres, per posar-nos en antecedents, vàrem demanar la
compareixença de la consellera de Salut preocupats, com
vostè també ha manifestat, per l’alimentació infantil, creix el
sobrepès, creix l’obesitat, abandonam hàbits saludables,
abandonam una dieta mediterrània que tal vegada s’ha
d’impulsar efectivament des de les institucions amb una mica
d’implicació de tota la societat, així com de les famílies.

Es va aprovar a la passada legislatura una proposició no de
llei, no hi era jo, era Maria Antònia Sureda, a proposta d’El Pi,
que incloïa un dietista nutricionista col·legiat en l’elaboració
i supervisió dels menús escolars. Després es va aprovar el
Decret 39/2016, de 17 de maig, i llavors sembla que no s’hi
va incloure, sí que sé que... que ha d’estar format en nutrició,
però no és la figura d’un dietista nutricionista com nosaltres
havíem demanat.

A banda d’això, les preguntes que li voldríem fer serien per
què no s’ha inclòs o no s’ha introduït aquesta figura de
nutricionista dietista col·legiat?

Entenem perfectament que efectivament el camí és
promoure la salut i prevenir l’obesitat i que les persones
d’aquesta comunitat, com de la resta del món si fos possible,
no emmalalteixin. Per tant, li demanaria com valora la
implantació d’aquest decret aprovat el 17 de maig de l’any
passat, quin és el grau de compliment?

Els centres crec que tenen un any de moratòria, diguem-ho
així perquè reaccionin i es posin en marxa, però en qualsevol
cas els primers inputs que li arriben són de... s’està complint,
no s’està complint, hi ha un tema de preus també quan parlam
de menús escolars o de menús als centres sanitaris que supòs
que també hi té a veure.

Ha parlat de l’article 3.2. Voldríem saber si s’ha fet una
estadística sobre el percentatge de productes i serveis
alimentaris que es cobreixen amb productes de proximitat o
si és el desig que té la conselleria, però, efectivament és així?
Nosaltres contribuïm a través d’aquests menús de centres
sanitaris i escoles o centres educatius que s’utilitzin aquests
productes de proximitat, la qual cosa tendria un efecte dòmino
-pensam- positiu o un efecte constructiu sobre la nostra
pagesia, la nostra agricultura, la nostra ramaderia, etc.? Per
tant, hi ha productes de proximitat de fet, hi ha productes de
temporada i què passa també als centres sanitaris.

Per quin motiu, és una altra pregunta, no es va incloure
aquesta figura del dietista nutricionista, perdó, ho he tornat
repetir, per supervisar els menús i oferta alimentària dels
centres? Molts de centres d’ensenyament concertats
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contracten dietistes col·legiats perquè confeccionin i
controlin els menús, alguns centres hem de dir, privats
bàsicament. 

El fet de no incloure-ho al decret és per una qüestió
econòmica? També ens agradaria saber per què no ho han fet.
És a dir, supervisat per algú format en nutrició? Bé, pensam
que no és el mateix.

I si em diria que hi ha alumnes de primera i alumnes de
segona quant a l’alimentació es refereix. Ja sabem que som el
que menjam, també, entre d’altres moltes coses, per tant,
m’agradaria que em digués què es pot fer.

Hi ha una qüestió que no s’inclou dins el decret, és veritat
que tampoc no s’exclou, però és el tema de l’alimentació dels
infants de 0 a 3 anys, què passa amb ells? Perquè pensam que
hi hauria d’haver un apartat específic de l’alimentació
d’aquests nins. Són unes edats decisives per al seu
desenvolupament físic i també cognitiu, per a qualsevol cosa
la seva alimentació és molt important i no és la mateixa o no
té perquè o no hauria de ser la mateixa dels infants a partir
dels 3 o 4 anys, que tenen unes altres necessitats. No sé com
es cobreix aquest servei.

Per què, parlam de l’article 4.2.i), es prohibeixen els
saboritzants? Hem parlat amb nutricionistes i dietistes i ens
diuen que els saboritzants no s’haurien de prohibir, si de cas
limitar, però sí que pensen que les begudes edulcorades sí que
haurien d’estar prohibides, però no hi estan dins l’entorn
escolar; no parlam de sucre, sinó que parlam de sacarines, de
tots aquests edulcorants artificials que diuen que són molt
més perjudicials  que els saboritzants, que sí al decret s’han
prohibit. Simplement voldríem saber per què.

Voldríem incidir que pensam que aquest decret hagués
pogut aprofitar reduir e l consum d’aquest tipus de begudes
dolces que desplacen l’aigua, entre d’altres motius, i segons
aquest col·legi no es disposa d’evidències suficients per
determinar la seguretat en nins, el contrari, es promociona
perquè permet a la indústria donar objectes, patrocinis o
incentius als centres escolars. Vostè em diu que està prohibit,
però és veritat que es presta més si està permesa la seva venda
en aquest tipus de centres, ja que són begudes permeses en
aquest decret.

Vostè ha parlat de menús especials per a persones que no
puguin menjar segons quins tipus d’aliments o bé per salut o
bé per creences sempre que es pugui, però la pregunta és: es
pot? Bé, si es pot o no es pot o si no, eh?

En resum, diríem que no s’ha aprofitat, pensam, el decret
per regular amb claredat aspectes importants. Sí que li donam
l’enhorabona perquè almanco ha posat damunt el paper i també
amb polítiques concretes el fet de recuperar aquesta dieta
mediterrània, de tenir en compte la proximitat, els productes
de temporada, els productes nostres i la nostra tradició
alimentària que té molt a veure també amb el nostre patrimoni,
hi estam totalment d’acord, tant històric com cultural com
saludable, no?, si hem arribat fins aquí.

Però bé, pensam que hagués estat bé que els nutricionistes
col·legiats hi fossin, perquè es va aprovar precisament en
aquest parlament i pensam que no s’ha fet, o almanco no del
tot, si pot generar discriminació entre uns alumnes i uns altres
aquells que sí tenen aquesta figura i els que no, encara que no
siguin centres públics o concentrats, -oh! concentrats-,
concertats, ja que parlam de menjar. 

Parlam també que nosaltres apostam efectivament pels
productes frescs, que pensam que els caterings als centres
haurien d’estar absolutament prohibits. Jo no sé si els
caterings poden tenir qualitat, però pensam que la majoria no,
que hi ha molts de centres on els caterings que arriben són de
molt mala qualitat, són menjars que s’han fet el dia abans,
sabem de la importància de segons quins aliments de cuinar-
los al moment perquè siguin almanco bons de gust, etc.

També pensam que no és tan important el preu del menú,
que ho és, perquè se n’ha parlat també en aquest parlament, en
aquesta comissió n’hem parlat qualque vegada, com de la
qualitat i d’aquests productes que s’ha de tenir en compte.
L’equilibri supòs jo que és dificilíssim, però bé, en qualsevol
cas m’agradaria que ens fes una reflexió sobre això.

I sobre el trastorn de l’alimentació, ja que ha dit que es
detecta en aquestes edats, quin seguiment es fa després? És a
dir, vostè ha dit que es deriva i això, però si es fa un seguiment
o directament no es fa.

I ja està, de moment. Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies,
consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, vostè ha utilitzat set minuts, eh!, ho dic perquè
té una segona intervenció si vol. Ara contesta la Sra.
Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Mai no sé si he de contestar d’un en
un, de dos en dos o al final. 

Bé, a veure, jo crec que hem parlat d’una sèrie de temes
que són interessants. El d’avui, per exemple, no hi ha un
increment de l’obesitat a Balears, sí que n’hi ha a Espanya i a
altres països del món, però aquí per..., està més bé, està..., ha
baixat un poc, ha baixat un poc, però així i tot és preocupant.
És a dir, que estam molt per sota de la mitjana espanyola, però
crec que sí que hi ha aquesta tasca de conscienciació i d’estil
de viure, no?, de vida, i probablement amb el poder adquisitiu
d’aquesta comunitat autònoma, doncs, no és la d’altres i, per
tant, es nota, es nota també en l’obesitat.

En relació amb al dietista nutricionista, jo som defensora
a ultrança dels nutricionistes, crec que, a més, tenen un paper
fonamental i són imprescindibles i que els professionals
sanitaris doncs tenim una sèrie de coneixements, limitats,
però que també podem supervisar menús, o sigui, com es fa.
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Perdó, els dietistes nutricionistes és una categoria
fonamental, de fet la legislatura passada es va aprovar la
categoria dins l’ib-salut en el decret de categories perquè ni
tan sols hi existia com a categoria, no els podíem contractar
perquè no tenien la categoria creada. I és cert que les
necessitats de l’assistència sanitària en molts de casos de
poder recuperar professionals que també necessitam per a
l’assistència, fan que aquestes professions que són més noves,
i no vull que ho discuteix amb ells, o sigui, que són
imprescindibles, n’hi ha d’altres, però el ritme d’incorporació
és més lent. D’això no en teníem i ara ja en tenim a cada
hospital, si no vaig errada, que no té a veure amb salut pública.

A salut pública la intenció que tenim és que cada una de les
places que tenim estan obertes a unes categories professionals
determinades, no?, i pensam que aquesta RLT doncs s’ha de
modificar i s’ha de donar accés i s’ha de poder obrir també als
dietistes nutricionistes. 

El nostre interès seria, primer, modificar l’RLT per
incloure determinades places, poder augmentar el nombre de
places, això ja és bastant més complicat, i poder-les dotar i
poder tenir, perquè pensam que sí que ens seria de moltíssima
ajuda a la Direcció de Salut Pública. En aquests moments no
el tenim.

Sí que hem de dir que tenim molta ajuda per part del
Col·legi de Dietistes Nutricionistes, que la seva col·laboració
és imprescindible, que ens ajuden molt a revisar guies de
pràctica o informació que podem oferir als professionals, etc.,
col·laboren de manera molt, molt activa el Col·legi de
Nutricionistes.

Després, per a aquest buit que tenim de coneixement molt
especialitzat, doncs, és cert que els professionals sanitaris,
normalment els pediatres dels centres de salut, se’ls passen
els menús de les escoles de les zones i llavors revisen aquests
menús, pediatres o infermeres especialistes també ho poden
fer.

Quant al grau de compliment. A veure, és cert que el vàrem
aprovar el mes de maig, hem donat les pautes, hem informat,
tenim una comissió d’educació i salut que fa moltíssimes
activitats, que jo tenc moltes ganes de presentar-les totes
perquè és cert que es fa moltíssima feina moltes vegades molt
desconeguda, i de cada vegada se’n fa més. Crec que és
important continuar treballant des de tots els àmbits un poc
tots els projectes que els deia, però jo crec que els ajuden a
conscienciar. Per tant, serà molt més fàcil després poder tenir
un grau de compliment bo.

A més de l’any aquest de moratòria, d’adaptació,
diguéssim, a la situació, que és cert que hi ha centres escolars
que..., ahir mateix m’ho deia el conseller Martí March, que
hem generat qualque dubte a l’hora de dur pastís per a
celebracions o això, doncs, estan molt més estrictes els
centres. És a dir, se saben les normes perfectament perquè els
genera i ens genera preguntes de sol·licituds d’informació,
etc.

Totalment d’acord que és una forma de promoure els
productes de proximitat i que també contribuïm a aquesta
sobirania alimentària o alimentació sostenible. 

Els infants de 0-3 és veritat que les escoletes són
municipals habitualment i nosaltres treballam amb els
ajuntaments en els  municipis saludables, però revisam les
dietes o es pot donar aquest suport des dels centres de salut de
revisió de les dietes, però no estan inclosos en el decret, de
moment. Són dietes molt més específiques, no són etapes de
la infància, doncs, des de 0-3 anys és cert, són etapes
determinants a les quals s’ha de formar molt i per això també
es fan tallers d’alimentació als centres de salut dirigits als
pares, sols ser un dels tallers que més demanden els pares.

Desconec el tema dels saboritzants, aquí ho hauré de
consultar i ja li ho diré perquè ho desconec. 

El tema d’entregar objectes, doncs, és un poc el mateix. És
cert que les grans companyies doncs poden de vegades fer
activitats que poden ser saludables, però pensam que generam
informació contradictòria si es dóna, si es fomenta amb
l’entrega d’objectes amb publicitat de productes que no són
tan recomanables per a aquestes etapes ni mai. 

Es poden adaptar menús? Doncs, en general sí perquè hi ha
menjadors propis i hi ha menjadors que tenen..., vull dir, hi ha
escoles que cuinen, hi ha escoles que tenen aquest sistema de
caterings. Sí que poden haver-hi caterings de qualitat, de fet
n’hi ha de grans xefs, no?, que duen el menjar preparat per a
celebracions o..., jo  crec que sí que pot haver-hi aquests
caterings de qualitat. És cert que com més augmenta el volum,
més complicat és, i això ens passa, no és el mateix a l’hospital
Verge de la Salut cuinar per a cent persones que poden estar
ingressades que per a Son Espases. És molt complicat com
més gran és, però això sol ser pertot.

Els trastorns d’alimentació que comentava, la Consulta
Jove, és que crec que és cert que s’hauria d’explicar més
perquè n’hi ha molt..., es tracta moltíssima d’informació. La
Consulta Jove, per qui no ho sap, és una consulta a demanda
dels adolescents, que poden fer de forma individual o grupal,
que saben que vénen de forma anònima i per inquietuds que
tenen a veure amb la salut. Llavors després les úniques dades
que es recullen per part del professional que hi va són les
edats i els temes que es tracten en aquella consulta. 

És cert que quan els alumnes vénen de manera individual
sempre estan els professionals en una situació de més alerta
perquè pot ser que hi hagi un tema d’agressió, violència...,
trastorns de l’alimentació, etc. Llavors quan s’identifica un
trastorn o un possible trastorn es deriva al professional, i
evidentment es fa seguiment, o  sigui, si es detecta una
anorèxia, si el pediatre ho pot controlar idò ho controla, i si
no ja es deriva, si el diagnòstic és clar d’anorèxia, o bulímia o
un trastorn de conducta, idò es deriva a salut mental
infantojuvenil, a més amb criteri de preferència, o sigui...
preferentment. I no és fàcil, perquè a partir dels 14 anys poden
demanar els adolescents no informar els pares; per tant s’ha de
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cercar un equilibri entre..., però bé, els hem de convèncer que
és positiu per a ells i per això es deriva i es tracta el trastorn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular, com a primera o única
intervenció, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda, Sra. Consellera, i
benvingut el seu equip. Gràcies per les explicacions que ha
donat sobre la implantació del Decret 39/2019, sobre la
promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i
sanitaris de les Illes Balears.

Com bé ha destacat la dieta mediterrània és coneguda com
un dels patrons dietètics més saludables. Aquesta dieta és una
valuosa herència cultural, com bé ha dit, equilibrada i variada,
lligada a la gastronomia popular, basada en productes frescs,
de temporada i locals. La dieta mediterrània és un objectiu a
potenciar, i així es fan diverses iniciatives polítiques. Des del
Grup Parlamentari Popular el 2 de maig de 2018 es va
proposar instar el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
d’iniciatives per a una alimentació saludable; va ser una
proposta en positiu que va recollir la Conselleria de Salut en
el Decret 39/2019, sobre promoció de la dieta mediterrània
als centres educatius i sanitaris. Ens ha explicat la consellera
que aquest decret té per objecte afavorir una alimentació
saludable basada en els principis bàsics de patró de la dieta
mediterrània, i fomentar l’oferta i la disponibilitat d’aliments
saludables als centres educatius, sanitaris i a les dependències
administratives de les Illes Balears, dependències
administratives sanitàries.

Ens agradaria saber, Sra. Consellera, quines actuacions
concretes, a part dels projectes que ha citat, s’han portat a
terme per part de la conselleria als centres educatius i
sanitaris per afavorir aquesta alimentació saludable i una
correcta dieta. 

Per altra banda, el decret estableix requisits i criteris per
a la programació dels menús escolars i la freqüència de
consum setmanal, i ens agradaria saber si ens pot informar si
tots els centres educatius públics compleixen a dia d’avui
aquestes recomanacions, o quants de centres compleixen. Pot
assegurar que als centres educatius no universitaris es
compleix la prohibició de venda d’aliments i begudes no
saludables? En el supòsit que hi hagi centres que no posin en
pràctica les recomanacions que estableix el decret, quines
mesures pren la conselleria per tal d’incentivar les bones
pràctiques? 

També ens agradaria saber quin seguiment o control es fa
des de la conselleria per tal de conèixer el grau de
compliment del Decret 39/2019 en els centres sanitaris i les
dependències administratives. El decret estableix a l’article 10
que els menús hospitalaris basals que es posen a disposició de

les persones malaltes ingressades a un centre sanitari han de
complir les mateixes condicions que les ofertes a cafeteries,
bars o restaurants, és a dir, utilització d’oli d’oliva, primer plat
d’hortalisses, segons plat de peix o carn. Considera que els
menús que s’ofereixen a malalts ingressats als hospitals de
Balears, i especialment a Can Misses, compleixen els
requisits i són menús de qualitat per als malalts?

Finalment ens agradaria conèixer l’oferta que té la
Direcció General de Salut Pública de tallers, cursos o
jornades sobre alimentació saludable i dieta mediterrània en
els àmbits educatiu i sanitari. I, per acabar, si la Direcció
General de Salut Pública ha desenvolupat campanyes
publicitàries o té pendent de desenvolupar-les per tal de
promoure els beneficis d’aquesta dieta.

Moltes gràcies, Sra. Consellera, i gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, ha utilitzat 3 minuts 45 segons. Per tant, ara
donarem part a la resposta per part de la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. És cert que jo crec
que totes les iniciatives que puguem aportar, i així es varen
recollir al Pla d’iniciatives d’alimentació saludable que vàrem
presentar el 2018, totes les accions que puguem aportar en
positiu, i si hem de modificar, com proposava la diputada,
potser la dels infants de 0 a 3, tot ens ho podem plantejar a un
moment determinat.

A veure, accions és cert que se’n fan. Jo he anomenat
alguns dels programes que crec que són importants. També
tenim el Consum a prop de ca teva, que també és un projecte
de consum, de la Direcció General de Consum, que afavoreix
aquest tipus de productes, i pensam que és un canvi social, que
per ajudar a..., al final hem de contribuir tots.

Accions que s’han fet en relació  amb el decret en els
centres no universitaris, que s’han fet de manera habitual; idò
és la valoració de la qualitat nutricional dels menús escolars
a partir dels menús de 4 setmanes segons els criteris del
document de consens del ministeri, elaborant un informe de
valoració i comunicació de l’avaluació als responsables del
centre educatiu i de l’empresa avaluadora. Ara que surt el tema
de l’empresa, també, és cert que hi ha un any de moratòria,
però si l’empresa tengués un contracte de quatre anys fins que
no acabi el contracte no se li poden exigir aquestes noves..., és
una nova situació per a ells, tot i que intentam que sigui fàcil.

Després es fan jornades tècniques amb les persones
implicades: revisió dels plecs de prescripcions tècniques i els
plecs de clàusules administratives per a la licitació dels
menjadors que surten a concurs; valoració dels menús de les
empreses que es presenten a concurs; seguiment dels menús
de les empreses que havien guanyat el concurs; assessorament
telefònic també a empreses i cuiners; i valoració de l’oferta
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complementària als bars, cantines i màquines expenedores.
Percepció també de l’alumnat sobre l’entorn alimentari en els
centres educatius, enquestes de...

I després en l’àmbit educatiu universitari és cert que també
la Universitat de les Illes Balears és molt sensible a aquest
tema; tenim un vicerector que està molt motivat i amb molta
empenta per també posar els mateixos requisits a la
Universitat, i es treballa de manera puntual. Es prioritzen les
accions en funció del risc; també el servei de promoció va
prioritzar la vigilància dels menjadors en els quals l’avaluació
era millorable, és a dir, si tenim una avaluació que no és gaire
bona estam més a sobre potser que a aquells altres. I també el
Servei de Seguretat Alimentària realitza inspeccions a cuines
de menjadors escolars i compliment d’al·lèrgens. De moment
no realitzam inspeccions a cafeteries dels centres educatius
universitaris.

I accions a posar en marxa en relació amb la promoció de
la dieta mediterrània a l’àmbit no universitari, és formació
sobre alimentació saludable i dieta mediterrània; publicitat i
promoció, parlam de promoure campanyes publicitàries, no
n’hem feta cap però està dins els objectius que s’han de posar
en marxa sobre els beneficis de l’alimentació saludable i la
dieta mediterrània; i vigilància i control. Bàsicament és un poc
el que els he dit, els menús escrits, publicats, accés per als
pares i tal.

Després, quant a vigilància i  control, també etiquetat
nutricional dels aliments envasats o documentació necessària
per conèixer el contingut; aliments disponibles en el moment
de la visita d’inspecció; plecs de condicions de les licitacions
públiques; i comprovació de l’existència de la comissió  de
menjador escolar, perquè hi ha d’haver una comissió de
menjador escolar a cada centre educatiu.

Després em comentava la qualitat dels menús. Com deia,
és complicat quan els centres són grans i els menús són tan
diferents, perquè es fan més de 100 menús diferents en els
centres hospitalaris per als tipus de dieta, tipus de dietes
distintes. I a Can Misses, és cert que durant la legislatura
passada, va canviar la concessionària de proveïdor
d’adjudicatària del menjar per als pacients, no estàvem
contents amb les empreses i el que m’ha arribat fins ara és que
la darrera empresa dons sí sembla que s’adapta molt millor i
ha millorat la qualitat del menjar també a l’hospital.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies consellera i equip per ser
avui presents. Ha parlat de diferents categories professionals
i ha parlat de dietistes, ha parlat de metges, però voldria posar
en valor que avui a la sala hi ha tres infermeres i un infermer,

que crec que som un col·lectiu que fa molta feina en
promoció de la salut i  evidentment la promoció de la dieta
mediterrània és una de les feines que duim a terme. Ja
Hipòcrates va dir “que l’aliment sigui la teva medicina” i quin
millor aliment que la dieta mediterrània. Aquests dies, a més,
que tant de moda està el coronavirus 19 i es focalitza molt en
la prevenció, ara sembla que sonen molt les campanes que s’ha
de fer feina en prevenció, promoció de la salut, o sigui que
són bons dies per parlar d’aquests temes.

Ha comentat vostè, ha relatat diferents programes i algunes
de les preguntes que tenia preparades ja les ha respost, així
que no les tornaré fer.

En referència a empreses saludables, voldria saber si pot
ampliar una miqueta més el que ha comentat sobre promoció
de dieta mediterrània. Aquesta seria una de les qüestions. 

Crec que és molt destacable que aquest decret va més enllà
de la salut, parlam de qüestions d’equitat, perquè l’accés a la
dieta mediterrània de vegades és difícil per a segons quines
famílies atès el pressupost i som a una comunitat on l’índex de
pobresa és el que és, l’índex de pobresa infantil és el que és i
tenim una clara relació entre pobresa i obesitat per mor del
tipus d’aliments que poden adquirir aquestes famílies.

Llavors, voldria saber si tenen qualque dada, informació en
relació amb percepció de professionals de qualsevol àmbit
que vostè ha relatat, en relació a la posada en marxa d’aquest
decret, si els ha arribat qualque tipus d’informació de la seva
bona acceptació, que realment hagi respost a les iniciatives o
inquietuds per part de professionals.

En relació als menús enviats  als centres que vostè ha
comentat, s’ha detectat en qualque cas qualque dèficit molt
important relació amb..., per exemple vostè parlava del llegum,
de les fruites, etc., hi ha qualque tipus de qüestió que sigui
millorable? Entenc que es fa feina en aquest camí, com bé ha
dit, hi ha contractes que estan en marxa, que no es poden
felicitar i s’ha d’intentar negociar amb les diferents empreses
quines millores dins els preus de licitació que es varen posar
en aquell moment, doncs quines millores es poden fer.
Entenem que és un camí que està en marxa i que està en
procés.

I ja per acabar, s’ha parlat aquí dels menús i de Can Misses
i li voldria demanar en relació amb un altre hospital que és el
de Son Llàtzer. Quina informació tenim? És cert que la
nutrició dels pacients és una part molt important de la seva
recuperació, de res no serveix la millor cirurgia si els pacients
no estan hidratats, si els pacients no mengen; llavors de
vegades passa que aquelles safates amb un menjar determinat,
tornen sinó senceres, mig senceres, quina percepció tenen
vostès de la qualitat dels aliments que es proporcionen en
aquest centre sanitari?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Martín, vostè ha fet ús de 3 minuts i 30 segons. Per
tant, ara respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Presidenta. Gràcies diputada. És cert que les
infermeres tenen un paper determinant en la salut en totes les
polítiques i és el primer objectiu del Pla estratègic de salut i
hi hem de treballar molt més, i jo que hi crec, crec que
destinam pocs recursos i encara no hem fet aquest canvi de
model, que ens demana la societat i que nosaltres mateixos
sabem que hem de fer. Invertim molt més en promoció de la
salut, no sé si en detriment de l’assistència sanitària perquè és
impossible, però sí que invertim molt més en promoció de la
salut.

Què estam fent? Per una banda, per la part de la pobresa,
l’Observatori d’equitat que li hem canviat el nom, enlloc de
desigualtat, d’equitat, pensam que serà una bona eina per poder
conèixer també on tenim més mancances, com a mínim de
recursos a nivell de comunitat autònoma i, per tant, es pot fer
una incidència molt més efectiva.

Després les empreses saludables estan dissenyant la
plataforma web de promoció de la salut, que és aquell projecte
compra pública innovadora, perquè no existeix una eina amb
aquestes característiques i, per tant, s’està dissenyant en
aquest moment i en aquesta plataforma hi ha un espai concret
per a les empreses saludables.

Quant a l’acceptació del decret a Educació. Jo crec que
passa un poc com a Salut, són prou disciplinats i tothom
intenta adaptar-se perquè també nosaltres fem molta feina amb
ells, amb la Comissió d’Educació i Salut, crec que es fa una
feina impecable que s’ha de continuar fent. Però és vera que
tenim entre els centres educatius promotors, els infants
crònics, tota la feina que es fa d’atenció, projectes de
promoció, o projectes de prevenció com la formació en
reanimació cardiopulmonar que també fa el 061. És a dir, es
fa moltíssima tasca a tots els centres educatius i els
desbordam de vegades un poc. Però ells ho accepten i els hem
generat qualque dubte i així sabem que estan pendents també
del decret, perquè ja dic, ens telefonen perquè no saben si
poden compartir una coca, o un menjar determinat.

Després quant als menús millorables. Jo crec que el que
més es detecta, una de les coses que més es detecten és el
consum de llegum que és una o cap vegada a la setmana. I
després el tema dels iogurts com a postres, iogurt, flam,
natilles, etc., i lactis després del dinar enlloc de fruita. Llavors
aquest canvi també costa, perquè als infants mateixos els
costa, perquè no els educam com cal.

I ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom. Serà molt
complementari això, jo crec que s’està complementant molt
el decret, jo almanco li aportaré una sèrie de valoracions,
sense criticar el decret, perquè ha estat un referent, ha
encetat..., fa nou mesos ha encetat un objectiu que em sembla
necessari, em sembla important, especialment a les nostres
illes, a les nostres quatre illes, i sobretot perquè entenc també
que ha de ser una política transversal les polítiques públiques
de la nostra comunitat autònoma, a nivell de totes les
institucions, però concretament parlam d’allò que són les
competències i els organismes del Govern de les Illes
Balears, crec que és un tema transversal. 

Per això deia que és un decret limitat, que entenc jo que
aquest decret ha d’arribar a contemplar i nosaltres
col·laborarem en aquestes aportacions i li suggerirem que
s’estengui a tot l’àmbit sociosanitari, no només al sanitari, a
molts de centres residencials on evidentment la promoció de
la salut i evidentment la dieta mediterrània s’ha d’incorporar.
És evident que no afecta la infància i la joventut, que afecta la
gent més adulta, més gran, però òbviament és qualitat de vida
i saludable.

I per altra banda, es parla de l’àmbit educatiu, quan parlam
de l’àmbit educatiu la nostra comunitat autònoma, i és una
cosa de la qual procur sempre parlar a diferents..., aquí vostè
m’ha sentit parlar d’aquest tema també, l’educació no formal.
Tenim instal·lacions públiques d’oci i temps lliure, educació
no formal, albergs i campaments on s’hi hauria de contemplar
també, són altres conselleries, la Conselleria d’Afers Socials
i Esports per exemple, fins i tot el tema que en molts d’àmbits
públics d’instal·lacions públiques esportives... que s’hi
incorpori. És a dir, crec que és una bona encetada, és una bona
fita, ens sembla un decret necessari, però insuficient. 

Jo l’encoratjo aquí que treballi això al Consell de Govern
amb els referents, altres consellers i conselleres per arribar
a implementar aquest concepte de dieta mediterrània, no
perquè sigui patrimoni immaterial de la humanitat, sinó perquè
és un concepte saludable en la resta de polítiques públiques
que també és infància i joventut, però també és gent, gent
adulta.

Són nous mesos de decret. Crec que tendrem problemes
a l’hora de fer-lo complir, són nous mesos, ha passat un
bagatge de canvi de govern. Entenem que no li demanem d’aquí
als tretze mesos: escolti, quin grau de compliment?, però per
això mateix crec que és important que des del seu departament
ens faci una valoració de la implementació. 

És a dir, com valoren, com veuen quin percentatge tenen
d’haver observat la implementació d’aquestes mesures en els
diferents centres educatius no universitaris i sanitaris a les
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quatre illes per tenir una idea de... no anar al desenvolupament
normatiu que parla de sancions, sinó a afavorir i fins i tot a
donar més suport per a la implementació.

Nosaltres entenem que una màquina que dispensi
productes dóna certs ingressos als centres, això és veritat i és
difícil llevar-ho, però també és important tenir en compte que
el primer referent d’exemple és la conselleria. 

Ara m’agradaria trobar al meu centre de salut, al qual he
anat fa una setmana, un cartell que digui: “Al seu centre de
salut es consumeix una dieta alimentària”, però si devora tenc
una màquina expenedora de sandvitx, de cranc i això, per dir
qualsevol cosa, xoca, però m’agradaria veure aquest cartell.
M’agradaria saber que al menjador de... em trob això, no?, tot
i que el pugui veure, però és un missatge que acompanya.

Després, la campanya de promoció i de formació, també
transversal, s’ha d’estendre, les associació de veïnats fan un
treball molt important, les entitats del tercer sector treballen
amb infants i joves d’una manera, a un temps d’oci que es fora
el tema reglat i que també s’ha de treballar i s’ha d’encoratjar.
Em consta que hi ha moltes iniciatives d’entitats, d’APIMA i
d’organitzacions i associacions juvenils que ho treballen, però
crec que també és molt important.

I s i això ho vinculam a la promoció del nostre sector
primari a les Illes Balears..., vàrem fer una declaració
institucional que s’havia de donar suport que els nostres
proveïdors.., jo entenc perfectament que hi ha d’haver
concurrència i... que ha de ser un concurs obert, però el que
pugui ser afavorir el tema de comerç de proximitat en el sentit
dels nostres pagesos, també és important, perquè més referent
que la dieta mediterrània que els nostres productors... i el que
suposaria col·lateralment afavorir també el desenvolupament
d’aquest sector en situació crítica.

Tenim un espai públic de publicitat, que a més és
necessari, necessita també d’algun recurs, IB3 és una eina
important per a les campanyes de promoció, l’encoratjo que
faci..., és a dir, té programes propis, és a dir..., hi ha programes
propis i també hi ha Salut i Força que sé que ho desenvolupa
per un altre banda, però crec que és important també com a
espai publicitari.

M’agradaria que em desenvolupés un poquet més el
Campus Saludable, m’ha semblat interessant, crec que he
sentit que hi ha un programa específic, sobretot el pressupost
destinat i l’objecte.

El concepte nutricionista, jo sí que n’he de reforçar un
poquet la necessitat perquè em sembla..., ja que vostè l’han
catalogat al decret de categoria de l’ib-salut que avencem per
aquí, tendrà el nostre suport i ja li ho vàrem plantejar en el
tema de suport a augmentar el seu pressupost quan sigui
millorar i sigui donar més recursos per desenvolupar aquestes
polítiques transversals.

Jo sé... assumeix, seria demagògic dir el contrari, que és
un tema pressupostari evidentment. És evident. I per evitar

aquesta desigualtat d’implementació a un lloc o a un altre és
un esforç pressupostari molt elevat, però és necessari per a
l’eficàcia d’aquesta implementació d’aquestes polítiques.

Tenim un estudi d’obesitat..., és a dir, l’estudi d’obesitat
em sembla molt interessant pel tema d’establir prevenció,
però també per promoure, però tenim una comunitat autònoma
que ha crescut en població, per tant, que haguem millorat un
percentatge, poquet, no és una bona notícia, és un estancament
i, a més a més, té una diversitat cultural on la implementació
de la dieta mediterrània o la sensibilitat damunt aquest tema és
més complicat. 

Hi ha una diversitat cultural que té uns consums en un tipus
de dieta molt més calòrica, bé, parl concretament de
col·lectius..., tenc coneixement d’aquesta línia i sé que és
difícil i tal vegada hem de fer molta incidència a infants i joves
que tal vegada sí, a l’escola no ho trobaran, però hem de
treballar a les famílies perquè si no, bé, aquí he de consumir
això perquè m’obliguen, i el concepte d’obligar a afavorir la
promoció és... és contraproduent.

Per tant, crec que hem de treballar aquest percentatge que
s’ha reduït un poquet és poc donada la nostra situació i crec
que l’hem de millorar en aquest sentit.

Insistesc en el tema de la implementació del decret, crec
que és important que a properes preguntes o propera
informació que ens traslladi ens digui un poc la valoració que
han fet des del seu departament, com s’està complint.

Jo li deman que siguin exemplars sobretot els centres de
salut a eliminar, no en queda un altre, consellera, eliminar les
màquines expenedores de..., almanco que no hi siguin. Sé que
és difícil fer-ho a altres llocs, però almanco ha de començar
pel departament de la conselleria.

Sí que m’agradaria tenir notícia, li ho dic perquè li faré una
pregunta d’aquí a uns mesos perquè pugui haver parlat amb els
seus col·legues d’altres conselleries, a veure si tenen aquesta
intenció, si no duríem una proposició no de llei, però si tenen
una iniciativa del Govern per què hem de dur una proposició
no de llei?, que és implementar aquesta dieta mediterrània,
aquestes mesures del decret a l’àmbit d’instal·lacions
esportives de les quals és titular la comunitat autònoma, també
dels que són titularitat dels ajuntaments i dels consells
insulars, els albergs i campaments, uns són gestió pròpia dels
ajuntaments i consell i altres són de la comunitat autònoma i
també a tots els centres sociosanitaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, vostè ha fet ús de vuit minuts, d’acord? Té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies. Gràcies, diputat, en realitat ha fet
aportacions que crec que hem de recollir i hem de treballar.
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Estic totalment d’acord amb els centres, bé, amb totes les
aportacions que ha fet.

La nutrició no..., si la consideram un aspecte vital, idò és
al llarg de tota la vida. És cert que aquest estudi EPOIB, de fa
deu anys i ara el que s’ha repetit, ha estat un poc el detonant
que ens ha dut a fer aquest decret, però que s’ha de millorar en
molts més àmbits. Per tant, recollir el que ha dit, crec que és
una bona opció també el tema d’albergs i campaments que no
deixa de ser oci, però com a mínim si no està recollit al
decret, saber què és el que està passant.

Els centres esportius el que sí treballen de manera prou
intensa amb la direcció general és el tema d’addiccions, el
tema que no hi hagi alcohol, tabac, e tc ., que tendrem feina
també.

El grau de compliment, ja dic, hem..., s’està fent un poc
més de feina de la que es feia, però sobretot des de seguretat
alimentària perquè com que tenim aquesta moratòria d’un any
d’implementació de moment no s’ha fet una avaluació.

Crec que també és important..., els missatges són molt
importants i la imatge és imprescindible. La primera que..., les
màquines per exemple de la Conselleria de Salut, l’edifici de
coloraines no ho sé, si (...), però les que estan a Plaça
d’Espanya sí que ja estan amb fruits secs i amb altre tipus de
begudes i... és a dir, més saludables, no?, però també el mateix
decret estableix que el percentatge..., o si no és el cent per
cent de la maquina, estableix un petit percentatge que es pot
encara mantenir de productes no tan saludables.

Crec que també és cert que en les entitats del tercer sector
nosaltres necessitam treballar, necessitam treballar, des de
Salut es va fer la Llei del tercer sector amb Serveis Socials i
és una llei que pensam que era una oportunitat perquè
poguéssim haver participat també en aquesta llei, en les
entitats del tercer sector de l’àmbit de la salut, però com
sempre ens diuen que som molt complicats, doncs, no es va
incloure dins la llei que ja es va aprovar de serveis socials i
treballam en una llei amb el tercer sector dins l’àmbit sanitari.
Ens fa molta falta, ens fa moltíssima falta, cada vegada
coneixem més entitats del tercer sector que fan una feina
magnífica la qual hem de suportar. Per tant, s’ha d’introduir el
tema de l’alimentació.

També recollim el tema de les campanyes i d’IB3, tot
costa doblers, però és cert que és una inversió i que pensam,
també així ho hem transmès a la Direcció general de
Comunicació, que hi ha una sèrie de campanyes enguany que
pensam que són imprescindibles. Hi ha molta, moltíssima
feina a fer dins promoció de la salut, però hem definit una
sèrie de temes que pensam que serà on s’han d’invertir més
recursos, i un d’ells sens dubte és l’obesitat, la promoció de
la..., la prevenció de l’obesitat infantil.

Després és cert que tota..., també emmarcant dins l’agenda
2030 i en col·laboració amb la Universitat, el projecte de
Campus Saludable que fan moltes activitats , però que les
desconec des de la Universitat, les desconec, fan moltes

activitats perquè sigui un centre saludable. Ja dic, un
vicerector que està molt implicat en aquest tema, en promoció
de l’activitat física, esport i alimentació també. Llavors, tenen
horts, també..., els dilluns sense... ah!, dilluns sense carn, no
és el divendres aquí. Bé, intenten promoure iniciatives que
tenen a veure amb els hàbits saludables, no?, festes
d’aniversaris també saludables, etc. Crec que no em deix res.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo el primer que he de
fer és reconèixer a la consellera que per ventura no som la
persona més adequada per interlocutar especialment en un
tema quan parlam de dieta saludable, perquè precisament som
l’antítesis de la dieta saludable. Em sap greu perquè crec que
hi ha tres infermers a la sala. Sempre record quan em trobaren
la sang alta que l’infermera del meu centre de salut, una dona
extraordinària, una gran professional, amb un esforç didàctic
em va treure un règim que pensa tu, tot torrat i tot bullit i tot...,
i jo li dic, Antonieta, jo quasi quasi m’estim més morir-me...

(Algunes rialles)

... que haver de viure d’aquesta manera, no? Però, bromes a
part, bromes a part, també és veritat que el fet que no tengui
al·lots també fa doncs que a ca nostra el primer que arriba és
el primer que cuina i les Quely volen, eh? Per tant, dir que no
som precisament la persona més adequada per parlar, tot i que
evidentment reconec la gran importància que té  aquesta
qüestió, especialment per als nostres infants, però tampoc
sense passar-nos.

No, no, ho dic perquè, dic, jo, m’ha semblat entendre que
qualcú havia telefonat a la conselleria perquè un nin havia dut
un pastís a una escola per veure si en podien menjar o no. És
a dir, tampoc no, no, és a dir, tampoc no hem d’exagerar tant
les coses, francament. És a dir, que nosaltres quan érem petits
dúiem caramel·los quan qualcú feia els anys, llavors havies
d’anar al dentista perquè tot es corcava, però és igual, no passa
res. És a dir que tampoc no hem de caure dins un nivell
d’exageració, entenc jo, evidentment, l’educació és
fonamental.

Després a veure si és deductiva, si comença per tot allò
que ens envolta i comença per un mateix. Jo precisament vaig
tenir la desgràcia que vaig estudiar dins un sistema educatiu
que ens feien aprendre quins eren els afluents de l’Ebre i no
sabia el nom del torrent que passava per baix de ca meva, o la
llis ta dels reis visigòtics i no sabia que a Mallorca hi havia
hagut reis i que tenien noms i llinatges. Per tant, començar per
allò que és més proper, per allò que és més sa, per allò que
forma part de la nostra tradició, jo crec que és prou important
i especialment quan sabem que és molt saludable. 
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Jo no sé per ventura si qualcú després els acusarà
d’adoctrinament i voldran anar a veure dins la cuina de les
escoles a veure si el brou és de gallina vella o és Gallina
Blanca, no ho sé. En tot cas, sí que hem de reconèixer que aquí
darrera hi ha una feina molt important, molt important feta per
tot un equip, però també és veritat que moltes escoles ja fa
estona que es varen posar les piles, que fan una feina
extraordinària, a més una feina molt transversal, no només les
empreses o els equips que gestionen el servei de menjador
sinó conjuntament amb els consells escolars, amb la direcció
del centre, de fer l’esforç d’anar al quilòmetre zero, de tenir
una alimentació saludable i molt especialment que els al·lots
sàpiguen allò que mengen i d’on ve, perquè moltes vegades el
món, jo sempre dic, començarà a canviar quan ens facem
preguntes i nosaltres mateixos quan anam a la compra hem de
començar a mirar allò que compram d’on ve, no?, d’on ve i
especialment d’aquella persona que ha cultivat allò  que
compram, què ha cobrat, si ha cobrat un sou digne, si no l’ha
cobrat, si ha estat tractat d’una manera, si està fumigat, si és
producció ecològica; al cap i a la fi és un tema que ens afecta
a tots d’una manera molt directa i va molt més enllà de la salut
i també afecta l’economia de la nostra gent, és a dir , de la
mateixa comunitat autònoma.

Per tant, res més que em disculpi el to de broma, però
després d’una sèrie d’intervencions així ens deixondim un poc,
no és així?, i em perdoni si qualcú s’ha sentit al·ludit era pura
broma, no importa ni em contesti, com és habitual. Bé. 

Per tant això, encoratjar-los a seguir endavant en aquesta
línia, moltes vegades aquí compareix per temes que són molt
més delicats i, per tant, ara compareix per un tema que és
d’aquest de passar gust, no és així? Per tant, això, és a dir,
enhorabona per la iniciativa i crec que té molt de recorregut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, vostè ha fet ús de quatre minuts i divuit
segons. Respon ara la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, diputat. Jo també tenc un sobrepès considerable,
però la teoria, com a mínim, l’hem de saber. Jo, per exemple,
crec que estam en contra tots els que hem estudiat un poc de
nutrició en contra dels règims aquests de tot torrat i tot bullit,
el contrari, jo crec que la cuina mallorquina és una cuina que
incorpora..., de vegades ens passam amb l’oli que hi posam,
però incorpora moltíssima verdura i proteïna, per tant, per
això crec que és un patrimoni també i que s’ha de transmetre
i ha de perdurar i s’ha de mantenir. Aquesta és la dieta
mediterrània, i no bullit i a la planxa no, no, però bé, ens hem
de cuidar. A mi, en el seu cas, em preocupa un poc més el
tabac que no pas...

(Algunes rialles)

En qualsevol cas, crec que és important cuidar-se, és
important cuidar-se i és important també crec que donar valor,
com es dóna ara, a la producció ecològica, als productes més
de proximitat, als mercats, etc, que la gent veus que gaudeix i
que van amb els infants. Doncs, crec que també és important.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros, bueno, yo quiero agradecer
a la consellera que haya venido a explicarnos el grado de
implantación de este decreto, invitada por el Grupo Pi o  a
petición, perdón, del Grupo Pi, pero a mí también esta
explicación me hace querer..., se me hace necesario incidir en
lo importante que es también informar a las familias sobre
este tipo de alimentación, porque aquí estamos hablando de
introducir la dieta mediterránea en instituciones públicas y,
bueno, en centros educativos, privados también o privados
concertados, pero precisamente hoy muchas familias
provienen de otros lugares donde no están familiarizados con
esta dieta mediterránea.

Por tanto, el propio decreto ya prevé que haya algún tema
cultural por el cual puede haber algunos niños que quiera tener
otro tipo de alimentación u otra dieta u otro plato distinto.
Entonces, yo creo que tal vez sería interesante incidir en ello
porque si en la escuela se les da de comer sano, pero luego en
casa...

(Se sent el to d’un telèfon mòbil)

... pero luego en casa -un momento, perdón, si es que...- pues
se..., no se siguen unos hábitos saludables, hablo de frituras
con mantequilla, exceso de carbohidratos, o que utilice
bollería industrial..., pues todo esto puede quedar un poco
descompensado. Quiero decir que si al final los niños en la
escuela están teniendo una dieta saludable pero luego si no se
acompaña desde las familias, desde las casas, con esa dieta
saludable, pues no tiene ningún efecto. Por tanto, creo que
sería muy importante también incidir en esto e intentar
hacer..., no sé, campañas divulgativas, o información, sobre
todo, ya digo, a las familias que vienen de otros lugares, de
otras culturas, que precisamente no están familiarizadas con
esta dieta mediterránea y que pueden dejar... menos eficacia
a este..., dar menos eficacia a este decreto.

Por mi parte nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ribas, vostè ha fet ús de 2 minuts i 15 segons.
Correspondria ara al Grup Parlamentari Mixt, però no han
comparegut. Per tant passam al Grup Parlamentari... Ai!,
perdona, sí, Sra. Consellera, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard)

Gràcies. No, decirle que estoy totalmente de acuerdo, y
además he trabajado este tema y sé lo importante que es que
esta información llegue a las familias. Está previsto que
conozcan los menús para que puedan adecuar, además, las
meriendas o las cenas que hacen en casa, y también se trabaja
mucho desde los centros de salud en talleres de nutrición
dirigidos a la población que tenemos o que existe en cada
centro de salud.

Y también he de decir que los niños ayudan con la
información, porque todos los que tenemos hijos, cuando es
el momento de hablar de reciclaje luego llegan a casa y te dan
lecciones de reciclaje o lecciones de... Entonces, bueno, son
proyectos que trabajamos conjuntamente con la Conselleria
de Educación, con muchos otros, y que pensamos que también
es un buen..., o sea, los propios niños ayudan también a
difundir.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara al Grup Parlamentari Mixt però no han
comparegut. Per tant passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta; també a la consellera i al seu equip per
comparèixer avui, en uns dies complicats per la dimensió que
ha agafat el coronavirus, però això no lleva que el tema de
l’alimentació que tractam avui en aquesta comissió no sigui
també important i tengui una rellevància especial.

Per què dic això? Mirin, existeixen diferents motius que
expliquen per què l’alimentació té aquesta importància que
comentava; en primer lloc perquè, anant al més actual
possible, en primer lloc, perquè les actuals protestes del
sector del camp han situat quina és la situació del producte
primari en el nostre país; en segon lloc, perquè el darrer
temporal que va patir la nostra comunitat autònoma també va
demostrar l’elevada dependència exterior que té el nostre
territori de producte primari; en tercer lloc perquè, entre
altres conseqüències que també són prou conegudes,
l’escalfament global del planeta té una especial incidència
sobre els cultius i la nutrició o, millor dit, la malnutrició o la
desnutrició de la població mundial; i en quart lloc, perquè la
ciutadania cada vegada disposa de més informació en relació
amb els aliments que consumeix i els efectes que tenen per a
la salut determinats productes alimentaris, com puguin ser
l’oli de palma, els aliments processats o ultraprocessats, el
consum d’aliments refinats com el sucre o la farina, o
aliments que provenen de grans explotacions i sobre els quals
existeixen dubtes sobre la cura o l’estat dels animals.

Al marge d’aquestes quatre grans qüestions que he
comentat també existeixen informacions que apareixen pels

mitjans contínuament i que són d’interès i que justifiquen, en
aquest cas, l’aplicació del decret que va aprovar el Govern la
passada legislatura. En aquest sentit volia fer esment a un
seguit d’articles i fer una breu lectura d’alguns dels seus
apartats perquè em sembla rellevant comentar-los i, com bé
deia, justificar que aquests continguts als quals faré referència
posin de relleu o justifiquin l’elaboració d’aquest decret.

En aquest sentit El País el 15 de gener d’enguany publicava
un article titulat Hacia la dieta universal. Los humanos cada
vez comen más parecido, i entre altres coses afirmava que los
humanos cada vez comen más parecido. Un estudio con
datos desde los años 60 muestra una tendencia hacia una
dieta universal. La convergencia es más acusada en las
poblaciones de América del Norte, Europa y el este de Asia.
Se caracteriza por el consumo relativamente mayor de
alimentos de origen animal, carne -de origen animal, com
deia- carne, leche, huevos, i sobretot sucres.

En aquest mateix sentit el diari Menorca el 18 de gener
també d’enguany publicava un article titulat Catecisme
alimentari, que entre altres coses afirmava que la nostra
cistella d’anar a comprar es basa en un 70% en productes
processats amb alts continguts de sal, greixos i sucre, i que de
mitjana recorren més de 3.000 quilòmetres per arribar al
nostre país.

En aquest mateix sentit també el diari El País el 19 de
novembre de l’any passat publicava un altre article on afirmava
que els adolescents abandonen la dieta mediterrània que
seguien de petits; comenta diferents qüestions aquest article,
crec que és més d’interès lligat al tema que tractam, és més
llarg, tampoc no entraré a valorar-lo, però sí que feia
referència al fet que només el 36% dels joves mengen de
forma sana enfront del 45% dels nins, aquesta diferència que
vostè comentava a la seva intervenció en relació amb les
diferents edats i com evoluciona la qüestió de l’alimentació a
mesura que es compleixen els anys.

També volia fer referència a un article publicat a El
Economista titulat Estamos dejando de lado la dieta
mediterránea, on es fa referència al fet que la carn y los
productos cárnicos se  configuran como una partida, con
una notable participación en el patrón alimentario de los
hogares españoles durante los últimos años. Tanto los
gastos de consumo como los de gasto han venido otorgando
a la carne la participación más elevada en la demanda
alimentaria. I contràriament, també destaca que la partida de
frutas frescas, a pesar del incremento de la calidad y
variedad de los productos ofertados, muestra en el mercado
español un cierto estancamiento en cuanto a las cifras de
consumo per cápita, entre l’any 1987 i 2007, és a dir, en
aquests darrers trenta anys. I el més preocupant és que afirma
que també destaca el descenso continuado en la demanda de
pan y huevos y  el incremento en el consumo de galletas,
bollería y pastelería a partir del año 2001.

Finalment, volia fer referència a un darrer article que em
pareix també molt apropiat per a aquesta compareixença i
aquesta intervenció, que també va aparèixer a El Economista
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de dia 30 de gener, i que afirma que los hogares españoles
están arrinconando la dieta mediterránea, puesto que se
come peor y se están adoptando hábitos alimenticios que
pueden comprometer un estilo de vida saludable. El que em
sembla de més interès és que afirma que si fuera un animal
se podría afirmar que la dieta mediterránea está en peligro
de extinción.

Aquest és un seguit de realitats que d’ençà que es va
registrar aquesta petició he trobat pels mitjans, i volia
traslladar a aquesta comissió per, com deia, posar de manifest
la necessitat de l’aplicació del decret que avui està a debat. I
com es trasllada tot això que hem comentat a la nostra
comunitat autònoma? La Sra. Consellera feia referència a la
seva intervenció al segon estudi sobre la prevalença de
l’obesitat a les Illes Balears en relació amb totes aquelles
dades que es desprenen d’aquest estudi, i que com bé deia la
consellera hi ha fet referència, però no sobra recordar que, per
exemple, un de cada quatre alumnes de les Illes Balears
presenta excés de pes, o l’elevat consum de sucs envasats i de
productes de pastisseria a l’hora de berenar, o que només el
31% de l’alumnat compleix amb el patró de la dieta
mediterrània.

Per tant, la importància d’aquest decret radica, per una
banda, en el foment a centres educatius i hospitalaris d’una
dieta saludable, i també en l’educació a la ciutadania sobre els
avantatges de la dieta mediterrània. 

Sota el punt de vista del nostre grup parlamentari aquest
decret presenta un canvi de paradigma en relació amb el
foment d’una alimentació saludable en els centres educatius
i també en els centres hospitalaris. També igualment pensam
que és una passa endavant que permet atorgar, per una banda,
seguretat jurídica als centres educatius i hospitalaris, i
organitzar tota aquella feina que ja s’havia realitzat sobretot en
els centres educatius de la nostra comunitat autònoma en
relació amb el foment d’una alimentació saludable.

L’exemple més clar també el vaig trobar recentment a una
publicació de l’Ara Balears, on deia que el producte local
representa el 60% dels menús escolars a Menorca; crec que
Menorca, segons aquesta informació que apareixia a l’Ara
Balears, és un referent en relació amb l’aplicació de la dieta
mediterrània en els centres educatius. Les dades canten, ho
llegiré ràpidament: “Ha aconseguit incrementar la presència
de producte local en els menús d’un 5 a un 60%, mentre que
l’ecològic ha passat d’un 1% testimonial al 20%”. Per tant
crec que és un element que també hem de tenir en compte i
que posa de manifest la feina que s’ha fet fins ara en els
centres educatius.

I existeixen altres exemples que també van més enllà un
poc de l’aplicació d’aquest decret i que també demostren la
bona feina que s’ha fet des dels centres educatius de la nostra
comunitat autònoma, en relació al foment d’una alimentació
saludable, com pugui ser el fet que diferents centres a l’hora
de presentar el menú escolar no només adapten els seus
menús a dieta mediterrània, sinó que, segons els continguts
d’aquesta dieta, fan una proposta a les famílies com bé s’ha

comentat, de quin és el millor sopar que poden donar als seus
fills els vespres, que crec que és una qüestió que també s’ha
comentat durant aquest debat.

Finalment, vull destacar també el detall en el que entra
aquest decret, per una banda, que prevegi el foment de la dieta
mediterrània a les celebracions d’aniversari, el Sr. Ensenyat
feia referència que qual ell era petit, duen a l’escola quatre
caramels, jo  no fa tant de temps que vaig deixar l’institut i
quan a l’institut o a l’escola, a l’institut tampoc se celebra,
però quan volies celebrar qualque cosa en aquest sentit ,
apareixies amb un arsenal de llepolies dolces i salades que
anaven molt poc encaminades al foment de la dieta
mediterrània. Però, en fi, em referia a aquest detall, també vull
posar de relleu aquesta alternativa que preveu aquest decret,
quan per raons culturals no es pugui dispensar un aliment
concret.

I per finalitzar volia fer un conjunt de preguntes a la
consellera. La primera crec que l’han feta tant El Pi, com
Ciutadans, però també la plantejarem des del Grup
Parlamentari Socialista, perquè almanco consti en el Diari de
Sessions, atès que vostè l’ha contestada, que és una valoració
inicial de l’aplicació d’aquest decret. Com bé ha dit, encara no
ha culminat aquest any d’adaptació i per tant, encara té
recorregut i el més oportú seria fer-la més endavant.

També li volia demanar per la coordinació amb la
Conselleria d’Educació, ja que és una de les conselleries amb
major implicació també, a més de la de Salut. Però si també
me pot detallar qualque mesura de caire més transversal que
afecti tot el Govern en matèria d’alimentació saludable.

Sí que és vera que també tenc una pregunta plantejada que
cap grup no ha plantejat i que és un tema que també està a
l’ordre del dia i és la possibilitat d’aplicar imposts a les
begudes ensucrades. També existeixen diferents informacions
que confirmen que l’aplicació d’aquests tipus d’imposts
permeten reduir el consum de begudes ensucrades.

També li volia plantejar una qüestió que vostè  hi ha fet
esment per damunt, però que jo també tenia apuntada, que és
el foment de la dieta mediterrània a l’àmbit turístic. Crec que
quan plantejam aquest tipus de qüestions no hem d’obviar que
el turisme és la primera activitat a la nostra comunitat
autònoma i que no té per què donar l’esquena a aquest fet i fins
i tot que sigui un element també atractiu per al turista, que
nosaltres puguem fer foment i fer partícips els turistes de la
dieta mediterrània.

I finalment li volia plantejar si coneix qualque mesura que
des del Govern d’Espanya, recentment constituït, pugui
impulsar i acompanyar aquest decret en relació al foment de
la dieta mediterrània.

Gràcies consellera, gràcies al seu equip i gràcies
presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau ha fet ús d’11 minuts i 15 segons. Respon ara
la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, diputada. Jo crec que és un exemple..., és
a dir, conèixer totes aquestes dades, o conèixer el que està
passant és important i a vegades tenim una imatge falsa de la
dieta, o de com pot ser la dieta de variada. És jove, però jo
crec que na Tania anirà a... i n’Irene també, hi ha molts de
joves a aquesta sala. I és cert que no ha canviat tant, però jo
crec que sí es va notant, de vegades tenen dubtes els directors
o els  professors, els tornam un poc bojos des de Salut amb
moltíssimes d’activitats que fem.

Fem molta feina coordinada amb Educació i estam a més
molt contents d’aquesta Comissió d’Educació i Salut, perquè
tot passa per aquesta comissió, per poder entrar en els centres
educatius. I la nostra proposta no és tant que els professionals
entrin en el centre educatiu, s inó que siguin els mateixos
docents els que es formin i puguin impartir aquestes..., com
succeeix en els centres educatius promotors de la salut, que
són els docents els que a diferents assignatures inclouen
aquests hàbits saludables des de ben petits. I pensam que són
projectes que s’han d’impulsar el màxim possible.

Quant a turisme, l’AETIB té una línia estratègica, un dels
segments estratègics turístics, el SET que diuen ells, que
destaca la gastronomia, salut i benestar. I estam fent
moltíssima feina perquè té com a missió integral la
gastronomia, com un element clau dins un model econòmic
sostenible. I llavors el que fan és establir sinèrgies entre tots
els agents que intervenen en la cadena de valor de turisme
gastronòmic, com productors, xefs, mercats, etc. Fomentar el
desenvolupament també d’activitats  i  experiències
innovadores i singulars que contribueixin al posicionament de
Balears com a destinació gastronòmica al Mediterrani. I per
tant, pensam que també és un objectiu comú, és un objectiu de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, que treballem
des de diferents conselleries.

Quant a les begudes ensucrades. És cert que nosaltres
vàrem fer una valoració  i la recaptació podria ser
aproximadament de 5 milions d’euros en aquesta comunitat
autònoma. Però no tant és el tema de recaptació, sinó el que
suposa, que sí que sembla... i  després tenim investigadors
importants a l’Institut de Recerca, que ha publicat recentment
estudis on es veu que la disminució del consum de begudes
sucrades millora moltíssim, o el contrari, beure-les empitjora
determinades malalties cròniques.

Quant al Govern central, el Ministeri de Consum estudia
la possibilitat d’aquests imposts.

I també estan treballant molt tot el que té a veure amb
l’etiquetatge i nosaltres aquí també participam en campanyes,
hem fet més de 30 campanyes l’any passat d’anàlisi. Ara per

exemple, hem encapçalat la de l’oli d’oliva, la de mel crec que
també, és a dir que l’etiquetatge de productes que sigui
coincident, perquè efectivament, el primer de tot quan anam
a la compra és veure que a vegades les etiquetes no són massa
fiables.

Després l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària,
AESAN, treballa també per a una alimentació que sigui segura,
que és la part que es coneix més, però també saludable i
sostenible. També hi ha diferents projectes en aquest sentit. 

I després hi ha una estratègia a nivell nacional que és la
NAOS, que la NAOS promou també una alimentació saludable
i activitat física per a la prevenció de l’obesitat. És una
estratègia molt important la NAOS.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò ara farem una segona ronda d’intervencions.
Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula
la Sra. Pons, per un temps màxim de 7 minuts i 55 segons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Consellera, ens ha aclarit prou coses
que tenen a veure amb aquesta dieta mediterrània. De totes
maneres m’agradaria aclarir o afinar una mica més allò que ens
ha contat així amb més generalitat.

Per exemple, aquests productes de proximitat, vostè ha dit
que sí que l’interessen, que li pareix que s’ha de fomentar a
través d’aquest decret, el consum a centres sanitaris, a centres
educatius d’aquests productes de proximitat i  productes de
temporada. El que m’agradaria saber és si efectivament és així,
és a dir, si consumim productes de temporada en els centres
educatius i també productes de proximitat, si estan coordinats
de qualque manera per aquest tema de la sobirania alimentària
i per fomentar l’agricultura a les nostres illes, si estan
coordinats amb Agricultura, com si sembla que ho estan amb
Educació. Si tenen contacte amb empreses de les illes i és a
ells que se suposa que els compren aquests aliments. I després
una reflexió en relació a això, que ens queixam de la
insularitat, pensam que si aconseguim entre tots això, el fet de
consumir els nostres propis productes, la insularitat no serà
tan mala d’empassar moltíssimes vegades.

Una altra cosa, hem parlat del decret pel que fa a
l’alimentació dels infants des de 0 a 3 anys. És cert que aquest
decret és aplicable, com bé diu en el seu capítol 1 , en els
centres educatius públics, privats i privats concertats, en els
centres sanitaris públics i a les dependències administratives
sanitàries públiques. Que és aplicable vol dir que és
obligatòriament aplicable?, perquè no ho acab d’entendre.
Aquesta seria la meva pregunta.

I, si és així, pensam que dins del sistema educatiu espanyol
aquesta franja d’edat que va dels zero als tres anys sí que hi
està inclosa. Vostè m’ha dit que això depèn dels ajuntaments,
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que sí que hi col·laboren, però bé, a veure si aquest decret
pensa incorporar-ho, si pensa que és una bona idea i ho pensa
fer. Aquesta seria la pregunta.

Com es fan els menús dels hospitals? Sabem que hi ha
dietes sense sal, dietes que no sé què per la tensió, dietes per
tal, però com es fan?, tenen en compte també que una persona
malalta necessita vitamines, proteïnes, verdures, etc., o
simplement lleven allò que els fa mal per prescripció mèdica?

El tema del nutricionista dietista que era un dels temes que
ens ha fet demanar la seva compareixença, que, per cert, -va
ser la primera que vaig demanar, mai no l’oblidaré...

(Rialles de la intervinent)

... ara em posaré romàtica-, a veure, sí, vostè diu que és veritat
que col·laboren, que és molt important que hi sigui aquesta
figura, però tenen un quan? Depèn del pressupost? Es pot
fermar una mica més a veure si hi haurà un nutricionista
dietista col·legiat supervisant e ls  menús o no es pot parlar
d’això en aquesta legislatura?

També li he demanat pels alumnes de primera i de segona,
perquè sí que hi ha centres privats, i aquest decret va ser àmbit
de tots, que tenen aquesta figura del nutricionista col·legiat
que fa els menús, segons tenim entès. Si és que no, digui’m
que no i tan tranquil·la.

Una darrera pregunta que li faria, se surt de l’ordre del dia,
però ja que vostè ahir va ser a Madrid a una reunió sobre el
coronavirus, i la presidenta em deixa i tots hi estan d’acord, tal
vegada ens pot fer un resum de quina és la situació i si hem
d’estar preocupats o no. I si no la retir.

Gràcies Sra. Consellera i gràcies Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Diputada. Jo, és a dir, de moment no ho hem
contemplat el 0-3, però és cert que es pot valorar i disposats
hi estam, els recursos són els que són també i tal vegada hem
de fer diferents, diferents..., un desenvolupament al llarg del
temps, tot de cop ens costarà prou.

Als hospitals les dietes estan supervisades per
nutricionistes, això sí que em consta que és així.
Efectivament, les dietes es composen també per micro,
macronutrients i es tenen en compte, es tenen en compte
perquè..., ja li dic , hi ha més de cent models de dietes
distintes. O sigui, tampoc no és massa senzill.

Bé, els vull agrair to tes aquestes propostes perquè crec
que són enriquidores i que per suposat s’han de fer feina. 

Quant a sobirània alimentària sí que fem..., treballam amb
ells, treballam amb ells per aquest contingut de la plataforma
web, aquest espai tant de municipis saludables com de consum
de proximitat, com de consum de producte local que pensam
que és imprescindible. És clar, nosaltres no contractam les
empreses, les empreses són contractades pels centres
educatius, per tant, una cosa són les recomanacions que fem
i després la possibilitat de sancionar o no les infraccions que
evidentment si compren les tomàtigues a un lloc o a un altre,
doncs, això no és motiu de..., no és ni infracció ni sanció, però
crec que sí que hem de treballar.

Si volen els puc resumir un poc el tema del coronavirus, jo
no tenc cap inconvenient si la presidenta no el té.

LA SRA. PRESIDENTA:

Home, jo demanaria si hi ha unanimitat per part de tots els
grups perquè se’n pugui parlar, si hi ha unanimitat sí, si no hi
ha unanimitat no, perquè evidentment no és objecte d’aquest
ordre del dia. Per tant, tots hi estau d’acord?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

El nostre grup parlamentari no tendria cap problema, però
sí m’agradaria que fos al final com a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, ho deixam com a colofó final d’aquesta
compareixença, i si de cas continuam amb la ronda. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo al Sr. Dalmau li diria que
des de la visió més experta, perquè tenc més anys, la nostra
generació no tenia tantes al·lèrgies alimentàries i es podien
fer les festes d’aniversari a les escoles, que ara són una
odissea perquè ningú no s’atreveix a dur ni una cosa ni dolços
ni..., bé, ni cap tipus de res. És prou complicadet.

Simplement dos comentaris. Un, m’ha agradat sentir que
a la representant de VOX li preocupa la salut dels immigrants,
m’ha resultat interessant, perquè efectivament té tota la raó
que fregir amb mantega pot generar problemes de colesterol,
etc., i la gent especialment del nord d’Europa l’utilitza i
l’utilitza molt. Trob que ha estat interessant aquesta aportació
amb relació a altres qüestions que hem parlat en dies previs.
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Res a dir, crec que agrair la seva compareixença, és evident
que el foment del producte local té molt a veure que es pugui
consumir a l’administració pública, aquest decret ve a
respondre a aquesta necessitat, tant des del punt de vista de
salut com des del punt de vista de promoció del producte
local, que és d’extraordinària qualitat, com bé vénen reclamant
tots els productors de les nostres illes. 

Simplement per acabar, agrair, no hi és ara en aquest
moment al Sr. Ensenyat, però agrair-li que ens hagi fet riure
perquè no hi ha res més transformador ni més saludable que
l’humor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. No vull competir amb la borsa del
temps del company, del Sr. Dalmau, del PSIB-PSOE, que m’ha
superat de temps, però sí volia aprofitar el segon torn
d’intervencions per comentar-li una cosa. Primer, l’aportació
que ha fet de l’hemeroteca me l’apunt per a altres vegades
perquè és molt bona, a part que hi ha referents molt
interessants, però bé, això és simplement una distensió. 

Sí que manifestaré que som partidari de no gravar, de no
taxar, de no prohibir ni les begudes amb alcohol, evidentment,
perquè va en tema de lle i, dels seus imposts, però no les
begudes, diguéssim, amb sucre sinó incentius que per a altres
alternatives jo crec que són més..., que n’hi ha, i ara esmentaré
altres alternatives.

Jo crec que és complicat eliminar aquestes màquines
expenedores o aquest altre consum que no és dieta
mediterrània i que també, escolta, no és dieta mediterrània una
xocolata o el tipus de xocolata, no vol dir que no en cerquem
i no sigui positiu menjar xocolata, però hi ha un tipus de cacau,
hi ha un tipus que a part de ser just e l seu comerç és més
saludable i l’encoratjo que ho faci. Em consta que la Mesa del
comerç just ja ho ha traslladat al Govern, que incorpori els
productes de comerç just. Hi ha de diferents tipus, a part de la
justícia en el tema d’aquest tipus de comerç, a més en tota una
cadena i a mes està controlada, és a dir, no és una dita, té la
llei de reconeixement, és més saludable, no hi ha oli de palma,
no hi ha tot aquest tipus de productes. Per tant, seria un tema.

Vull fer una reflexió i és que és un poc... trist tal vegada i
no és una crítica als mitjans de comunicació, però la
compareixença d’una consellera que avui no tengui una
cobertura com tendria qualsevol altre compareixença a un fet
al qual tots els grups parlamentaris donam suport i
evidentment estam fent propostes, però bé, també és tasca
nostra traslladar-ho demà o vostès al seu comunicat.

I li donaré un parell d’interlocutors que sí li poden ser útils
a efectes de treballar amb el tercer sector, treballar en un
àmbit que no sigui de l’educació formal. Té la Plataforma del
voluntariat de les Illes Balears que té un conveni amb la
comunitat autònoma, conveni transversal amb diferents
conselleries, i a més té una representació de més de cinquanta
entitats de diferents àmbits entre ells el sociosanitari.

Té la Mesa del tercer sector, és a dir, a part de la
Plataforma hi ha la Mesa del tercer sector en què hi ha més
entitats que a la mateixa plataforma.

Té el Fòrum del voluntariat, que aprofitaré per dir a la
consellera de Presidència que tiri el més aviat possible... Al
Fòrum del voluntariat vostès tenen representació des de les
direccions generals, és transversal, hi ha la direcció general,
no sé si és de Participació i Salut Pública, no sé quina és, però
sé que hi són. 

El Casal d’Entitats d’Immigrants que depèn de la
Conselleria d’Afers Socials i Esports és un espai on
sensibilitzar. He parlat abans de diversitat cultural,
evidentment la diversitat cultural contempla la immigració,
però de diversitat cultural. Ho deia en positiu, he esmentat
abans a part d’allò de les famílies que s’ha de treballar amb
elles, el Casal d’Entitats és un espai públic de la conselleria,
del Govern.

I llavors el Consell de Joventut que quan s’impulsi està
treballant amb les entitats que treballen l’educació en valors
en la infància i la joventut. Crec que són per a vostès uns
interlocutors ben propers i no necessàriament formals a
qualsevol dels espais, es pot posar en contacte amb ells en
voler.

Llavors, la meva companya que no tenia temps m’ha
demanat el tema de si coneix vostè i com es..., si hi ha alcohol
a la Universitat i als caterings i a les cafeteries d’allà, i si
s’avisa del consum d’alcohol i els hàbits positius... els hàbits
saludables alternatius a això i sobretot la seva valoració dels
caterings que se subministren també, caterings d’alimentació,
entenc, eh?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, per la informació, li ho he de dir. El tema de la
Universitat és -crec- la única pregunta que m’ha fet, com
són..., és fa moltíssima de feina des d’aquest departament,
però són majors i per tant no es pot prohibir, aquest és el
tema, que no hi ha manera de prohibir-ho. Ho vàrem
contemplar prou i també a la llei d’addiccions, que també ens
agradaria eliminar el consum d’alcohol, però no és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
però el Sr. Ensenyat ha hagut de partir. Per tant, passam al
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No haré uso de mi turno de palabra, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria al Grup Parlamentari Mixt, però no han
comparegut. Per tant, passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Molt breument, només per posar de relleu que tendrem
més ocasions de tractar aquesta qüestió  que genera debat i
crec que és una qüestió interessant quan es compleixi el
primer termini per a l’aplicació d’aquest decret, així com
d’altres legislacions que puguin entrar per part de la
conselleria en aquest parlament en relació amb les addiccions
o per combatre l’obesitat. 

En qualsevol cas tornar agrair a la consellera i al seu equip
que en dies com els que ens acompanyen aquestes setmanes
de dificultats pel tema del coronavirus també hagin
comparegut avui a la Comissió de Salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, crec que ja no fa falta respondre. Per tant, ara
passaríem com que hi ha hagut unanimitat a parlar de la
pregunta que ha plantejat El Pi, la Sra. Pons, quant al
coronavirus, sí que li deman una mica de brevetat perquè hi ha
gent que ha d’agafar avions i bé, com que no estava previst ens
demanen això també, gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. A veure, en relació amb el coronavirus
crec que hem d’insistir que tenim un sistema sanitari molt
fort, un dels millors del món. Per tant, és cert que de vegades

vist des de l’exterior pot semblar que sobreactuam, si ens
permeten aquesta expressió, però l’objectiu del ministeri és
controlar l’epidèmia, l’objectiu de tots nosaltres és controlar
aquesta epidèmia.

Llavors en aquests moments estam en una fase de
contenció, aquest... un escenari de contenció, això vol dir que
tenim casos importats, però que ningú no s’ha contagiat aquí
a Espanya.

Podríem..., el segon escenari seria que algú es contagiàs
aquí a Espanya, pos un exemple que no desig, aquests dos
turistes que estan ingressats a Tenerife, per exemple, que
hagin pogut contagiar a una persona de Tenerife, algú de
l’hotel o algú de... un establiment, no?

Aquesta seria una segona fase. Seria..., ja hi ha una
transmissió comunitària, ja s’ha contagiat gent de la
comunitat, però està localitzat. Si som capaços d’aïllar aquests
brots, són brots locals controlats.

I una tercera fase que ja és el que ha succeït a Itàlia, que és
el contagi descontrolat comunitari, és a dir, ja es propaga la
malaltia a diferents llocs.

Nosaltres estam en aquesta primera fase de contenció. Per
això volem posar totes les mesures a l’abast.

A la vegada diem que és una malaltia que al 80% dels casos
no té símptomes o els símptomes són lleus, només a persones
grans habitualment, eh?, persones grans amb malalties
cròniques tenen més complicacions i poden tenir
complicacions severes o fins i tot poden morir, però la taxa de
mort és baixa en comparació amb altres malalties, i comparam
amb la grip per dir: a Espanya varen morir 6.000 persones
l’any passat de grip, no?, per tenir una referència.

És clar, és veritat també -i ho dic aquí-, que te diuen: “bé,
idò si no és tan greu com la grip estau fent moltes coses”.
Estam fent moltes coses perquè volem contenir aquesta
epidèmia perquè si aquesta epidèmia es trasllada a països més
pobres o a continents com Àfrica llavors pot ser catastròfic.

I després és una malaltia més que circula perquè pot tenir
poca mortalitat, però tot i que tengués la mortalitat..., un dels
estudis que vaig calcular podria suposar 70 casos a Balears, és
clar..., però bé, són 70 persones que si controlam aquesta
malaltia no es moririen per aquest tema, no?, si la cosa es
disparàs molt.

Per tant, crec que estam en aquesta situació  d’esforços
conjunts. Estic molt contenta, com a molt orgullosa, també ho
he de dir, de l’actitud de totes les comunitats autònomes ahir
al Consell Interterritorial, totes per unanimitat, no hi va haver
una sola comunitat autònoma discordant, que digués: a mi això
no em sembla bé, el que planteja el ministeri; a l’inrevés, és a
dir, tothom va seguir les indicacions del ministeri que a la
vegada, com diu el ministre, són indicacions dels tècnics i
dels experts, no? Per tant, estam en aquests moments. 
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Nosaltres hem tengut un cas i això ens ha posat també molt
les piles en tots els comitès i tota la coordinació necessària
i hem vist que som capaços de fer front a aquesta situació.

És clar, hem de treballar molt, treballam amb Turisme,
treballam amb diferents... amb Delegació del Govern, etc.,
perquè evidentment hi ha sempre preocupació de si arribam a
un altre moment com hem d’actuar i també ens preparam en
l’àmbit de salut.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Una petita qüestió, crec que ens heu dut alguna
coseta per posar en pràctica la dieta mediterrània, si ens ho
vols explicar.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Bé, de la Direcció General de Salut Pública han dut uns
llibres de dieta saludable a dieta mediterrània per regalar als
diputats i diputades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò moltíssimes gràcies, Sra. Consellera i a tot el seu
equip.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	Compareixença RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Juana Gómez i Picard, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (article 46) i acordada la recaptació de la presència de la consellera a la sessió de la Comissió de Salut, de dia 30 d’octubre del 2019, per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.

