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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots, diputades, diputats. Primer de tot
m’agradaria comprovar que les diputades, totes són dones, que
hem de tenir per videoconferència ja estan connectades, s’han
acabat els problemes tècnics. M’agradaria tenir confirmació,
si m’ho poden confirmar per favor. És que no sé si les veig bé,
Tania Marí, Sílvia Tur, Irantzu i Irene Triay, i m’han sentit bé
i demés? No és vera? Perfecte.

Bé, bon dia a tots senyores i senyors diputats començam
la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions? Entenc que no.

En segon lloc, els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, la votació
de les proposicions no de llei serà pública per crida, per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, el secretari
anomenarà els diputats i les diputades, que respondran sí, no,
o abstenció i la crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les proposicions no de llei 6843/20 i RGE núm.
7036/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6843/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciutadans, relativa a
elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels
pacients durant l’estat d’alarma per la COVID-19.

Començam amb el debat de la proposició no de llei RGE
núm. 6843/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a l’elaboració d’un pla d’acompanyament en els
centres hospitalaris per combatre les situacions de soledat
dels pacients durant l’estat d’alarma per la COVID-19.

Per a la defensa de la proposició per part del Grup
Parlamentari Ciutadans té la paraula el Sr. Juanma Gómez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, diputats i diputades. Presentam una
proposició no de llei avui i demanaríem, demanam ja el vostre
suport, perquè entenem que és una millora d’una de les
demandes que s’ha produït per part dels familiars i persones
a prop dels malalts que han estat ingressats a les unitats de
cures intensives o a unitats hospitalàries dels centres de salut
de la nostra comunitat autònoma.

Aquesta proposició es presenta fa quasi tres setmanes per
mor d’una conjuntura molt concreta, en què un elevat nombre
de persones que varen haver d’estar hospitalitzades i també
especialment persones que havien estat o han estat a unitats de
cures intensives. La situació que es va produir, sobretot pel
desconcert que hi havia, perquè els protocols tampoc estaven
molt definits en aquells moments, es produïa la situació que

molts familiars no podien accedir ni a l’acompanyament, ni a
la visita dels seus familiars hospitalitzats, ni tan sols a les
plantes no UCI.

Per tant, era una conjuntura necessària per aquests
familiars, per l’angoixa que varen patir i també per les
persones hospitalitzades. La nostra proposició no de llei, tot
i que avui hem de reconèixer els avanços que s’han fet des del
Servei de Salut i també del sistema de salut privat, on sí s’ha
facilitat en segons quins casos la visita i l’estada per a un
temps reduït d’aquests familiars. Però també s’han donat
situacions i són situacions molt desagradables, on molts de
familiars no s’han pogut acomiadar dels seus parents que
estaven hospitalitzats i que directament han mort i no hi han
pogut ser en els darrers minuts.

Aquesta proposició no de llei pretén recollir i formalitzar
un compromís per part del Govern de les Illes Balears, a través
del Servei de Salut i de les autoritats sanitàries, perquè es
puguin garantir protocols, es pugui treballar en els protocols
que garanteixin sempre la seguretat tant dels familiars, dels
residents hospitalitzats, com dels mateixos professionals.
Això és la condició que s’ha de donar sempre, garantir  la
seguretat i la salut de pacients, de familiars i de personal
sanitari, però precisament el que s’ha de fer per garantir
aquesta salut és treballar i avançar en el tema de protocols més
consolidats i material assegurat i el que pertoca.

He de reconèixer i vull aprofitar aquí, el treball que han fet
els professionals de l’àmbit sanitari, no tan sols en reivindicar
l’exigència i la millora d’aquests protocols, sinó en el tema
del material, però sobretot l’acompanyament que han fet de
motu propio, per iniciativa pròpia, molts de sanitaris a aquests
familiars a l’hora d’acomiadar-se dels seus familiars, o a
l’hora de rebre la informació de com estaven aquests familiars
i l’han rebuda des del personal sanitari, perquè no han pogut
estar devora els seus malalts.

També i ja ho hem esmentat aquí amb una altra proposició
no de llei, que nosaltres hem suportat com a grup
parlamentari, la importància de la humanització de la situació
hospitalària dels malalts, dels familiars i dels residents. No tan
sols en el tema de llenguatge, de manejar correctament els
conceptes i de fugir de qualsevol estigmatització que s’ha fet
dels malalts de la COVID que han estat ingressats i que han
tornat al seu entorn familiar o laboral o de veïnats, sinó també
a l’entorn on es puguin trobar aquests pacients hospitalitzats,
un entorn que sigui més proper a la normalitat, més a prop dels
seus familiars, els que han hagut de deixar prou dies, molts de
dies i que els faciliti  també una recuperació emocional i
afectiva.

Per tant, les mesures que es plantegen aquí entrenem
nosaltres i reconeixem l’esforç que s’ha fet per part del Servei
de Salut en millorar-les, però consideram que l’escenari pel
qual no estàvem preparats s’ha de preparar, s’han de recollir
les bones pràctiques i l’experiència de tot això i la no
desitjada possible segona ona, malgrat s’hagin buidat ara
moltes places hospitalàries, s’hagi pogut tornar a la normalitat
a moltes plantes d’hospitalització i afortunadament les nostres
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unitats de cures intensives no tenguin la saturació  que han
tengut en segons quins moments, sí que han d’estar preparats
per garantir aquesta situació de normalitat a qualsevol centre
hospitalari, per a qualsevol tipus de pacients, que és a
l’acompanyament a les estades horàries d’UCI o a les
hospitalàries.

La dignitat, la humanització i sobretot evitar l’angoixa de
les famílies i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, han acabat els cinc minuts. Gràcies.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -sí, ja acab, només un segonet- i vull agrair també no només
al personal sanitari aquesta tasca que ha fet d’informació i
acompanyament, sinó molts de voluntàries i entitats del tercer
sector que s’han prestat per fer aquesta activitat per iniciativa
pròpia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Tania Marí, per un temps de cinc
minuts. Sra. Marí no la sentim.

A totes les diputades se us sent, ara també sentim la Tania.
Per tant, la Tania pot començar si vol. Gràcies.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies Presidenta. Bon dia a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

La pandèmia de la COVID-19 ens ha portat a viure
situacions extremes, de màxim dolor i tristesa davant els
éssers estimats (...) el virus i en ocasions han mort com a
conseqüència d’aquesta malaltia. Les mesures de confinament
i de prevenció per tal d’evitar la propagació del coronavirus,
han desencadenat en situacions dures per a persones
contagiades i familiars.

Com bé s’exposa en aquesta iniciava presentada pel Grup
Parlamentari Ciutadans, la realitat a la que han de fer front
molts de pacients es veu agreujada per la incomunicació i la
soledat. Els professionals de l’àmbit sociosanitari han estat un
punt de suport per als pacients aïllats, compartint els propis
mitjans de comunicació, per tal que els pacients poguessin
connectar amb familiars i poder donar el seu afecte.
Consideram del tot oportunes les mesures que es proposen a

aquesta iniciativa per pal·liar la soledat i l’aïllament dels
pacients ingressats a hospitals.

Des del Grup Parlamentari Popular, com no pot ser d’una
altra manera, donarem suport a aquesta proposició no de llei.
Votarem a favor que es permeti l’accessibilitat d’un familiar
per a l’ésser estimat, per acompanyar els pacients crítics amb
la COVID, sempre respectant les mesures preventives i  de
seguretat, així com facilitar el lliurament o ús de mitjans de
comunicació  personals i l’organització d’activitats
d’entreteniment per a aquells pacients aïllats.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unides Podem donarem
suport a aquesta proposta presentada per Ciutadans perquè
consideram que la salut té una dimensió biològica, psicològica
i social i aquesta proposta ve en aquest sentit, a donar resposta
a una mancança a una situació que certament s’ha produït, que
certament és indesitjable, no és una situació volguda pels
professionals sanitaris que hi hagi hagut pacients que
desgraciadament hagin pogut morir i no ser acompanyats per
les seves famílies i tampoc no és desitjat pels professionals
sanitaris que no hi hagi aquesta vinculació emocional d’afecte
i d’acompanyament per part d’un familiar o una persona
estimada en un moment d’extrema vulnerabilitat, com és
l’aïllament que es dóna o que s’ha de fer als pacients de la
COVID-19.

Sí que vull posar en valor totes aquelles iniciatives que ja
es duen a terme en els centres sanitaris, els professionals
duent els EPI complets i s’han marcat el nom perquè el
pacient pugui saber qui és que l’atén, s’han posat fotografies
perquè els pacients els puguin veure la cara, s’han donat eines
com tauletes o telèfons, s’han posat a disposició perquè els
pacients poguessin parlar amb els seus éssers estimats, i fins
i tot a UCI, puc contar un cas d’aquesta mateixa setmana, on
una parella ha visitat a la seva esposa que estava ingressada a
una UCI, evidentment ho ha fet protegida amb l’EPI,
l’anècdota seria que..., bé, no el va conèixer de tan tapat que
anava, però sí que varen poder tenir aquest moment de
complicitat, de poder-se parlar, d’estar prop i de sentir aquest
acompanyament, que això també cura, no només curen les
medecines, no només curen els respiradors i els tractaments,
tenir algú que t’estima al teu costat també és molt important.

Llavors, donam el suport a aquesta proposta i reconeixem
l’esforç que s’està fent per part de tots els professionals de
tots els àmbits per aquesta humanització tan necessària de
l’atenció a les nostres illes.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Miquel Ensenyat, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment votarem
a favor d’aquesta PNL, crec que fa referència, diríem, a la
pitjor part de tota aquesta crisi que són les conseqüències
emocionals que té sobre les persones, tant per als qui han patit
la mateixa malaltia, com en alguns casos han hagut de morir
tot sols i crec que no hi ha res pitjor en aquesta vida, tant per 
a qui se’n com per als qui es queden. O fins i tot pitjor per als
qui queden perquè són els qui després tendran unes
conseqüències de no haver pogut estar al costat, de no haver
pogut acomiadar aquella persona que estimava. Per tant,
entenc que es tracta sobretot d’humanitzar, d’humanitzar la
malaltia, fins i tot després també la mateixa mort. Crec que
això és important tot i que, evidentment, a nivell cultural
moltes vegades en defugim. Perquè és important així com
donam la benvinguda a una persona també l’hem de poder
acomiadar quan li ha arribat l’hora, i ho ha de poder fer al
costat de les persones que estima.

Creiem que això és important, tot i que evidentment també
s’entén la complexitat que es vivia especialment en el principi
de la pandèmia quan encara es desconeixien molts d’elements
que després han estat claus i que han permès que s’hi pugui
actuar.

Només una coseta, si em permet, a la PNL, tal vegada
haguéssim pogut presentar esmenes, però tampoc no ho havia
vist, quan parla ben bé de l’entreteniment que els malalts
puguin tenir, que faci més afable la seva estada, fa referència
a una sèrie diguéssim de perfils, parla de terapeutes
ocupacionals o de treballadors socials, que entenem que la
funció d’un treballador social no seria ben bé aquesta, per tant,
tal vegada s’hauria de cercar una altra terminologia que
s’adapti més al que pretén la moció, un treballador social té
molt delimitades quines són les seves funcions, ben igual que
un pedagog, un psicòleg o un educador social. Aquí parlam
més de monitors o fins i tot també com feia abans de
terapeutes ocupacionals, però és una qüestió més de forma
perquè s’entén perfectament el que vostès plantegen aquí a dia
d’avui. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps de cinc
minuts. Sra. Ribas, ens estimaríem més que vengués aquí, si no
li sap greu.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros vamos a apoyar
también esta propuesta. Las medidas que se proponen..., -
perdón, me quitaré..., así-, las medidas que se proponen son un

clamor, yo creo que por todos, y es una cuestión de mera
humanidad.

Nosotros somos conscientes también de la labor
encomiable que están llevando a cabo los sanitarios de este
país, que con los pocos medios con los que han dispuesto ,
pues, han intentado hacer su labor lo mejor posible y de que en
muchas ocasiones han sido ellos los que han tenido que aliviar
a las personas en estos momentos tan trágicos como es el
fallecimiento completamente aislados y sin poder haberse
despedido de sus familias.

Creo que ha sido inhumano como se ha tratado hasta ahora
por parte de los poderes públicos toda esta emergencia en
muchos de los aspectos, tanto en la situación que estamos
describiendo aquí, en el momento del final de la vida de
muchas personas, como pues a la hora de..., incluso a la hora
de hablar pues de los medios con los que han contado los
sanitarios o incluso del propio confinamiento masivo de todo
el mundo durante semanas y semanas que se ha alargado
cuando se podrían haber adoptado muchas medidas que
hubiesen podido paliar estos efectos y que no hubiese sido
todo tan drástico.

Por tanto , sí, vamos a apoyar esta iniciativa y todas
aquellas que contribuyan a aliviar esta situación.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Lina Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia. Personal de la cambra, gràcies per tenir tanta cura de
nosaltres i de la nostra salut en el desenvolupament de la
nostra tasca. Vagi per avançat, Sr. Juanma Gómez, diputat de
Ciutadans, que direm que sí a aquesta proposició no de llei
perquè pensam que és encertada.

Efectivament, s’han pres mesures des que vostès varen
presentar aquesta iniciativa per part de l’executiu, conscients
de la crueltat que era, tot i que per mor de la previsió, fer o
deixar que les persones morissin totes soles. El
desconeixement de l’enemic contra el qui ens enfrontam, la
COVID-19, i la urgent necessitat de frenar l’expansió del virus
va abocar el Govern d’Espanya i també l’executiu de les Illes
a aquesta dràstica mesura basada estrictament a criteris
científics i no a criteris emocionals.

Nosaltres, ho hem dit aquí per activa i per passiva, dèiem
que fins i tot ens hagués agradat..., ens hagués agradat no, ens
haguéssim rebel·lat contra aquesta situació si haguéssim hagut
d’acomiadar a una persona propera sense poder donar-li el
darrer adéu, majoritàriament persones majors que són les que
ens han surat, que són les que han tengut cura de nosaltres, les
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que han aixecat el país i aquest arxipèlag. Per tant, era
absolutament injust, tot i que els criteris, torn repetir, eren
científics i nosaltres ara no estam en un moment de criticar
allò que varen fer per a la nostra prevenció.

Dit això, i  en el dia d’avui, vull recordar també les
persones que ens han abandonat, que ens han deixat per mor
d’aquest virus assassí, avui són 199 morts en aquesta darrera
estadística maleïda; 1.921 persones afectades, 1.321
recuperades, i vull fer un record i un reconeixement per a
elles, per a les que hi són, per a les que ho han superat, per a
les que ja no hi són, per a les famílies que no s’han pogut
acomiadar i per a tots en general, com per a tot el personal
sociosanitari com hem dit tantes vegades també, però no per
haver-ho dit molt volem deixar de recordar-ho, s’ha deixat i es
deixa la pell per tenir cura de la nostra salut.

El 29 d’abril es va anunciar públicament la posada en marxa
d’un protocol del Servei de Salut d’assistència al visitant que
ja funcionava a Son Espases i que partir d’aquell moment es
feia extensiu a la resta dels hospitals. Esperam, desitjam i
creiem, volem creure, que el Govern haurà après d’aquesta
terrible experiència i tengui en compte aspectes més
humanitaris en les seves decisions de cara a futures pandèmies
o esdeveniments adversos. És igual que firmem un protocol,
que firmem un consentiment, que facem el que sigui però que
això no torni passar, si no amb els EPI, com ens deia la
diputada d’Unides Podem, encara que no ens reconeguin els
nostres malalts estimats, hem de poder ser-hi en un moment
tan delicat.

Només vull dir una cosa, i ja acab, Sra. Presidenta, vull
recordar que la sots-directora d’Humanització, Atenció a
l’Usuari i Formació de l’ib-salut, Rosa Duro, explicà que en
tots els hospitals s’havien desenvolupat protocols per
alleugerir els  símptomes en l’acompanyament i
l’acomiadament en situació dels darrers dies de pacients amb
coronavirus. Però no és el mateix; és vera, jo crec que han fet
tot el possible, han suplit sentiments i emocions, però no és
el mateix. Per tant més que mai volem dir que sí a aquesta
iniciativa, perquè no ho són les tauletes, no ho són els mitjans
de comunicació, l’alè i el caliu humà no es poden substituir
per res. Per tant direm que sí.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Sílvia Tur, per un temps de 5 minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, diputades i diputats,
bé, jo, per ser expeditiva perquè crec que la proposta que
trasllada Ciutadans..., és a dir, la subscrivim cent per cent i no
hi ha res a discutir, no hi ha cap coma a discutir sobre la seva
proposta, em sumaria a la intervenció que ha fet la diputada
Martín, d’Unides Podem, que m’ha agradat molt i que ha deixat
molt clar que una part importantíssima de la recuperació de

qualsevol persona que estigui en un procés de malaltia, sigui
quin sigui, ho dic ara parlant de COVID però en tot tipus de
procés de malaltia, és importantíssim aquest caliu humà,
aquest acompanyament de les famílies, de les persones
estimades, i això contribueix evidentment a la salut
emocional, que és un factor indispensable per recuperar-se de
qualsevol situació de malaltia.

Per tant, res més. Nosaltres votarem a favor i endavant, i
molts d’ànims a tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Beatriz Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i
diputades. Pel que fa a aquesta PNL he de fer una valoració
inicial que vostè, Gómez, ha fet, que es va registrar dia 14
d’abril i que ja apuntava en el seu moment una de les
experiències més dures que hem pogut viure en aquesta crisi
pel que fa a les persones que han patit o que pateixen aquesta
malaltia i les seves famílies, sobretot quan són a prop del final
de la seva vida, un fet que provoca un xoc emocional i un
sentiment de solitud, i  que des de la necessitat de rebre
aquesta atenció més humana s’ha pogut abordar de manera
imminent des de l’àmbit sanitari.

En els darrers dies es permeten visites de familiars segons
els protocols de cada centre, i en el moment de
l’acomiadament tenen en comú que ofereixen la possibilitat
d’acompanyar el pacient per un familiar, minimitzant els
riscos de transmissió de la malaltia tant per a ells com també
per als professionals sanitaris. 

Pel que fa a les visites i l’acompanyament de les persones
vulnerables, s’ha de dir que ja existeix aquest protocol. La
setmana passada, en el debat també d’una PNL, ja ho vaig
poder explicar una mica, però també he de dir que les visites
als pacients en els seus darrers dies són prèvies també a aquest
protocol i es vénen fent pràcticament des de l’inici de la
pandèmia. I crec necessari, així com ho han fet altres diputats
i diputades que m’han precedit, que els professionals sanitaris
i sociosanitaris estan fent una gran feina d’acompanyament en
aquesta crisi estant presents i a prop de les persones
substituint en ocasions la cura i l’estima que ofereix la
família. A tots ells, evidentment, infinites gràcies.

També a tots els hospitals hi ha iniciatives de comunicació
a través de les videotrucades, l’accés a la xarxa wifi, el fet de
la televisió també que és de franc, sistema de cartes, a
l’Hospital Son Llàtzer una iniciativa preciosa s’ha fet amb el
tema de les cartes, que també serveixen de gran ajuda en
aquests moments. Al cap i a la fi, mesures perquè els familiars
puguin ser a prop de la persona estimada.

I en la situació que vivim, una situació de gran incertesa i
on els riscs de contagis que hi pot haver, les persones tenen
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por i necessiten sentir que el seu familiar no està tot sol, i que
s’ha fet tot el necessari per poder alleugerir el seu patiment,
i per això també és importantíssim, i ho vull posar en valor,
que a tots els hospitals hi ha l’atenció psicològica a les
famílies, que ateses les circumstàncies evidentment s’ha fet
majoritàriament per contacte telefònic, que també hi ha hagut
iniciatives per part del Col·legi Oficial de Psicologia de les
Illes Balears; també per part del Govern pel que fa a l’atenció
del dol o a la prevenció del dol patològic per poder fer front
a la por, a la ràbia, a la culpa que hi pugui haver, de persones
que necessiten ser escoltades i que les seves emocions puguin
ser ateses. També per als professionals, a través de la
coordinació de l’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears.

Vostè també a la seva PNL plantejava el fet de posar a
disposició protocols per entregar els objectes als  pacients,
que em consta que ja existeix aquest protocol, si bé per això
he fet el context inicial; quan vostè va fer la proposició no de
llei evidentment encara no s’estava duent a terme, sí que
s’aplicaven mesures però evidentment aquesta pandèmia ens
ha posat a prova a tots, i així com han anat esdevenint els fets
s’han hagut de fer les pertinents adaptacions.

Per tant, per acabar i atès tot el que he exposat, donarem
suport a la proposta de Ciutadans en els termes que estableix
la PNL. 

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. Ara té la paraula per contradiccions
el diputat Juanma Gómez, de Ciutadans, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, gràcies, diputades i diputats, per les
vostres intervencions i aportacions, amb les valoracions que
el que fan -i ara les incorporaré-, almanco amb la filosofia
amb què el volia i que tal volta no s’ha plasmat aquí amb les
paraules precises.

Vull reconèixer, en primer lloc, no només agrair el suport
de tots els grups parlamentaris sinó reconèixer una tasca que
aquesta comissió i també la Comissió de Serveis Socials, amb
els grups parlamentaris quan hi participam, dins aquesta línia
de lluita conjunta com ens demana la ciutadania s’està duent
amb màxim consens i aportacions al debat i, sobretot, també
en el suport a les proposicions no de llei que diferents grups
parlamentaris hem duit. Crec que ens ho demana la ciutadania
i crec que en aquestes línies estam responent. Tant de bo
puguem assolir, tant per part de la proposició que puguin fer
els grups parlamentaris de l’oposició, com també la
negociació i l’acceptació per part de l’equip de Govern a la
resta d’àmbits que també estan vinculats a la COVID: l’àmbit
econòmic, l’àmbit de... de pressuposts, i d’altres seccions.

Sr. Ensenyat, vostè ha fet una referència al punt c), i  és
així. Tal volta faltava aquí reconèixer els pacients que tenen

mancances o que precisament tenen necessitats especials,
aquelles que necessiten finalitats més terapèutiques, de
recuperar la normalitat de la funcionalitat. Evidentment no
esmentava això, per tant quan ens adreçam a mesures demanant
uns col·lectius sembla que no valoram, ni molt manco, o no
comptam amb altres professionals que són necessaris com
suport psicològic o del mateix voluntariat que de vegades no
necessita per a aquest tipus de tasques tenir una
especialització concreta, ni molt manca n’excloïa cap, ens
faltava aquí la precisió  de necessitats d’aquest àmbit de
recuperació màxima a la funcionalitat.

Vull traslladar el condol..., una persona ha mort, ens ho
anuncia l’estadística avui i, per tant, sempre una pèrdua és la
pitjor dada que puguem tenir, el nostre condol que sé que ens
hi sumarem tots a... la defunció d’aquesta persona.

Hem tengut catorze curats, anam augmentant el nombre de
persones que es recuperen i això és la gran notícia que no
resta ni molt manco la mort d’una persona.

També vull traslladar l’agraïment i el reconeixement a la
iniciativa de molts de ciutadans i molts d’empresaris que han
facilitat pantalles i material a molts de sanitaris quan no se’ls
en facilitaven suficients, per problemes de subministrament o
que no estava garantida la qualitat i la garantia d’homologació
d’aquest material, i han estat nombroses les iniciatives per part
de molts d’empresaris i per part d’iniciatives de moltes
entitats i ciutadans que els ho han facilitat.

Vull reconèixer de bell nou, i així també ho ha fet algun
diputat i diputada abans, que el personal sanitari, fora fins i tot
de les seves hores, una vegada que ha sortit ha quedat
acompanyant aquests ingressats, aquests residents i també ha
quedat acompanyant molts de familiars que no els podien
visitar, més enllà de la seva funció. Per tant, això és important
reconèixer-ho i també en la línia d’humanitzar.

Quan parlava abans del tema de protocol i que s’havia de
reconèixer la iniciativa, l’avanç que havia tingut el Servei de
Salut en tema d’establir un protocol d’acompanyament tot i
que arriba dia 29 d’abril, va bé que hagi arribat. L’important és
que d’aquestes proposicions no de llei i d’aquestes peticions
que fem tots tenguem en compte que es poden produir altres
situacions, perdó, situacions, tornar produir a altres zones de
la COVID i, per tant, el que hem de fer és avançar la
investigació i sobretot avançar en els protocols perquè si es
donàs qualsevol repunt que forçàs l’ingrés de pacients, això
estigués preparat, tingués els suficients recursos i la formació
també del personal, no tan sols a l’hora d’assistir en tema
emocional i en tema psicològic, sinó també a l’hora d’actuar
també cap als familiars.

Per tant, creiem que aquesta feina, malgrat s’hagi avançat
molt, s’ha de consolidar. També s’ha de comptar amb tots els
col·lectius d’experts en aquest tema.

Finalment, crec que avui amb aquesta aprovació de la
proposició no de llei i altres que se sumen a aquests línies de
millorar els protocols donam un molt bon missatge
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d’optimisme i esperança als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears.

Moltes gràcies de bell nou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Entenc que no farà falta la votació per
crida i entenc que es pot aprovar per unanimitat. És així? Mir
un poc a tots, les diputades... Sra. Sílvia Tur? 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, per part meva, sí, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, per tant, si us sembla bé, en conseqüència queda
aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 6843/20, relativa
a elaboració d’un pla d’acompanyament als centres
hospitalaris per a combatre les situacions de soledat dels
pacients durant l’estat d’alarma per la COVID-19.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 7036/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
realització de tests massius per detectar casos de la
COVID-19 en la població de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7036/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la realització de tests massius per detectar
els casos de la COVID-19 en la població a les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sr. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats i diputades, em
senten bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, et sentim bé.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Perfecte. El passat 16 de març el director general de
l’Organització Mundial de la Salut va fer una crida als països
de no deixar de fer tests, tests i tests de la COVID ni oblidar
el perill d’aquest virus, a més, Adhanom va afegir que
l’epidèmia no es frenaria sense la cooperació del Govern, els
ciutadans i tota la societat.

Els expertes apunten que les mesures de distanciament
social ajuden a reduir la transmissió i permeten que els
sistemes de salut puguin fer front a l’epidèmia. Rentar-se les
mans -com ja hem dit en nombroses ocasions- i tossir al colze
pot reduir el risc, però per si sols no són suficients per
extingir aquesta pandèmia.

Per tot això Adhanom ha insistit que la forma més efectiva
de prevenir infeccions i salvar vides és trencar les cadenes de
transmissió i per fer això s’han fer tests i aïllar, va assegurar
que no es pot detenir la pandèmia si no se sap qui està infectat.
El director general va facilitar la seva recepta per fer front als
contagis: tests, tests, tests.

Per garantir un desconfinament segur és necessari fer tests
massius i així poder realitzar un control efectiu de l’evolució
de la pandèmia i obtenir les dades i l’evidència necessàries per
implementar l’aixecament progressiu del confinament des de
la seguretat i l’evidència en termes de salut pública.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent proposició no de llei: “El Parlament de les Illes
Balears insta la Conselleria de Salut a realitzar de manera
immediata proves de test massives per detectar possibles
contagis de coronavirus en la població de les Illes Balears”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta:

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han presentat per part dels grups parlamentari Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca les esmenes RGE núm.
8198/20 i 8199/20.

Per defensar-les per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una setmana més és un plaer
poder saludar tots els diputats, companys de la Comissió de
Salut i intervenir, encara que hagi de ser de forma telemàtica
per la situació d’emergència que encara vivim.

La proposició no de llei que presenta avui el Grup Popular
a través de la Sra. Marí sorprèn perquè, al contrari del que ens
té acostumats, amb PNL molt treballades, molt argumentades,
aquesta té una redacció esquemàtica que se sustenta només en
la repetició d’una frase treta de context.

“Tests, tests, tests”, va dir el director general de l’OMS el
16 de març, però la Sra. Marí... Sra. Marí, vostè sap que va
seguir: “a tots els casos sospitosos”. El Sr. Adhanom mai no
va parlar de tests massius, s inó que va dir, i llegesc
directament de la web de l’OMS: “No podrem frenar aquesta
pandèmia si no sabem qui està infectat. Tenim un missatge
simple que traslladar a tots els països: “facin tests, facin tests,
facin tests” o en anglès: “test, test, test”. “Facin el test a cada
cas sospitós i si el resultat és positiu aïllin aquesta persona i
esbrinin amb qui ha estat en contacte en els dos dies previs a
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manifestar símptomes i facin el test també a aquestes
persones si mostren símptomes”.

Els tests massius dels quals vostè parla, per cert que no
aclareix si han de ser PCR o tests serològics, i hi ha una gran
diferència, no estan recomanats ni per l’OMS ni per cap expert
en salut pública, senzillament perquè saben que una persona
que doni negatiu avui pot donar positiu demà i això en termes
de desescalada pot ser fins i tot contraproduent ja que dóna
una falsa seguretat.

 A més a més, la Societat Espanyola de Microbiologia
explica que fent el PCR periòdicament a tota la població és
tècnicament, econòmicament i logísticament inviable. El que
s’hauria d’assegurar, diuen, és que aquesta tècnica com a
diagnòstic i seguiment de la infecció més fiable es pugui
aplicar a tots els casos sospitosos i als seus contactes de risc,
és a dir, el mateix que ha dit l’OMS.

 Pe això el meu grup, juntament amb Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, hem decidit presentar les següents
esmenes, que, sincerament, crec que milloren la seva proposta
i reflecteixen millor allò que demana l’OMS i els experts i
òbviament esper que les acceptin.

Al punt 1 substituiríem la seva redacció per “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
realitzar tests PCR a tots els casos sospitosos de tenir
COVID-19 i a tots els contactes d’aquelles persones que hagin
donat positiu, seguint les recomanacions de l’Organització
Mundial de la Salut”. 

També proposam afegir un punt nou, que seria el 2, amb la
següent redacció: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a seguir realitzant proves a aquells
col·lectius que, per raó de les seves tasques, estiguin
especialment exposades al SARS-COV-2".

Com ja saben, aquestes proves han començat per sanitaris,
sociosanitaris, policies, membres de Protecció Civil i altres
persones que han desenvolupat importants tasques aquestes
setmanes. Balears ha dut a terme 34.000 proves, això va ser el
dia 30 d’abril, proves PCR, això vol dir un 28,38 proves per
cada 1.000 habitants i, per posar un exemple de dues
comunitats que més o menys a nivell epidèmic estam com
nosaltres i que ahir es va parlar diverses vegades, i es va posar
com a exemple, a Andalusia s’han fet 11,92 tests per cada
1.000 habitants, i a Múrcia 14,42, front als 28,38 que s’han fet
a Balears.

Reiter que les esmenes estan redactades amb la intenció de
reflectir millor les recomanacions de l’OMS i és per això que
esper que les acceptin.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La companya del Partit Socialista
ha explicat jo crec que amb prou extensió la qüestió que avui
ens ocupa. Evidentment aquestes dues esmenes van en sentit
positiu, pensam que milloren la iniciativa, que entenem que
també ve de la preocupació per millorar l’atenció que s’està
donant a les nostres illes. 

En el tema dels tests hi ha una problemàtica que és bastant
important i és que els tests d’antígens tenen una sensibilitat
aproximada del 30%. Ningú de vostès compraria un cotxe que
només funciona el 30% de les vegades que s’hi pugin. Llavors,
són tests que en aquests moments no seria adequada la seva
compra i la seva distribució.

En el tests d’anticossos, per la seva banda, el que passa és
que tenen una fiabilitat molt baixa en les etapes en les etapes
més precoces de la malaltia, la qual cosa tampoc no ens acaba
d’ajudar.

I la PCR, com ha explicat molt bé Irantzu, és la tècnica que
és indicada. En aquests moments a les nostres illes s’ha
augmentat moltíssim la capacitat dels laboratoris per dur-les
a terme, també és un servei sobrecarregat, parlam de sanitaris,
però de vegades no recordam que el personal de laboratori
també ha augmentat molt la seva càrrega de feina i dóna una
resposta prou adequada al nivell de demanda que se’ls fa. En
aquest cas, evidentment, les proves, com s’ha dit, al personal
vulnerable, a aquells que manifesten símptomes, a dia d’avui
amb l’evidència científica, amb el posicionament per exemple
de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i
Microbiologia Clínica, amb totes les recomanacions de
l’OMS, és el que està indicat i és el que s’ha de fer. Què
l’evidència canvi i les recomanacions canvien? Evidentment,
s’hauria d’adaptar el protocol; és una qüestió canviant, és un
virus nou que ens obliga a adaptar tots els tipus de protocols,
igual que la proposta anterior presentada per Ciutadans, les
coses canvien, s’han de modificar.

A dia d’avui votam això, no vol dir que a un futur no es
pugui fer d’una manera diferent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat, per un torn de cinc minuts.

El Sr. Ensenyat ens diu, perquè no ha emprat el micròfon,
que no vol fer ús del seu torn perquè són qüestions que ja
s’han debatut.

Per tant, ara obrim un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. No sé quin serà el posicionament en
el tema de les esmenes que s’han presentat, si són acceptades
o no pel Partit Popular, però crec que es desvien de la
filosofia de la mateixa proposició no de llei, perquè són
versions que no són complementàries ni molt manco, ja
anunciï que nosaltres hi donarem suport, tal com està
redactada la proposició no de llei i la proposta. Ho hem
esmentat altres vegades aquí, ho hem reivindicat des del nostre
partit polític i sobretot no per una qüestió de comparació
entre comunitats autònomes, quan agafam el que fa Múrcia o
fa Andalusia, o fa la Comunitat de Madrid, crec que fem un
flac favor a la situació de la nostra comunitat autònoma i dels
nostres ciutadans de tot l’Estat, tant de bo la decisió que es
prengui, es prengui per a tots, entre altres coses per poder
assegurar la mobilitat de tots els ciutadans, la llibertat de
mobilitat dels ciutadans de tot l’Estat espanyol.

Nosaltres tenim una peculiaritat molt concreta a les illes,
que és una mobilitat i una comunicació molt específica i, per
tant, sense ser més egoista que altres comunitats autònomes,
sí que hem de tenir cura, així com la presidenta va demanar el
bloqueig immediat del tancament d’aeroports i de ports, per
afavorir la seguretat, insistesc, no som ni més ni manco que
altres comunitats autònomes, però la nostra peculiaritat que
tenim fa que, per descomptat, l’anàlisi, la diagnosi de la
COVID és fonamental també aquí perquè tenim una situació
d’economia que pateix moltíssim i, per tant, entenem que això
serà un reforç.

Precisament a Alemanya, el seu viròleg, un dels viròlegs
que és assessor del Govern i així ha pres la mesura, diu que el
motiu de perquè Alemanya tenim manco defuncions que altres
estats, especialment Itàlia i Espanya, respon que la quantitat de
diagnòstic en laboratori que es fan permet, en PCR, que no es
puguin tractar pacients en la primera setmana. És a dir,
200.000 tests diaris PCR, i això els ha permès actuar des del
primer moment, nosaltres encara debatem si s’han de fer o no
s’han de fer a tota la població o no.

S’ha excusat de vegades en tema de què el cost és elevat i
que no es tenen suficients recursos en els  temes de
laboratoris, quan el ministeri ha negat l’oferiment del Col·legi
de Farmacèutics Professionals a oferir els laboratoris i la
formació de laboratoris d’aquests apotecaris. Però és que, a
més a més, s’ha negat a l’oferiment que han fet molts de
laboratoris de consultores i laboratoris privats, tant del
sistema de salut privat com de consultores en tema de donar
la validació sanitària, per exemple, a hostalers, on analitzen tal
com estableix la llei els seus productes, les seves piscines,
etc., disposen de laboratori i de professionals formats per a
això. Per tant, aquests recursos hi són.

No hi ha voluntat de fer PCR, jo puc entendre que és un
plantejament del que interessa agafar a uns o a uns altres
damunt l’OMS, però evidentment això no tira ni molt manco,
desmunta el que nosaltres entenem que ha de ser el màxim
nombre de realització  de PCR, per a la màxima seguretat i

sobretot per donar les mesures que s’han de donar sempre a la
desescalada i a les mesures també d’estat d’alarma.

Per tant, entenem que s’ha de realitzar, jo torn aquí a
valorar aquest afegitó que se sol posar sempre per part de les
esmenes dels grups que donen suport al Govern, que és de
seguir realizando. Escoltin, no facin esmenes, si no estan
d’acord en demanar-ho, però l’esmena de seguir realizando
és un poc de retroalimentació d’una cosa que es fa. No, la
PNL està dient que no es fa, el que es demana, almanco els
grups que li donen suport, al que s’està fent. I ja li dic, si
vostès accepten aquests tipus d’esmenes només a una part de
la població, nosaltres no votarem en contra, perquè sí
demanam que es faci de forma massiva, així que a la Sra. Marí
ja li dic que nosaltres li donarem suport tal i com està
redactada la proposició no de llei en els  seus punts, si fan
qualque transacció que no es desviï de la filosofia,
evidentment l’acceptarem perquè el que volem és el màxim
consens i que s’aprovi per unanimitat.

També instam de bell nou i ho torn dir, el Govern de les
Illes Balears perquè compti amb aquests recursos privats que
s’han ofert per part del Col·legi de Farmacèutics i també de
moltes iniciatives privades empresarials, així com la xarxa de
salut privada, que tenen laboratoris i personal. Per tant, no són
excusa els recursos humans de saturació del personal sanitari
del Servei de Salut, ni obeeix a la manca de material. Ni tan
sols el pressupost, perquè molts d’ells han afirmat que estan
disposats a assumir el cost d’aquests tipus de proves.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros llevamos hoy
53 días confinados en nuestros domicilios, hablamos de todo
un país de 47,5 millones de habitantes, a los que se les ha
confinado en sus casas de forma masiva, retirándoles su
derecho fundamental a la libertad, a la libertad de movimiento
y circulación y a la libertad de trabajar, de poder trabajar y
sustentar su economía. Entiendo que algo tan drástico debería
ocurrir sólo por el tiempo indispensable, por un problema de
salud pública, y que un gobierno democrático que defienda la
libertad debería poner todos los medios que estén a su alcance
para devolver a los ciudadanos su derecho legítimo y
fundamental a esa libertad. El medio para devolver a los
ciudadanos esa libertad es realizar tests, diagnosticar, para
saber quiénes son portadores y quiénes no lo son. 

En un primer momento entiendo que tuviésemos que
retirarnos todos a nuestras casas, por nuestra propia seguridad
y la de los demás, para evitar contagios, pero 53 días después
seguir igual... El Gobierno dice que no hay tests suficientes.
Yo creo que es una excusa. ¿En 53 días, casi dos meses
después, España no cuenta con tests?, yo creo que esto  no
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cuela. Otra cosa es que al Gobierno no le interesa saber cuál
es el grado de contagio de la población española; al Gobierno
no le interesa encabezar un vergonzoso ranking mundial de ser
el país más contagiado, porque el Gobierno fomentó esos
contagios animando irresponsablemente a la participación
masiva en las manifestaciones del 8M, y no adoptando ninguna
medida para contener esta difusión, esta expansión de este
virus.

Y ahora quedaría en evidencia si comprobásemos con
datos objetivos esa negligencia. Por eso no quieren hacer tests
masivos, porque ustedes hablan de hacer tests a los
sospechosos, en sus enmiendas, ¿pero qué pasa con los que
son asintomáticos?, ¿es que prefieren una desescalada a
ciegas?, desescalada por usar su terminología, en realidad eso
es un desconfinamiento, tal vez. Bueno, pues, si vamos a
ciegas ya sabemos lo que puede pasar, que se pueden contagiar
personas que están sanas por otras que no saben que están
contagiando a los demás, y podríamos haber evitado contagios
y lo habremos hecho.

Ahora resulta, he oído en estas intervenciones previas, por
la representante del PSOE, que no es viable hacer test a
alguien porque a lo mejor se contagia al día siguiente.
Entonces, claro, pues mucho mejor que se contagien todos ya,
hoy, de golpe, y pongamos en riesgo a la población entera
porque no sabemos quién puede ser o no puede ser portador.
Ya veremos luego. 

Parece que aquí lo importante es salvar los muebles, pero
les da igual a ustedes que el barco se hunda; salvar los muebles
significa, primero, que no se sepa el nivel de contagio real y,
segundo, que los contagiados graves nos quepan en las UCI.
Pero es que tras 50 días, casi dos meses, no debemos
conformarnos con que los enfermos quepan en las UCI,
porque también hay muertes en las UCI; lo que tenemos que
hacer es intentar evitar al máximo los contagios. Si podemos
evitar un solo contagio más debemos hacerlo, confinando sólo
a aquellas personas que puedan contagiar o expandir la
pandemia, y devolviendo la libertad a los españoles que hoy
por hoy están siendo abocados a sufrir la enfermedad y la
ruina, la ruina económica que ha supuesto impedir trabajar a
todo un país por la falta de previsión del Gobierno, tanto
estatal como autonómico.

Así que nosotros apoyaremos esta iniciativa, que pretende
precisamente eso, tests masivos a toda la población, si bien
vamos a esperar qué va a pasar con las enmiendas que han
presentado los grupos que sustentan al Govern balear porque
está claro  que desvirtúan el sentido de esta iniciativa. Por
tanto  me reservo mi voto hasta saber qué pasa con las
enmiendas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Les
coses són com són i no com ens agradaria que fossin, que deia
un amic, que per cert va morir fa un parell d’anys. És a dir, ara
mateix El Pi no pressuposarà males intencions al Govern a
l’hora de saber per què fa unes coses i per què no en fa
d’altres. Pel que tenim entès el test, perquè ens entenguem
sense noms tècnics, que és el de la goteta de sang és molt
ràpid i el pot fer qualsevol, però els tests PCR resulta que han
de ser experts, perquè com sabem el virus entra pel coll i entra
pel nas; què passa si a una banda el coll el tenim sa i a l’altra
no? Hi ha d’haver personal preparat perquè ens facin aquests
PCR. És a dir, no és tan fàcil fer les proves ni fer tests
massius, tot i que estam d’acord que efectivament se n’han de
fer. 

Ara bé, també volem ser realistes, i tot d’una posicionarem
el sentit del vot. Hem de ser realistes perquè hem de recordar
que no s’han fet tests ni a professionals que estan en contacte
amb la malaltia; estam demanant una carta als reis, no s’han fet
ni als professionals, ni a personal sociosanitari; bé, ara se’n
comencen a fer, però hem de recordar que no s’han fet els que
s’haurien d’haver fet, i que amb les mascaretes quirúrgiques
s’han infectat moltíssims de professionals perquè no tenien ni
tan sols l’equip de prevenció que haurien d’haver tengut. I dic
que feim una carta als reis perquè de cap manera no hi ha tests
per a tothom, no hi ha tests per a tothom; és a dir, tal vegada es
podria establir la manera de..., als professionals se’ls han de
fer els tests tant si tenen símptomes com si no, i al personal,
és a dir, a nosaltres, la ciutadania, tal vegada s’haurien de fer
els tests quan presentam símptomes, cosa que fins ara no s’ha
fet, ni una cosa ni l’altra. S’ha començat a fer, sí, però en
moltes ocasions no s’ha fet aquesta prevenció, aquests tests,
sinó que t’han dit que amb un paracetamol quedes a ca teva i si
empitjores avises. Hem de recordar que això no fa tant que
passava en aquesta comunitat autònoma.

Per tant què trobam?, que ens encanta aquesta PNL que
presenta el Partit Popular però que no és realista; sabem que
no passarà, això no es farà, no ho faran. I què passa?, que amb
les esmenes que presenten els grups que conformen el Govern
pot ser que estiguem més a prop de la realitat. Dit això,
votarem que sí a la PNL però pensam que ens agrada molt
més, però com que pensam que no és realista tal vegada
s’haurien de plantejar -ja faran el que trobin- acceptar aquestes
esmenes de substitució i d’addició, però en qualsevol cas la
nostra resposta és sí, tot i que no creim que, ni encara que fos
per unanimitat, això passàs.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un
temps de cinc minuts.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres... assistim amb un poc
de perplexitat a aquest debat permanent que vivim setmana
rere setmana, ja sigui en els plens o després a les comissions,
en relació amb la no realització de tests, i crec que no hi ha
cosa menys rigorosa que cadascú de nosaltres comparegui
aquí a fer propostes que no vénen argumentades de manera
àmplia i clara per part dels òrgans que saben del que estan
parlant, perquè evidentment els diputats i les diputades no en
sabem gaire, de tests, no està dins la nostra especialitat, però
quan hi ha una recomanació específica de l’Organització
Mundial del Turisme, coincidesc amb la diputada socialista, és
important. Si recorrem a aquesta recomanació per argumentar
una proposta que volem presentar aquí crec que és important
extrapolar el conjunt d’aquesta proposta i el conjunt dels
arguments que s’han donat per part de la font, que en aquest
cas és l’OMS. 

Per tant crec que ha quedat molt clar que la realització
indiscriminada de tests no és per si mateixa una solució, al
contrari del que pensen aquí alguns grups. Crec que no es
tracta de fer tests, tests i tests, com deia la diputada Marí i
altres diputats o diputades, senzillament perquè sí, ni que fets
de manera indiscriminada ens protegeixi més davant aquesta
pandèmia, no hi estic en absolut d’acord, crec que tot té uns
criteris, els criteris crec que tenen lògica quan s’estableixen
prioritats, quan s’estableixen poblacions de risc, quan
s’estableixen objectius. Quins són els objectius a l’hora de
realitzar aquests tests? Per tant si no emmarcam la nostra
petició d’una manera molt clara dins els objectius que s’estan
perseguint i amb les fonts que realment controlen i saben i fan
les recomanacions amb caràcter oficial, crec que poden
esbiaixar la realitat amb allò que demanam.

Per tant el nostre suport a la proposta de la diputada Marí
és no, és a dir, no votarem a favor d’aquesta proposta i en canvi
si accepta els criteris de les esmenes que se li han plantejat sí,
perquè pensam que posen en context la seva demanda, que no
és que sigui dolenta, és que està fora de context, i ho dic amb
tot el respecte cap a ella i cap a la seva formació.

Per tant, agrairia que siguem rigorosos i que quan
demanam les coses no esbiaixem la realitat, perquè crec que
fem un flac favor a qualsevol cosa que demanem, i més quan
tractam un tema tan delicat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Podem continuar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop..., així doncs, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair al Grup
Ciutadans que ha anunciat que donaria suport a aquesta
iniciativa i al Grup El Pi que també, dins de les crítiques, ha
mostrat el seu suport. 

Els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a saber si estan
contagiats i el Govern té el deure de fer tests massius a tota la
població, a tota. La desescalada pot produir rebrots i més
morts. Per què el Partit Socialista, Podemos i MES presenten
una esmena tan restrictiva limitant la realització de tests a
sospitosos de ser positius i els contactes dels positius? 

Sra. Tur, s i es realitzen tests a tots els ciutadans que
desitgen traslladar-se a Formentera, siguin sospitosos o no de
tenir COVID, per què no es pot fer extensiu a tota la població
d’aquestes illes? És l’única manera de protegir, és l’única
manera de protegir-nos. Per què presenten una esmena d’una
cosa que suposadament ja es fa, segons l’anunci que va fer ahir
la presidenta Armengol?

Hem d’avançar-nos, hem de ser pioners i tenim la
possibilitat de ser-ho realitzant tests massius. Ahir la
presidenta Francina Armengol afirmava que desitjava obrir de
manera segura la comunitat, llavors, per què es neguen a fer
els tests massius? Argumenten que cap territori no els fa, però
alhora treuen pit de ser un dels territoris que més tests fa, com
quedam? Tenen una de les solucions a les seves mans i no la
volen aplicar. 

El passat dia 1 de maig un mitjà va publicar: “la Federació
Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària assenyala que
tenen capacitat per cobrir la demanda de tests diagnòstics de
la COVID, tests d’alt nivell de qualitat i seguretat, complint
amb les directives comunitàries”...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

El que necessitam és voluntat política i voluntat per
adquirir aquests tests. Acceptarem l’esmena 8199, del Partit
Socialista, Podem i MÉS que proposa un nou punt d’instar a
continuar realitzant proves. Només faltaria que deixassin de
realitzar tests als col·lectius més exposats, només faltaria. 

Evidentment, però, no acceptarem l’esmena 8198, de
substitució de la nostra proposta. Repetesc, els tests han de
fer-se de manera massiva, no únicament a casos sospitosos.
Com saben hi ha casos d’asimptomàtics que poden contagiar
i no són sospitosos, com defensa la diputada del Partit
Socialista.
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Des del Partit Popular continuarem defensant i reclamant
la necessitat de realitzar tests massius perquè la desescalada
sigui més ràpida i més segura i així conèixer la incidència real
d’aquesta pandèmia.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenem, derivat del debat que hem tengut, entenem que la
Sra. Marí accepta l’esmena RGE núm. 8199/20, és així, Sra.
Marí?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, acceptam l’esmena 8199/20.

LA SRA. PRESIDENTA:

I la 8198 la rebutjau, quedaria rebutjada, eh?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Correcte, sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs, li he de demanar si accepta la votació separada
o hem de fer votació conjunta.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Acceptam votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs, passarem a votar el punt 1, tal com estableix la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Popular. Si el secretari vol procedir a la lectura. 

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau i de Mata. No.

Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Beatriz Gamundí i Molina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, la Mesa ha de ser la darrera.

EL SR. SECRETARI:

Perdó...

LA SRA. PRESIDENTA:

A la Mesa li correspon votar en darrer lloc.

EL SR. SECRETARI:

Idò,... 

LA SRA. PRESIDENTA:

És així.

EL SR. SECRETARI:

... tornarem a començar..

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no tornis començar, segueix per la Sra. Tur.

(Se sent una veu que diu: “Sí”)

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Sí, està per ordre alfabètic, per tant, és la darrera que vota,
d’acord.

Sra. Maria Antònia Garcia i Sastre.

LA SRA. GARCIA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Silvia Tur i Ribas.

LA SR. TUR I RIBAS:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, el meu vot és que no. 

Pot procedir a la lectura del resultat.

EL SR. SECRETARI:

El primer punt queda rebutjat per 7 vots en contra i 6 a
favor.

Passam ara a votar el punt 2... Bé, entenc que no seria
necessari. 

Per tant, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició
no de Llei RGE núm. 7036...

(Remor de veus)

El segon punt...

(Remor de veus)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Hem de votar l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Idò passam a fer la votació del segon punt, disculpau.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Amb l’esmena acceptada, el segon punt amb l’esmena
acceptada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte, sí. A veure, tenim un segon punt, la Sra. Marí ha dit
que acceptava l’esmena que proposaven els grups que donen
suport al Govern. Per tant, efectivament l’hem de votar.

Sr. Secretari, procedeixi a la lectura.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Senyor...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que tots els portaveus estam d’acord, no és veritat? 

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 7036/20 del Partit Popular.

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