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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, Mariano Juan substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? Idò, abans de passar a l’ordre del dia d’avui,
aquesta presidència informa que, mitjançant l’escrit RGE núm.
1086/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, s’ha comunicat
que l’esmena RGE núm. 10844/20 correspon a la Proposició no
de llei RGE núm. 2712/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la introducció
de la perspectiva de gènere en els protocols i en el diagnòstic
sanitari, i no a la Proposició no de llei RGE núm. 8124/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc
sanitari postCOVID-19, a la qual es presentà inicialment.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2712/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a introducció de la perspectiva
de gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2712/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a introducció de
la perspectiva de gènere en els protocols i els diagnòstics
sanitaris.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Beatriu
Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i senyores
diputades. En primer lloc, voldria contextualitzar que som
davant d’una PNL presentada el mes de febrer del 2020 i que
pertany a l’era preCOVID, però que pretén mesures concretes
per introduir la perspectiva de gènere en termes de salut, i és
que cada vegada que surten dades fruit d’aquesta anàlisi i de les
investigacions aquest és un tema recurrent. Per tant, entenem la
perspectiva de gènere com a una estratègia transversal que
implica totes les polítiques i tenir present les característiques,
les necessitats i els interessos tant de les dones com dels homes,
tot i distingir-ne els aspectes biològics, ens referim al sexe de
les representacions socials pel que fa a les normes, rols i
estereotips i que es construeixen culturalment i històricament,
de la feminitat i la masculinitat, a partir de la diferència sexual.

Tradicionalment ha dominat el discurs que les malalties són
universals, comuns a tot el món, sense distinció de sexe, ètnia
i classes socials. L’evidència científica ens demostra que hi ha
diferències per raó de sexe en els sectors de risc i protecció de
la salut en les respostes socials i culturals a la malaltia, en la
manifestació, severitat i freqüència de les malalties, en l’accés

a les fonts que promouen i protegeixen la salut i en la
prevenció, diagnòstic i intervenció.

Aquest tema de debat d’avui implica molts de factors, tant
de manera explícita com implícita, la formació dels
professionals seria una d’elles pel que fa que pot haver-hi
simptomatologia diferent i que, per tant, molts d’estudis estan
fets sobre homes i, en conseqüència, quan passa a les dones
perquè s’incorporin a una determinada malaltia costa més de
diagnosticar, un exemple clar seria el que comunament
coneixem com els atacs de cor, tota la vida se’ns han explicat
són mal al braç esquerra, però això sols passa així en els
homes, per això les dones tenen més dificultats per poder
identificar-ho quan en tenen un. Tot i que hi hagi manco casos
en el cas de les dones, morim més percentualment, podríem dir
que en el nostre cas no tenim aquesta detecció precoç.

I també un tema d’actitud, amb el convenciment cap a
l’usuari que tenim les millors professionals. No fa gaire, a les
Illes Balears tenim una Facultat de Medicina que si segueix el
ritme de matriculació actual en un futur immediat tendrem
moltes dones metgesses. També un altre factor important és la
manca de representació equitativa de les dones en els assajos
clínics realitzats exclusivament en homes, no sempre
extrapolables a la població en general, i la derivada d’aquest fet
ens convida a reflexionar sobre l’existència d’un possible biaix
de gènere en l’atenció sanitària.

Fa temps que parlam d’aquesta incorporació de la
perspectiva de gènere en salut, aquí a les Illes Balears es van
incorporar diferents mesures en el pacte que vàrem signar la
passada legislatura tots els partits polítics d’aquell moment, del
pacte Reacciona, fruit de reflexions anteriors que deien el
següent: “La salut de les dones i homes presenten diferències
significatives tant pel que fa a l’estat de salut com pel que fa a
l’esperança de vida, malalties, hàbits de vida saludable o causes
de mortalitat; gran influència dels estereotips de gènere
tradicionals, reduint la salut de les dones just a la seva salut
reproductiva invisibilitzant totes les altres patologies; les dones
són les darreres en cuidar-se; l’excessiva medicalització dels
processos d’embaràs, part i menopausa, necessitat de valorar
aquesta perspectiva de gènere amb temàtiques de salut laboral,
entre d’altres”.

És cert que hi ha hagut avanços arran d’aquest pacte pel que
fa al tema que ens ocupa, però, sense voler caure en
l’autocomplaença, som conscients que cal impulsar una major
determinació respecte d’això, anar en la direcció adequada i
amb una nova actitud i consciència col·lectiva que abans deia
que era molt necessària.

I és per aquests motius que us demanam el vostre suport a
aquesta iniciativa, perquè consideram necessari un major
impuls a la perspectiva de gènere basada en la salut, amb
mesures concretes com incorporar-la a la pràctica sanitària i
que així pugui garantida en els diagnòstics i els tractaments i,
per una altra banda, que es disgregui en el Servei de Salut, no
serien les malalties, sinó més aviat les dades referides a les
malalties per gènere, perquè, com he fonamentat al llarg de la
meva defensa, la seva investigació, diagnòstics i tractaments
són distints en els homes i les dones. Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. També per a la defensa
d’aquesta iniciativa, per part del 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. Les dones vivim més i vivim pitjor
i, com bé ha exposat la portaveu que m’ha precedit, aquesta és
una PNL que vàrem presentar preCOVID, però que té la seva
rellevància i el seu interès en el dia d’avui. Evidentment, les
dones emmalaltim de manera diferent, els assajos clínics es fan
majoritàriament en homes, amb la qual cosa molts dels
tractaments, fàrmacs que es desenvolupen no estan ben adaptats
a les dones i trobam efectes diferents amb simptomatologia o
problemàtiques diferents quan s’apliquen a les dones.

Els programes cap a les dones tenen a veure sobretot amb
les qüestions afectivosexuals, però voldria remarcar que encara
a dia d’avui hi ha tota una sèrie de qüestions que no es tenen en
compte, i record molt bé una antiga professora meva, ja
desapareguda, Pilar Ferrer de Sant Jordi, una comare
extraordinària de la nostra ciutat, que deia que les dones tenim
úter, d’aquí la traducció, la llatina, d’”isterus” i que a les dones
se’ns atribuïa que érem histèriques, però que no només l’úter
definia les nostres vides.

Evidentment, l’atenció sanitària s’ha d’adaptar, s’ha
d’adequar a la nostra realitat i sobretot amb factors socials que
tenen a veure, la companya Gamundí parlava de l’atac de cor,
dels infarts, evidentment hi ha una simptomatologia diferent,
però en diferents estudis que es va veure que la mortalitat era
diferent i molt major en dones que en homes, malgrat ser un
problema que patia majoritàriament els homes, venia derivada
del retard en el qual les dones assistien al servei d’urgències, i
quan se’ls demanava per què havien arribat tan tard referien
que o havien hagut de deixar el sopar dels nins o havien hagut
de tenir cura dels seus grans o cercar un cangur o fer les feines
de la casa o dels seus negocis. Els factors socials tenen molt a
veure en com emmalaltim, de quina manera ens tracten i
aquesta doble jornada a la feina i a casa té implicacions, té
implicacions no només a nivell musculesquelètic, té
implicacions en trastorns immunes, té implicacions en tota una
altra sèrie de qüestions que al final ens fan viure pitjor, vivim
més però vivim pitjor.

Desglossar per sexes és una de les primeres qüestions a
tenir en compte, desglossant per sexes sabrem quina morbilitat
diferencial i quina mortalitat diferencial tenim entre homes i
dones i aquesta seria una primera passa per poder donar solució
a aquest problema, en primer lloc visibilitzar, i després
solucionar.

Aquest és bàsicament el contingut d’aquesta proposició,
pensam que pot ser de l’interès i obtenir el suport de la resta de
grups, i ja avanç que per la nostra part també seríem favorables
a l’esmena que ha presentat Ciutadans, que, com bé ha referit
la presidenta, doncs hi havia hagut aquesta petita confusió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. També per a la defensa d’aquesta
iniciativa, per part del 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. Poques coses més a
afegir, a més del que ja han dit les meves companyes, tant del
PSIB-PSOE com d’Unidas Podemos. Efectivament, crec que és
una PNL feta d’abans de tota la crisi diríem de la COVID, feta
i plantejada de manera molt genèrica, precisament perquè pugui
donar peu a un gran consens, on, d’una banda, es veu la feina
que és important que ja s’ha fet dels darrers 30 anys, però
evidentment tota la que queda per fer i especialment respecte
de veure la sanitat des de la perspectiva de gènere amb tot el
que comporta.

S’han posat diferents exemples, en podríem posar més, però
crec que al cap i a la fí es tracta que hi hagi un posicionament
que sigui el més unànime possible en aquest sentit, atenent
aquestes diferències que hi ha, que, a més s’incrementen a
mesura que passen els anys; jo al final no sé qui és que viu més,
si viu millor o si viu pitjor, però crec que entenem que hi ha un
objectiu comú, que és que tant homes com dones puguin viure
tot el que puguin i sobretot ho puguin fer amb la màxima
qualitat de vida. Crec que, a més, que ho hem anat aconseguint,
és a dir, moltes vegades tendim a veure la vellesa com a un
problema i jo crec que sempre s’ha de veure també com a una
oportunitat i com a una d’aquelles coses que hem aconseguit
durant el segle XX, allargar la vida de les persones, i molt
especialment allargar la vida i la qualitat d’aquestes persones.

Per tant, evidentment l’afany seria aconseguir el màxim
consens possible i respecte d’una qüestió que entenem que és
bàsica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. S’ha presentat pel Grup
Parlamentari Ciudadanos una esmena, la RGE núm. 10844/20,
i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Juanma Gómez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, demanar disculpes per
l’errada d’identificació de la iniciativa, perquè tal volta va crear
prou confusió entre els grups, i agraesc també la iniciativa
d’aquells grups que varen avisar, perquè si no arriba a ser per
vosaltres hagués comparegut aquí i m’hagués assabentat perquè
la presidenta n’ha fet ressò.

Per tant, bé, evidentment hem presentat escrit avui de matí
aclaridor, però crec que es va identificar clar en primera raó
perquè nosaltres consideram, i s’ha argumentat per la
proposició no de llei, l’argumentació de l’exposició de motius
del contingut de la iniciativa ho deixa prou clar, la consideració
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del pacient com a home o com a dona, evidentment significa
una millora o no del diagnòstic i del tractament i, en
conseqüència, de la salut i del benestar de la població
femenina. Per tant, entenem, i està més que contrastat i
argumentat per la comunitat científica, que és evident que
aquesta especificació del diagnòstic i dels protocols específics
de la realitat de les malalties que puguin patir les dones o que
puguin patir els homes és una actuació necessària i
imprescindible, per tant, s’han d’articular tant polítiques, com
programes, com serveis perquè això sigui una realitat i sigui
evidentment eficaç, hi va la salut en això.

També s’han produït canvis socials, per això és important
les etapes, abordar les diferents etapes de la salut, del
tractament, del seguiment de la salut de les dones, entre les
quals prima el caire social del tabaquisme i moltes dones
fumadores que el que fa, evidentment, és que no podem
considerar home i dona amb el mateix tractament, tot i el
desenvolupament d’aquesta malaltia.

Més enllà d’hormones i de gèneres, la desigualtat de salut
entre homes i dones té molt a veure amb qüestions de caire
social i això és un tema que a nosaltres ens va dur a presentar
aquesta iniciativa per complementar o tal volta per fer una
passa en la no-visualització dels problemes de salut de les
dones, de la salut de les dones, entre d’altres coses perquè
creiem que no només hem de conscienciar la dona de la seva
pròpia malaltia, que moltes vegades té aquest desconeixement,
per la mimetització de la identificació de malalties i de
diagnòstic i de tractament amb els homes, això és la informació
que ha arribat, que arriba a la dona encara avui en dia, sinó
també que la mateixa societat pensa que és així, és a dir que el
diagnòstic és igual, l’especificació de les malalties que pateix
la dona pel fet de ser dona, no és una qüestió només del fet de
poder tenir infants, per dir-ho d’una manera, d’una qüestió de
maternitat, d’una qüestió de gestació, sinó les conseqüències
que té el seu àmbit laboral, la seva càrrega de feina i moltes
especificitats pròpies del seu cos i del seu gènere.

Aleshores, la societat és important que s’hi involucri, és
important que sortim de l’estigmatització i dels estereotips que
hi ha i sobretot que la dona no hagi de demanar un valor afegit
cada pic que hagi d’anar al metge a explicar qüestions que han
de ser conegudes. Per això entenem que les eines que ha de
tenir l’administració han de ser importants, no tan sols per
aplicar-les als seus serveis públics garantits, sinó també de
sensibilització i informació de la població en general.

Crec que si som devora, com no pot ser d’una altra manera,
amb aquesta sensibilització homes i dones és quan es pot
assolir la igualtat d’oportunitats i l’equitat evidentment en el
tractament d’una prestació i d’un dret, que és el dret a la salut.

Per això, proposam aquest afegit al punt número 3 i
establim i proposam que sigui mitjançant l’Institut Balear de la
Dona com a un òrgan propi tècnic i coneixedor d’aquestes
polítiques específiques per a la dona, però conjuntament amb
la Conselleria de Salut, que té els serveis de salut i sobretot per
tenir la implicació dels facultatius i del personal treballador de
tots els àmbits de la salut és fonamental per dur-la a terme en
l’elaboració del material, en la divulgació també d’aquest
material, que sigui accessible, amb un llenguatge i amb una

peculiaritat que té la nostra comunitat autònoma, que és una
diversitat cultural i també una multiculturalitat, que de vegades
el llenguatge de perspectiva de gènere ha d’estar adaptat a
aquesta diversitat cultural, a la diversitat també de creences i de
pensament, perquè entenem que si és així sí seran realment
unes polítiques transversals de gènere a tots els àmbits de les
polítiques públiques que puguin dur a terme les institucions, no
tan sols el Govern de les Illes Balears, sinó també els consells
i els ajuntaments que tenen transferides competències també en
aquests àmbits de gènere.

Ha de ser una responsabilitat i un treball de tota la societat,
per tant, instam també que no sigui només a l’àmbit sanitari,
sinó que sigui a tots els àmbits socials i participatius de la
nostra comunitat autònoma. Per tant, donarem, evidentment, el
suport als punts plantejats a la proposició no de llei pels grups
proposants i demanam que també s’incorpori la nostra esmena
d’addició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Maria Antònia
García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes senyores i senyors
diputats. Com bé han explicat els diferents grups parlamentaris,
la perspectiva de gènere en la salut pública parteix del
reconeixement de les diferències entre l’home i la dona, això
serveix per determinar com canvien els resultats, experiències,
riscs sanitaris entre homes i dones, nins i nines i per actuar en
conseqüència.

Els mitjans disponibles per ajudar als professionals de la
salut pública han de tenir en compte les qüestions de gènere en
la seva feina, avui en dia són limitats, necessiten instruments,
directrius i formació específica per aconseguir que
comparteixin les consideracions de gènere i les incorporin a la
tasca que desenvolupen. Amb l’objectiu de demostrar que
l’adopció d’una perspectiva de gènere permet millorar
afectivament la salut d’homes i dones el personal de salut
pública hauria de tenir accés ampli a la informació sobre
pràctiques adequades en aquest terreny.

El Partit Popular defensa que la correcció de les
desigualtats de gènere entre els treballadors sanitaris és
fonamental perquè el sistema de salut pública sigui més eficaç
i més eficient. Fins fa pocs mesos, a les Illes Balears seguien
existint discriminacions cap a les metgesses a les quals el
Servei de Salut negava el pagament de les guàrdies si estaven
embarassades, dic fins fa poc mesos perquè vull pensar que
aquesta situació ja s’ha regularitzat, veritat?

Des del Grup Parlamentari Popular votarem a favor
d’aquesta iniciativa i de l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Ciutadans.

Moltes gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes. Bueno, en primer lugar,
a mí me gustaría aclarar esto de la perspectiva de género que se
menciona en esta PNL, que precisamente yo entiendo que la
perspectiva de género y la ideología de género es contraria a la
diferenciación de los seres humanos según el sexo biológico, lo
digo porque yo he acudido al consejo rector LGTBI que se creó
en la legislatura pasada y entre los múltiples panfletos que nos
dieron uno de ellos decía que tradicionalmente se ha dividido
a los seres humanos en hombres y mujeres, que eso era un
error. Por tanto, no entiendo que ustedes estén aquí hablando
de que hay que diferenciar las enfermedades entre hombres y
mujeres, pero luego me digan que hay que aplicar la
perspectiva de género en ello.

Y creo que es incongruente hablar de perspectiva de género
y de dividir las enfermedades por género si precisamente dicen
ustedes que las enfermedades son diferentes entre hombres y
mujeres. La transexualidad es un claro ejemplo, ¿sabían que
existen mujeres transexuales diagnosticadas con prostatasis -
perdón-, con prostatitis? ¿Cómo encajan eso en la perspectiva
de género y desagregar las enfermedades por género?

Claro, es que yo creo que esta iniciativa está cuestionando
situaciones además que están ampliamente superadas. Dicen en
la exposición de motivos: “Encara avui les dones es troben
dificultats perquè les seves patologies es tractin amb la
importància que tenen i no hi hagi biaix de gènere ni en el seu
diagnòstic ni en el seu tractament”. Será en Afganistán, ¿no?,
porque en España... O sea, ¿de verdad se creen que a las
mujeres no se las trata igual que a los hombres a la hora de
acceder a un servicio sanitario, de verdad lo creen? Alguno ha
dicho que las mujeres no acuden antes a urgencias, porque
están ocupadas cuidando de sus hijos o de otras cosas, como si
los hombres no estuvieran también estresados y tuviesen sus
obligaciones también con los hijos, o con lo que sea. No sé, es
que oigo unos argumentos de verdad... 

Mire, yo le puedo asegurar que llevo meses, yo que soy
mujer, cancelando visitas médicas que tenía concertadas,
¿saben por qué? Porque no hay forma de concretar una visita
médica y poder acudir, porque este Parlamento no me informa
de cuál va a ser mi horario más que dos días antes de la semana
que va a empezar. No sé, pero yo creo que lo que me pasa a mi
le puede pasar a mi, tanto si soy hombre como si soy mujer, nos
puede pasar a todos.

Por tanto, miren, yo lo que creo es que lo que tenemos que
hacer si queremos hacer algo bueno por la salud, es tomar
ejemplo de otros países, como por ejemplo Francia, de
aumentar los salarios a los sanitarios y dejarlos de intentar
interferir en su trabajo, que ellos ya saben muy bien qué
tratamiento tienen que aplicar a una persona si es hombre, o si
es mujer, o si es un niño, o si es anciano, o si tiene cualquier
tipo de circunstancia que haga que un medicamento, o un

tratamiento pueda ser útil o menos útil, o pueda estar
contraindicado o no.

Por tanto, me parece que esta PNL, como digo, está fuera
de lugar y por supuesto voy a votar en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, 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. Vagi
per avançat que votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
que avui ens presenten els grups parlamentaris que conformen
el pacte. Votarem a favor bàsicament per una cosa, perquè
estam totalment d’acord en el fet de què el Govern de les Illes
incorpori a les seves polítiques sanitàries els principis
establerts, que per cert, ja estan establerts i inventats, no
descobrim la pólvora tampoc avui aquí i que a més a més estan
reflectits en la Declaració de Madrid de 2020, on participants
de 28 països europeus varen celebrar dia 14 de setembre de
l’any 2001, el seminari sobre mainstreaming de gènere a les
polítiques de salut a Europa.

En aquest seminari, faré una mica d’història, es va
reconèixer la necessitat d’avançar en els compromisos
internacionals i en la seva implementació, no sé si
concretament parlaven o no d’Afganistan, però sí és necessària
una política europea internacional que faci ressò i es faci ressò
de les discriminacions que encara patim. Es va fer una
declaració de principis i s’establiren requisits previs,
recomanacions per al mainstreaming de gènere en la salut.
Equitat i igualtat de gènere, el reconeixement a la diversitat són
alguns dels principis inclosos en aquesta Declaració de Madrid,
perquè les dones i els homes tenen dret a viure sense perjudicis,
sense conseqüències, sense greuges, sense discriminació en
totes les esferes de la vida i també això inclou l’atenció
sanitària.

Per aconseguir els millors nivells de salut és necessari que
les polítiques sanitàries reconeguin que dones i homes, a causa
de les seves diferències biològiques, etc., i afegiria en el darrer
dels etc., “històriques” i també els seus rols de gènere, tenen
necessitats d’obstacles i oportunitats diferents i no parl d’aquest
Parlament, que pens que som uns privilegiats en qualsevol cas.

Per això nosaltres hi votarem a favor, tot i que com dic, la
pólvora no l’han inventada vostès amb aquesta proposició no
de llei, però nosaltres sempre som partidaris de sumar i no de
restar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Veig que no hi ha el Grup
Parlamentari Mixt, si no vaig errada. Per tant, un cop
recomençada la sessió..., ah, perdonau, procedeix ara a la
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suspensió per deu minuts. Volen que continuem els grups proposants?

Idò un cop recomençada la sessió, si així pertoca,
intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar
si accepta l’esmena presentada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Bea Gamundí, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc en relació amb
l’esmena que presenta el Grup Parlamentari Ciutadans, dir que
la veiem amb bons ulls, que, a més, ens ha agradat perquè
pensam que aporta a la PNL que presentam i que es facin eines
per sensibilitzar i divulgar qüestions que tenen a veure amb la
perspectiva de gènere i sobretot que afecten les dones, des de
la multiculturalitat, doncs és clar que sí que hi estam d’acord.

En relació..., aclarir a la representant del Partit Popular que
precisament els grups que donam suport al Govern presentàrem
una esmena a la seva PNL que també varen acceptar i que
anava fins i tot en un sentit més ampli, fent referència
evidentment a totes les professionals que exercien la sanitat
pública, no sols les facultatives i, a més, que no només es
cobrés durant l’embaràs, que era el que vostès deien, sinó
també en el termini de baixa maternal i de lactància. Que això
evidentment es va fer d’acord amb el BOIB que es va preveure
en el mes de maig i que, evidentment, va ser la primera vegada
i amb un govern progressista, que es va reconèixer i es va
compensar aquesta circumstància a les Illes Balears i que avui
gaudeixen prop de 200 dones professionals.

Respecte de VOX, li vull explicar que una cosa és el sexe
biològic, que no sé com pot dir que està superat, i una altra és
el gènere, que són estereotips que donen a homes o dones,
segons el seu sexe. I justament perquè els nostres cossos són
diferents i unes tenim úter i altres tenen pròstata, és important
disgregar aquestes dades per sexe. Sols així podrem donar una
millor atenció sanitària possible. Evidentment prevèiem que no
donarien suport a aquesta proposta, perquè a la proposició de
llei que vàrem presentar, que té a veure amb la conciliació
familiar, laboral i personal, ja es carregava tot el que feia
referència a la perspectiva de gènere de la proposta original que
era del Govern de Castella-La Manxa. I en definitiva, davant
afirmacions negacionistes de partits ultraliberals, sols em queda
dir que no podem entendre la salut, sense tenir present el
gènere. I dir-li més clarament que “la salud sí tiene género”.

I finalment voldria agrair el posicionament que han tengut
la resta de grups, que crec que han aportat molt al debat, la
portaveu d’El Pi feia referència que, a més, això s’havia
d’impulsar des de l’àmbit internacional i europeu, hi estam
molt d’acord. Pensam que sens dubte contribuïm a descobrir
noves perspectives, plantejam a més noves preguntes, obrim
àrees d’investigació i aplicació i ampliam els resultats per
donar resposta a les necessitats i demandes de la societat en
general i també a les dones en particular.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. Té el torn de paraula per Podem,
per Podemos, té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. És evident que necessitam serveis
públics que atenguin bé a tothom i la inclusió del factor de
gènere en la pràctica sanitària és irrenunciable.

És evident i esperàvem que VOX no entengués la proposta,
res nou, comentar a la seva representant que no, no estar
àmpliament superat tot el que parlam aquí, davant el mateix
procés quirúrgic, per exemple, és més fàcil que un home
obtengui una major dosi d’analgèsia front d’una dona, des
d’aquest factor fins a tots els que hem comentat aquí, fins a
molts més que puguem posar damunt la taula.

La conciliació evidentment és difícil, esperam que VOX
també doni suport a totes les mesures impulsades des d’aquest
govern d’esquerres i també a nivell estatal. Si és un tema que
preocupa, donin suport, empenyin amb nosaltres, que segur que
aconseguirem un país molt millor.

I davant el debat sobre la transsexualitat que ha manifestat
la portaveu, dir que alerta que no la senti el seu líder, perquè si
varen posar dins llistes gent d’aquest col·lectiu que duia per
tota Espanya un bus taronja que deia que “els nins tenen penis
i les nines tenen vagina”, tal vegada li caurà una repulsa.

Jo vull donar les gràcies a tots els grups que han donat
suport, coincidesc que el debat ha estat molt interessant, queda
camí per recórrer, però segur que entre totes i tots podrem
millorar les nostres illes i el nostre país.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Miquel Ensenyat, cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Molt breument, evidentment la PNL ve
a partir de constatar tot un seguit de fets, jo crec que això és
important, que s’han constatat un seguit de fets en tota la
trajectòria que duim on repetesc, s’ha avançat molt i crec que
també, quan parlam d’aquestes qüestions, un ha de posar
damunt la taula totes aquelles passes que hem fet i que hem
avançat i molt especialment en aquesta qüestió. Jo record quan
jo era petit es cantava aquella famosa cançó d’una nina..., com
era, ara no m’en recordaré, que havia quedat per anar a jugar,
“pero no podía jugar porque tenía que barrer, coser, fregar,
etc., planchar” i anar a urgències també hi haguéssim pogut
afegir.

(Algunes rialles)

Bé, podem riure, però això ho duim com a molt
interioritzat, oi que sí, especialment de la meva generació que
ja tenim 50 anys i ja anam per avall, però això ho duim dins el
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cap. Per tant, tot allò que puguem avançar dins aquesta lluita
per la igualtat, evidentment ho hem de fer, a més deia abans
que hem constatat un seguit de fets, fins i tot la
simptomatologia pot ser diferent, el tema d’assaigs clínics hi ha
molts més homes que dones. Per tant, parlam d’una sèrie de fets
i parlam que a partir d’aquests fets s’han de prendre una sèrie
de mesures que és incorporar la perspectiva de gènere, ni més
ni pus, sense entrar ja a debatre altres qüestions que ja farien
referència tal vegada a altres tipus de PNL.

Precisament aquesta té un caràcter genèric i entenem que ha
de tenir el màxim consens possible, com no podria ser d’una
altra manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Acabat el debat, passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 2712/20. Començam
a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 1 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 2712/20, relativa a introducció
de perspectiva de gènere en els protocols i diagnòstics sanitaris.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 8124/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a pla de xoc postCOVID-19.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 8124/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel
procediment d’urgència, relativa a pla de xoc post COVID-19.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’actual pandèmia
generada per la COVID-19 ha alterat d’una manera radical
l’activitat assistencial sanitària, des del tancament de centres
d’atenció primària a tancament de les agendes d’especialistes
i la suspensió en la realització de proves i cirurgies

programades han estat part dels danys col·laterals que aquest
virus ha produït en el nostre sistema sanitari. 

Una vegada que les dades acompanyin amb relatiu
optimisme del control sobre els contagis i evolució de la
pandèmia a la nostra comunitat, necessitam amb caràcter urgent
disposar d’un pla de tornada a la normalitat el més ràpid
possible, però també que estableixi les certeses i les garanties
necessàries perquè l’atenció sanitària recuperi els estàndards de
qualitat del nostre sistema sanitari a les Illes Balears.

És preocupant la cronificació que determinades malalties i
patologies hagin pogut generar en els pacients que hagin hagut
de retardar el seu diagnòstic o intervencions quirúrgiques ja
programades i també per l’increment de les llistes d’espera que
ha generat la situació actual i que puguin empitjorar si no es té
un pla ben dissenyat i enfortit a la volta de l’activitat
programada. 

Hem de dir també que no només parlam de primeres visites
o d’intervencions quirúrgiques, també evidentment parlam de
quan ens referim a segones visites, que ni tan sols s’obri una
agenda per poder accedir a una segona visita a una consulta
d’un especialista. 

Per tot això, el nostre grup, el Grup Parlamentari Popular,
ha presentat aquesta proposició, que la vàrem presentar dia 29
d’abril de l’any 2020, quan crèiem que era molt necessari posar
damunt la taula el següent que ara passaré a explicar. En el
primer punt nosaltres diem que “el Parlament de les Illes
Balears insta la Conselleria de Salut i Consum a elaborar un pla
de xoc sanitari postCOVID, dotat de mitjans econòmics i
professionals necessaris que garanteixin la volta a la normalitat
de l’activitat programada de tot el sector sanitari, amb la major
celeritat possible, i que contribueixi amb la major eficàcia a la
reducció de les llistes d’espera, que ja teníem prèviament abans
de l’arribada del virus i que ara s’han vist incrementades i que
encara s’han incrementat molt més en l’actual situació.”

En el segon punt “el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut i Consum a consensuar aquest pla de xoc
sanitari postCOVID amb els professionals sanitaris i agents
socials i a presentar-lo en el Parlament de les Illes Balears en
el termini màxim de dos mesos.”

Aquesta és la proposta que nosaltres vàrem fer en un sentit
constructiu per a precisament després de la COVID fer aquest
pla de xoc per minvar aquestes llistes d’espera, que si ja teníem
molt elevades abans de la COVID ara s’han vist agreujades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca l’esmena RGE
núm. 10846/20. Per a la seva defensa té la paraula, per part del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Fernández, per un temps
de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008124
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010846
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010846
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LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El SARS-CoV-2 i la malaltia que
produeix la COVID-19 han suposat un dur cop tant sanitari
com social i econòmic arreu del món, i com no pot ser d’altra
forma a les Illes Balears.

Quan a principis d’any vàrem tenir el primer cas a Balears,
que va ser el segon a Espanya després de Canàries, cap expert
no va poder preveure amb les dades de què disposàvem, que
començava la pitjor pandèmia a Europa dels darrers cents anys.
Encara i així, la Conselleria de Salut va respondre en temps i en
forma essent de les primeres comunitats autònomes que va
rebre avions amb tones de material procedent de la Xina.

És veritat que tot i no ser una de les comunitats autònomes
més afectades en nombre total o percentual de pacients amb
COVID-19, aquí vàrem tenir la sort de no haver de veure les
terribles imatges que, per exemple, es varen veure a Madrid, els
nostres serveis de salut es varen haver de reestructurar
ràpidament: es varen crear nous circuits, les unitats bàsiques
varen tancar, els medicaments amb recepta electrònica es varen
començar a renovar automàticament, per primera vegada
moltes de les consultes es feien de forma telefònica i
telemàtica, es varen posar a disposició diferents línies
telefòniques per atendre problemes de salut mental derivats de
la crisi i el confinament. És a dir, el nostre govern va fer tot el
possible perquè la urgència de la situació no deixàs de banda o
sense l’atenció adient a altres malalts amb necessitats
importants. 

No puc negar, perquè és una evidència, que la pandèmia ha
provocat un empitjorament de les llistes d’espera, tant a les
consultes amb especialistes com a les petites intervencions.
També entenc que en el moment que vostès varen presentar
aquesta proposta encara vivíem els pitjors moments de la crisi
i que no sabíem quina seria la resposta del servei de salut en
començar la nova normalitat. 

A hores d’ara no només s’ha recuperat un 95% de
l’activitat, cosa que ha fet que les llistes d’espera tornin a la
situació prèvia, sinó que el Govern balear ja va presentar el pla
que vostès demanen a aquesta PNL. Va ser concretament el dia
1 de juliol i s’anomena Pacte per a la reactivacio de les Illes
Balears.

Sra. Durán, sé que el seu partit, a diferència d’altres grups
aquí presents, no va signar aquest pacte, que sí varen signar els
principals agents socials, econòmics i els consells de totes les
Illes, però ja que el seu punt d’acord demana que el Govern
faci aquesta planificació amb consens d’especialistes i agents
socials, que vostè parla que aquesta proposta s’ha fet amb un
afany constructiu i que quan va presentar això ja sabia que les
reunions amb ells per redactar aquest pla ja havien començat,
li deman que accepti la nostra esmena. De fet, estaria bé que li
fes una ullada al document sencer, perquè hi ha coses prou
interessants quant a salut, entre d’altres doncs una inversió de
50 milions d’euros.

És per això que el Grup Socialista, juntament amb Unides
Podem i MÉS per Mallorca, presenta l’esmena següent: “el
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut i

Consum a desenvolupar l’acord d’agilització assistencial de
l’atenció sanitària contemplat al Pacte de reactivació de les
Illes Balears i dotat amb 30 milions d’euros per a la
planificació d’activitat extraordinària dels professionals de l’ib-
salut i 20 milions d’euros per a la col·laboració
publicoprivada”.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La gestió de la COVID-19 a la
nostra comunitat autònoma ha estat complexa, amb un gran
esforç en atenció directa per part dels i les professionals
d’atenció primària, d’hospitalització, de residències i de tot
tipus de serveis, però també de manera molt important i pensam
que de manera molt positiva, i així ho hem reconegut des
d’Unides Podem, en la planificació i la gestió dels llits
disponibles a cada un dels centres sanitaris de manera que no
hi hagi quedat ningú sense ser atès. Aquesta planificació,
orientació i disseny de les diferents actuacions ha duit moltes
hores, molt d’esforç i pensam que s’ha fet d’una manera
correcta. 

En aquest sentit el pla de xoc sanitari que es planteja,
nosaltres som cosignants d’aquesta esmena, té a veure amb un
retorn a una activitat que es va haver de suspendre en el seu
dia, per una protecció de la ciutadania, això volem que quedi
molt, molt, clar, es varen suspendre cirurgies programades, es
varen suspendre consultes, perquè no era pertinent, perquè no
era prudent, i perquè no era segur tenir una població
aproximant-se a uns centres sanitaris on hi havia pacients
malalts, pacients que podien estar infectats, amb una situació de
sobrecàrrega que hagués fet que hagués claudicat el sistema
sanitari. És per aquest motiu que es varen prendre les decisions
que es varen prendre; al nostre mode de veure, per protecció de
la salut de la població, i amb uns resultats que han deixat palès
que en aquestes Illes els professionals sanitaris i les persones
que han tengut cura d’aquesta coordinació i gestió, realment,
sabien del que es parlava i del que estaven fent.

És evident que sempre es pot fer més i millor, però pensam
que els resultats enfront d’altres comunitats autònomes és molt
diferent. I especialment, avui, un dia on hem vist com s’han
hagut de tancar establiments d’unes determinades zones, també
una passa més per protegir la població d’uns abusos i d’uns
possibles contagis, que ja sabem en què podria repercutir, no
només en la salut poblacional sinó també en l’economia de les
nostres Illes.

Pensam que l’esmena té sentit, que té a veure i millora la
proposta presentada i esperam que es tengui en compte. 

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

També per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que de les
mesures, o la mesura més important, evidentment, de
reactivació social i econòmica, i sobretot la de més impacte,
haurà estat, evidentment, la de seguretat sanitària, és a dir, si
quan hagi acabat fem comptes del que hem invertit,
evidentment, tota la despesa sanitària, des de l’inici del
començament fins que puguem arribar a una nova normalitat,
haurà estat la més grossa, sense cap dubte ni un, no? I crec que
en aquest sentit no s’han escatimat esforços sobretot de cara a
la seguretat sanitària de la població, i entenem que això
evidentment és l’objectiu fonamental.

I, per tant, això evidentment fins aconseguir una altra
vegada tota la normalitat, ha de seguir essent així, és a dir, la
sanitat ha de continuar essent aquesta total i absoluta prioritat
per part del Govern d’aquestes Illes. Entenem, o es planteja
aquesta esmena, sobretot, de cara a fer-la, diríem, viable o
adaptada, més bé, a la realitat a dia d’avui, tot i que de fons hi
estam d’acord, no és així? Per tant, es tracta d’arribar a un text
que vagi bé a tots però jo entenc també que és important que
arribem a condenses en aquest sentit, perquè el missatge que ha
de sortir d’aquesta Cambra és aquest, és a dir, que la sanitat és
-i o ha estat-, és i ha de continuar sent aquella total i absoluta
prioritat, per sobre de tot. 

Per part nostra, res més. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari de Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Bé, és obvi i ho he esmentat en
diferents intervencions i durant aquests tres mesos, quan parlam
de COVID-19, la situació excepcional que s’ha donat i,
evidentment, crec que des d’aquesta comissió i des d’altres,
s’han abordat iniciatives encaminades a pal·liar la situació i en
diferents temes. 

Nosaltres vàrem signar, és ver, i així és, el Pla de la
reconstrucció: un pacte social, un pacte també polític per a la
reactivació de la situació que hi havia i tornar a la situació de
normalitat, de fet, el nostre Grup Parlamentari va presentar dins
del paquet de mesures de tots els àmbits, concretament, a
l’àmbit de salut, el diputat que els parla en va presentar, en nom
del nostre Grup Parlamentari, 50 iniciatives, i entre elles,
encaminades moltes en temes d’actuacions de xoc per recuperar
la situació anterior; i afectava la llista d’espera, i afectava, per
exemple, temes com que es facilités el diagnòstic presencial de
la gent gran, de la gent amb dependència perquè la
teleassistència ni es té preparada, i aquí s’han duit iniciatives,

ni el personal, ni els usuaris estam preparats per a aquest tipus
de diagnòstic, en vàrem parlar, també, de la reobertura de les
unitats bàsiques de salut, de reforçar el SAMU amb el suport
vital avançat i suport vital bàsic, en vàrem parlar també, que es
reforcés el personal sanitari a les residències o, per exemple,
vostè ho sap, Sra. Durán, el tema de Can Pastilla, el centre de
salut, que no tenen..., o reforçar tots aquests àmbits, o el tema
de Pere Garau. 

Per tant, alguns s’han recollit, altres ja estan en iniciativa i,
evidentment, molts encara no s’han recollit i nosaltres, el nostre
Grup Parlamentari, interpel·larà perquè es duguin a terme,
perquè això és tornar a la normalitat, tornar a la normalitat no
és només reduir les llistes d’espera -que han augmentat
evidentment perquè hi ha hagut una aturada-, sinó dotar al
personal necessari i vincular els protocols de seguretat en tema
de COVID-19 a la necessitat del pacient i als que no poden
demorar la seva intervenció quirúrgica, com a consultes. 

El que ens preocupa és la situació que estam veient, des de
fa uns dies, que sembla que s’alentirà molt aquesta recuperació,
pel comportament d’alguns residents a les Illes Balears i, entre
d’altres coses, per com està implementant les mesures el
Govern de les Illes Balears, que entenem que amb una manca
de rigor i fins i tot que crea certa incertesa, per tant, és evident
que serà difícil; nosaltres estarem a l’aguait i vigilant perquè
s’acompleixi. 

Miri, de la seva iniciativa, lògicament, nosaltres, no ens hi
podem oposar, vostè està demanant que, precisament, es dugui
a terme això. Vostè ho va demanar en el mes d’abril, la situació
del mes d’abril no és la situació d’ara i, en aquest sentit, vostè
demana la dotació econòmica suficient, i aquí els grups que
donen suport al Govern estan fent una esmena que fa..., i està
recollida en un document, en un pacte, per tant, supervisat per
la societat civil també, i perquè els varen signar, d’una dotació
econòmica. 

El que passa és que entre l’esmena que hi ha aquí, que no sé
si vostès l’acceptaran o transaccionaran, jo crec que sempre és
bo en aquesta línia que..., supòs que coincidim!, malgrat les
prioritats que estableixen els uns i els altres, és
transaccionable... Nosaltres, si no fos així, ja dic, li anunciï,
Sra. Durán que nosaltres li donarem suport perquè no podem
estar en contra d’una cosa que vostè esmenta aquí i moltes més
que no esmenta i que nosaltres també li acabam de citar, com
el tema reobertura de les unitats bàsiques de salut... Ho estan
demanant també, tornar a la normalitat, en els centres de salut,
totes les associacions professionals de sanitaris, de facultatius,
i de tècnics, i d’infermers i d’infermeres, és a dir, s’està
demanant.

Per tant, nosaltres, evidentment, donarem suport a una
petició en aquest tema, sobretot perquè es parla de consensuar
un pla de xoc. Hi va haver una oportunitat de consensuar un pla
de recuperació, que incloïa, també, incorporava mesures en
l’àmbit sanitari, hi havia associacions professionals que hi
varen participar. No és el pla que a nosaltres ens agradava, però
sí és el pla que ens permetia canalitzar moltes iniciatives i que
es varen acceptar. I per què no ho era? Perquè demana la
participació d’experts, la participació de la gent, de la societat
civil, a meses de diàleg, a espais de participació on, tal volta,
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es canalitzarien moltes més propostes. Però, en tot cas, sí
s’inclouen moltes mesures dins d’aquest àmbit sanitari.

Tot i això, per finalitzar, ja li dic, ens agradaria que es
pogués transaccionar i es dugués a un acord, però si no... Tal
com vostè ho planteja aquí, dir no, seria molt incongruent per
la nostra part i molt incoherent, i això és una cosa que el meu
Grup Parlamentari, evidentment, no fa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Nosotros tampoco hemos firmado el
pacto, el Pacto de reactivación de las Illes Balears, entonces,
bueno, nosotros no lo hemos firmado básicamente porque no
queremos participar de titulares que no llevan a ningún sitio,
creemos que es hora de actuar, actuar de forma eficiente y
eficaz y no con medidas insuficientes que, a la hora de la
verdad, no van a solucionar ninguno de los problemas que nos
va a dejar esta crisis. 

Y esta iniciativa yo creo que va en el sentido de reaccionar,
realmente, y de poner los medios adecuados para hacer frente
a las consecuencias de la COVID-19, por tanto, vamos a
apoyarla, a pesar de que no tengo claro..., no tengo claro que la
enmienda presentada por el PSOE, por Unidas Podemos y por
MÉS, sea algo que vaya a solucionar el problema, pero que
muy probablemente se quede corto y, por tanto, voy a esperar
a ver si se acepta o no la enmienda, pero en principio aceptaría
la iniciativa tal y como está y no con la enmienda presentada.

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, ens
agrada aquest Pla de xoc sanitari postCOVID-19, tot i que
durant la meva exposició faré alguna reflexió.

Crisi sanitària de la COVID-19 que ha sacsejat fortament el
nostre sistema sanitari, és obvi, ho heu viscut, o nosaltres o en
els nostres voltants, a coses que estaven programades i no s’han
pogut fer i, entre d’altres moltes qüestions, que ja s’han
anomenat aquí. Durant l’estat d’alarma es va centrar quasi en
exclusiva l’atenció i tractament de la COVID-19, deixant en
suspès tot allò que no era urgent, que hagués estat urgent si no
hi hagués hagut la COVID, perquè tot és urgent i prioritari, hi
ha moltes malalties, moltes proves, moltes revisions que
s’haurien pogut fer i no s’han fet, però és vera que la prioritat
era acabar, tancar, que no hem acabat, o almanco poder frenar

la invasió d’aquesta pandèmia que feia perillar i de fet, fa
perillar el nostre sistema sanitari i també econòmic.

Proves diagnòstiques, cirurgies no urgents, impacte molt
gran en altres patologies, que pensam que ho sabrem en el
futur, com és el cas de càncer, problemes cardíacs,
transplantaments.

Dades publicades per l’ib-salut, n’hem cercat, els que hem
trobat arriben fins a maig, però perquè dóna una mica la
magnitud de la tragèdia, del tema que avui parlam.
Empitjorament important dels registres sobre demores
superiors als 60 dies, en el cas de les consultes especialitzades
i de 180 en relació a les intervencions quirúrgiques. En pacients
amb una demora de més de 60 dies per a consultes externes,
vàrem passar de 5.700 el febrer a 23.000 quasi 800 el mes de
maig. La demora mitjana per ser atesa a consultes externes va
passar de 31,96 dies a 79, 78,75 el mes de maig. Intervencions
quirúrgiques per aportar qualque dada més, els pacients amb
una demora de més de 180 dies per ser intervinguts
quirúrgicament, va passar de 817 el febrer a 3.550 el maig.

Això vol dir que no entenem que la prioritat era una altra?
No, això vol dir que efectivament, hem deixat enrera patologies
que tradicionalment ens haurien posat els pèls de punta si això
hagués estat així.

És cert que l’activitat assistencial es va recuperant
progressivament, nosaltres de fet vàrem fer una pregunta a la
presidenta Francina Armengol sobre les unitats bàsiques de
salut, que me va dir textualment, “demà obriran totes”, no, no
es varen obrir totes, però bé, se’n varen obrir algunes i
progressivament s’estan obrint. Però la COVID-19 ha provocat
un canvi de model en l’activitat assistencial, per posar un
exemple en molts de casos les visites presencials s’han
substituït per l’atenció telefònica, o fins i tot per la
videoconferència. 

Estam d’acord amb el Partit Popular, que si volem que els
efectes negatius que la pandèmia ha tengut i té en altres
patologies, no s’agreugin, la Conselleria de Salut i Consum ha
d’establir un protocol d’actuació que permeti recuperar
l’activitat. Consideram imprescindible, com s’especifica en el
primer punt, dotar aquest pla de recursos econòmics i personals
i a mi me sap greu repetir-me, però jo me deman d’on sortiran
tots els doblers que haurem de menester, per fer front a tot allò
que hem de menester. Quan parlam d’educació, el conseller
Martí March està a l’espera que Madrid doni. Quan parlam dels
romanents dels ajuntaments, ara resulta que el Govern central
diu “los pueden gastar, pero déjemelos y se los devuelvo”. No
sé, estam molt preocupats pel tema dels doblers perquè pensam
que sense inversió i sense pressuposts no arribam.

I ja acab Sra. Presidenta, que no sé si ja m’estic excedint,
però dir una cosa, a l’esmena que presenta el pacte,
efectivament hi ha un pla de reactivació que contempla tot això,
però quantes vegades d’ençà que jo som aquí que no fa tant,
dec ser de les noves que han arribat i no dic de les joves, que
han votat per triplicat la mateixa cosa, com a reforç n’acabam
de votar una que ja era a la Declaració de Madrid i hem dit que
està bé, reforcem. Per tant, no passa res, però és vera també que
senyors del Partit Popular, vostès no hi varen ser en aquest Pla

 



SALUT / Núm. 29 / extraordinari / 15 de juliol de 2020 465

de reactivació, però ara sí que volen ficar aquí, tot i que la
proposta està registrada dia 28 d’abril, volen ficar aquí una
cosa que ja està inclosa dins aquest Pla de reactivació. Ja sé que
vostès ho veuen diferent, jo és igual, els ho votaré a favor, però
també pens que quan es vol sumar, se suma amb totes, no
només amb aquelles iniciatives que duen els nostres noms i
llinatges.

En qualsevol cas la nostra resposta serà sí. Gràcies Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara correspondria al Grup Parlamentari Mixt, però
no hi han comparegut. Per tant, procediria ara a 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?

Un cop represa la sessió, té la paraula la Sra. Durán per
fixar posició de l’esmena proposada i evidentment en torn de
contradiccions per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot agrair les
intervencions dels meus companys anteriors, totes, crec que
avui no és un dia de retrets, perquè hem de mirar cap endavant
i aquesta proposta estava feta dia 29 d’abril i avui també venim
amb la mateixa intenció a defensar-la.

Com hem dit en la defensa d’aquesta proposició no de llei,
ara més que mai és necessari un pla de tornar a la normalitat el
més ràpid possible, però també que estableixi les certeses i les
garanties necessàries perquè l’atenció sanitària recuperi els
estàndards de qualitat del nostre sistema sanitari, que hem de
dir que per a nosaltres abans fins i tot de la COVID, no el tenia,
perquè vull dir que abans de la COVID ja teníem unes llistes
d’espera molt, molt altes.

Els grups parlamentaris que donen suport al Govern, el
PSIB-PSOE, Podem i MÉS per Mallorca han presentat una
esmena de substitució en el primer punt, instant la conselleria
a desenvolupar l’acord d’agilització assistencial de l’atenció
sanitària, contemplat en el Pacte de reactivació econòmica de
les Illes Balears.

A nosaltres he de dir que ens sorprèn i ens sorprèn molt que
la solució del grup d’esquerres, per no deixar ningú enrera, com
diuen, i aconseguir la tornada sanitària que passi a aquest pla,
que destina 20 milions d’euros a la sanitat privada. El que
vostès com a govern..., els seus partits com a govern no han
sabut gestionar ha estat la sanitat pública i pretenen que la
sanitat privada els arregli allò que no saben gestionar i
m’explic. Nosaltres no estam en contra que en un pla de xoc
s’avalin 20 milions d’euros, perquè la sanitat privada ajudi a
alleugerar aquestes llistes d’espera, no estam en contra. 

Ara bé, no ho podem fiar tot a reduir les llistes d’espera a
un pla econòmic i a una aportació econòmica a la sanitat
privada. Creiem que hem de dotar la sanitat pública i hem de
fer molta feina amb recursos, amb mitjans, amb protocols i amb

reestructuracions i amb molta feina que ja s’hauria d’haver fet
abans de la COVID, perquè la sanitat pública, per ella tota sola
sigui suficient perquè no hi hagi llistes d’espera. Per això ho
vull aclarir, perquè precisament només amb 30 milions, no amb
aquests 20 milions que no estam en contra, torn repetir, de la
sanitat privada, arreglarem les llistes d’espera. Potser que
ajudin ara i evidentment els haurem de menester aquests
doblers per ajudar ara, però no ens solucionaran el futur,
perquè ja anàvem malament abans de la COVID quant a llistes
d’espera.

20 milions d’euros perquè la sanidad privada ajudi a la
pública, d’acord, però d’allò que sempre vostès han renegat,
perquè vostès sempre han renegat, hem de dir que a més hi va
haver persones bastant visibles de les seves formacions
polítiques, que quan sortien al balcó, només parlaven de sanitat
pública. Hi havia molts dels diputat que som aquí que quan dia
sortíem al balcó a les 8 del vespre, ho fèiem per als sanitaris,
per a tots els sanitaris, per als sanitaris públics i per als sanitaris
privats. Aquests mateixos sanitaris privats que ara, quan tal
vegada hi hagi un rebrot, Déu no vulgui, nosaltres tampoc
volem, però quan hi hagi qualque turista que tengui un
problema de COVID, anirà a la sanitat privada.

Per tant, nosaltres ho teníem ben clar, les dues han d’anar
de la mà, però la que ha de menester una ajuda ara per reduir
les llistes d’espera és la sanitat pública. Per això nosaltres creim
que aquest pla no fa..., d’acord, s’ha aprovat això, nosaltres
evidentment trobàvem que eren mesures insuficients, ara ho
diré, però sí que és vera que creim que era un pla necessari
estrictament per a les llistes d’espera de la sanitat pública. 

No podem acceptar aquesta esmena, perquè el que
necessitam és un pla de xoc dotat de mitjans econòmics i
professionals, que garanteixin precisament el que he dit, reduir
les llistes d’espera a la sanitat pública. I lamentablement les
mesures establertes en el Pla d’activació de les Illes Balears són
insuficients. Nosaltres si no hem signat, és perquè consideram
que són insuficients, no només en l’àmbit sanitari, sinó també
en l’àmbit econòmic, en l’àmbit turístic i en l’àmbit de serveis
socials.

Per una altra banda, també han aprovat unes mesures
totalment contràries als drets laborals dels professionals
sanitaris de l’ib-salut i els explic. En el Decret 8/2020, sense
cap tipus de consens ni acord amb cap sindicat metge, ni
sanitari, ni d’infermeria, han imposat tot un seguit de canvis
dins aquest decret, com per exemple una mobilitat forçosa, uns
torns de feina imposats i tot un seguit de qüestions amb les
quals nosaltres no estam d’acord i que evidentment també hem
presentat esmenes en el Decret 8/2020. 

Necessitam un pla sanitari on sapiguem exactament dels
mitjans en què comptam i els que necessitam, on es reconegui
la feina d’aquest personal i on es gratifiqui econòmicament
l’esforç dels darrers mesos, tal i com hem proposat des del
nostre Partit Popular.

En definitiva, nosaltres mantenim els punts que hem
presentat, entenc que vostès ho fan perquè consideren que així
ho han de fer, però nosaltres no acceptam aquesta esmena seva,
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com tampoc acceptarem votació separada, nosaltres volem
votació conjunta.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Acabat el debat, passam a votar la proposició no
de llei RGE núm. 8124/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 vots en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam repetir la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Sí. 6 vots a favor, 6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per darrera vegada tornam votar.

Vots a favor?

(Algunes rialles i remor de veus)

A veure vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència la proposició no de llei RGE núm.
8124/20, d’acord amb el Reglament de la cambra, s’elevarà a
la consideració del ple.

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