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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

Compareixença RGE núm. 10319/20, de la directora
general de Salut Pública i Participació, Sra. Maria Antònia
Font i Oliver, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, per tal d’explicar el Pla de contenció davant
els rebrots de la COVID-19. (Acordada la compareixença
a la sessió de la comissió del dia 30 de setembre del 2020). 

Atès que no n’hi ha cap, passam a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a la compareixença RGE núm. 10319/20,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de la directora
general de Salut Pública i Participació, la Sra. Maria Antònia
Font i Oliver, per tal d’explicar el Pla de contenció davant els
rebrots de la COVID-19.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a la resolució de la Presidència reguladora de les
compareixences previstes en els apartats tercer i quart de
l’article 46 del Reglament del Parlament.

Assisteix la Sra. Maria Antònia Font i Oliver, directora
general de Salut Pública i Participació, acompanyada pel Sr.
Antoni Nicolau i Riutort, cap de servei d’Epidemiologia de la
direcció General; pel Sr. Antoni Pareja i Bezares, epidemiòleg
assessor de la direcció general; per la Sra. Fátima Roso i Bas,
cap del programa COVID; per la Sra. Gemma Lorente i
Fernández, tècnica; per la Sra. Núria Tugores i Fernández, cap
de premsa de la Conselleria de Salut i Consum; i per la Sra.
Míriam Muñoz i Resta, assessora parlamentària.

Té la paraula la Sra. Font i Oliver per tal de fer la seva
exposició oral.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

Gràcies, presidenta, bona tarda, senyores diputades, senyors
diputats. Comparesc avui per explicar el pla de contingència de
contenció COVID, de contenció d’aquest coronavirus que ens
ha canviat les vides. Ho faré seguint un guió, on primer em
situaré en la situació actual molt breument, exposaré en quina
situació estam ara en aquest moment; després a partir d’aquesta
situació exposaré què hem fet, què s’ha fet, per continuar el
relat i explicar cap on anam, què proposam fer i què ja fem des
de demà mateix.

Començaré per ressaltar algunes dades; no són les dades
habituals a què us tenim acostumats a donar-les cada dia, són
altres dades, però que també consider que són interessants per
entendre un poquet més aquesta pandèmia. Mirau, una
pandèmia similar a aquesta va passar fa 102 anys, quasi quasi,
aproximadament fa 102 anys; va ser la mal anomenada grip
espanyola, i ara sabem que aquesta grip va provocar 500
milions de casos al món i 100 milions de morts. Ara amb la
COVID duim 38 milions de casos i 1 milió de morts. 

Vull aprofitar aquí per fer una aturada per parlar del tema
d’aquestes morts, morts molt sentides, que enrabien moltíssim
i que causen molta pena i molt de dolor sobretot als familiars,
perquè la situació que envolta aquestes morts són situacions
especials i que no pensàvem mai que poguéssim viure. Veiem
com els nostres familiars han de passar els darrers dies de la
seva vida sols, amb molt poca companyia, no poden ser quasi
visitats, i això provoca, afegeix dolor extra al fet de perdre una
persona estimada; per tant el nostre sincer..., he de transmetre
aquí condol i la ràbia que produeixen aquestes morts, morts que
al final són morts evitables o que segurament es podrien haver
posposat.

Així, doncs, també per continuar un poquet amb aquestes
dades he de dir a mode d’exemple que la grip en la temporada
2018-2019 en aquesta comunitat autònoma va fer que hi hagués
20.000 notificacions; ara, arrodonint, en duim unes 15.000 de
COVID, en el temps que duim de COVID; això és una
temporada de grip, són les 20.000. També he d’assenyalar que
la tuberculosi, per exemple, provoca en el món 15 milions de
morts, la tuberculosi; és vera que són a països que tenen unes
característiques especials. Això per envoltar i per intentar
entendre què pot passar amb aquesta pandèmia i quan podrem
realment donar dades finals, com he donat ara d’una que va
passar fa 102 anys. Això ho desconeixem; sabem que ara en
aquest moment ens trobam, ens situam en el que es va declarar
a Balears com la segona ona. 

Em referiré prou a aquesta gràfica, esper que la vegin bé. És
senzill, en vermell. És la gràfica que explica què ha passat des
que vàrem començar fins al moment en què som ara, actual.
Aquesta gràfica surt publicada cada vegada que s’emet un
informe des de Servei d’Epidemiologia, que és periòdic. I això
és l’evolució fins ara en aquesta comunitat autònoma.

Sembla que aquesta segona ona, tant a Espanya com a les
Balears, es va avançar a la segona onada que es presenta ara a
Europea; sembla que a Espanya es va avançar, es va avançar
aquesta segona ona que ara es presenta a altres llocs. També
sabem que aquesta segona ona és molt diferent a unes
comunitats autònomes que a les altres, no és igual; cada una
s’ha presentat amb unes característiques diferents. Sabem que
les dues ones són fotografies, tot i que les posi aquí, que sembla
que les compar, són fotografies completament diferents: la
primera ona fotografiava un tipus de persones afectades, de
casos; i la segona fotografia un altre tipus de casos afectats. No
es poden comparar una amb l’altra. I probablement l’explicació
que es dóna, probablement, al perquè les ones són diferents a
un lloc i a un altre té la resposta que es dóna des de Salut
Pública: que són causades probablement per variacions
demogràfiques, sociològiques, econòmiques, culturals, etc.; el
que caracteritza que una ona sigui diferent de l’altra.

És característic quan hi ha una ona en una epidèmia que
entre ona i ona hi hagi aquest altiplà, la meseta en castellà,
entre una i l’altra. En aquesta fotografia que veiem és que el
primer altiplà que hem tengut, que és aquest que hi ha entre una
i l’altra, bàsicament està a un nivell molt baix, molt baix de
casos; si ho poguéssiu veure aquí, la línia de baix són 0 casos,
i just, just, just passa per damunt dels 0 casos; la línia de
damunt ja són 20 casos; és un altiplà molt baix, vàrem
aconseguir arribar que aquest altiplà fos pràcticament sense
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casos, i això va ser per un motiu molt clar que explicaré
després.

El que es pretén..., què volem?, què estam ara, que estam en
una situació en què estam baixant aquesta segona onada, què
voldríem i què firmaríem, i què voldríem que passàs? I és que
aquest altiplà, que segurament no serà tan baix com aquest, no
ho serà, però sí que es mantengués el més temps possible sense
haver-hi alçades. Ara estam al voltant, podríem dir, d’uns 100
casos diaris, i aquests 100 casos diaris serien bàsicament en
aquesta línia on acaba des del darrer dia en què es va mesurar
la corba, i que intentàssim mantenir una estabilitat. Això
indicaria que totes les mesures preses són correctes.

Molt bé, això és... Situant-nos ara anirem un poquet més
enrere i explicarem què és el que ha passat o quina explicació
donam a tot el que ha passat entre aquestes dues ones. A veure,
aquest virus l’estam coneixent diàriament; diàriament sabem
coses noves, cada dia sabem alguna coseta més; el que no
sabem és tot el que n’arribarem a saber; sí que sabem alguna
coseta més: coneixem el seu mecanisme de transmissió; la
resposta del sistema immunitari, que hi ha tota una ciència per
investigar encara; el comportament del virus en diferents
escenaris tant de temperatura com d’humitat relativa, si hi ha
aglomeracions o no, si som a l’interior o a l’exterior, com
influeix la ventilació..., anam coneixent petites coses que ens
ajuden a anar diàriament aprenent-ne, i sobretot prenent
decisions per actuar; o sigui, al mateix temps que n’aprenem
hem de prendre decisions. 

Això és el que ha fet que la gestió d’aquesta epidèmia sigui
especialment complicada, per tots els temes que desconeixem
d’aquest virus. Sorprèn moltíssim i hem d’anar prenent
decisions perquè no podem estar esperant a conèixer com es
comporta. I és realment..., o això em diuen, que és característic
d’un tipus de crisi de salut pública com aquesta. El que sí és
cert és que ningú no havia viscut una crisi en salut pública que
es convertís en una crisi sanitària, que es convertís en una crisi
mundial d’aquestes característiques, ningú que és viu ara;
evidentment de les altres pandèmies sí que hi va haver altra
gent, però amb característiques diferents.

Molt bé, què hem fet, així molt breu i molt gros, quant a
política sanitària?, perquè ja dúiem una trajectòria, vull dir,
això no ens va passar. Només vull remarcar tres aspectes
importants que hem fet: un, són les polítiques que ja dúiem i la
inèrcia sobre el sistema sanitari, com era el nostre sistema
sanitari i sobretot el tema de cobertura universal, això és
important remarcar-ho perquè ens permet aquesta cobertura
poder tenir captada tota la població i poder-ne fer una
traçabilitat i un seguiment.

També he de remarcar en aquestes polítiques sanitàries o
polítiques en salut pública que és clau el paper d’Atenció
Primària. En aquesta comunitat autònoma al paper d’Atenció
Primària sempre s’hi ha donat un protagonisme especial dins
tot el sistema sanitari, són recomanacions de l’OMS, es
recomana moltíssim, però sí que és veritat que aquí ha estat una
realitat, l’Atenció Primària i també la salut pública. Sí que és
veritat que la salut pública tenia unes mancances que encara té
perquè, és clar, ningú no estava preparat -ningú no estava
preparat- per afrontar aquesta pandèmia, però si alguna

mancança més hi havia era en salut pública. Però sí que és
veritat que les polítiques d’Atenció Primària i de salut pública
sempre han anat molt a la par, sobretot quan parlam de
promoció, de prevenció, de protecció de la salut.

I després la tercera és que la inèrcia de treballar la salut en
totes les polítiques, que realment la salut no és propietat del
sistema sanitari ni és propietat de l’òrgan competent en salut en
aquest moment, sinó que la salut és de les persones, la salut és
de cadascun de nosaltres i és el nostre principal valor, el
principal valor de cada persona, és important que la salut es
dugui a tots els àmbits, o a totes les polítiques de forma que les
persones que puguin decidir, sigui quin sigui l’àmbit, sempre
decideixin sobre la millora de la salut de les persones.

Per tant, hem seguit la inèrcia i seguim..., i sobretot més que
mai ara, d’aplicar, d’aconseguir que la salut arribi a tothom i
arribi a tots els àmbits i per això hem treballat en tots els àmbits
que us enumeraré després, per això hem treballat tant en
coordinació, que ha estat clau aquesta coordinació i aconseguir
dur la salut a totes les polítiques. Facem un repàs un poquet...,
aniré repassant què hem fet, així com va passar, va anar passant
la història que tots hem viscut, la història recent.

Sabeu que a 31 de desembre mentre nosaltres celebràvem
la nit vella, Xina va informar que hi havia un grup de
pneumònies d’etiologies desconegudes, que havia tengut 27
casos d’una pneumònia estranya que no sabien d’on era. No
m’estendré molt, eh? Set dies després ja ens va dir per
què estava causada, ja sabíem quin era el virus que la va causar. 

I en aquest moment, ja va ser just en aquest moment que
Espanya va començar a engegar totes les accions per poder
treure la primera estratègia de detecció precoç, vigilància i
control de la COVID, la primera que va sortir; o sigui, a partir
d’aquí es posa a fer feina a nivell de ministeri, la Ponència
d’Alertes comença a fer feina, la Ponència d’Alertes és un
equip d’epidemiòlegs, un representant de cada comunitat
autònoma que són tècnics, ens representa a nosaltres a nivell
del ministeri, el Dr. Antoni Nicolau, que avui m’acompanya,
són 17 epidemiòlegs més el component... el grup tècnic de
CCAES que treballa amb ells i va ser l’equip tècnic que va
començar a preparar la primera estratègia, no sé quantes en
duim (...) modificacions una rere l’altra.

La Ponència d’Alertes, ja dia 20 de gener, aprovava...,
prepara el document tècnic i és aprovat sempre per la Comissió
de Salut Pública de la qual form part i en formen part tots els
directors generals de totes les comunitats autònomes. Aquest
primer document va ser aprovat de forma unànime per totes les
comunitats autònomes que formam la Comissió de Salut
Pública.

Això ja... i es posa en marxa aquest document dia 30 de
gener, el començam a posar en marxa, tot i això encara no hi
havia cap cas a Espanya, però resulta que en aquesta comunitat
autònoma ens apareix un dels primers casos, era el segon, però
en realitat varen ser diagnosticats el mateix dia, el resultat, tant
el cas de Canàries com el d’aquí ens varen informar que dia 7
hi havia un cas probable de la COVID que havia arribat de
fora, i dia 9, efectivament, es confirmava el diagnòstic que era
positiu.
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Això va passar dia 7 de febrer, dia 9 es confirma. Aquest
cas va provocar que... -un cas que aquí no veieu, però si hi ha
la línia és perquè va aparèixer aquí, eh?, això vol dir que aquí
ja hi havia un cas, perquè tota la línia vermella representa algun
cas-, és aquest cas que vàrem tenir aquí amb 71 contactes
estrets. Va ser un cas complicat a l’hora de manejar per ser el
primer cas, diferent del de Canàries que era un cas que no
residia a Canàries i que havia vingut de fora duia..., eren 7
contactes estrets si no vaig malament. El d’aquí va presentar 71
contactes estrets. Va ser una persona de les que tenim molt ara,
que va venir amb una malaltia amb símptomes -amb
símptomes-, però eren símptomes lleus, el que va fer que es
passejàs durant tres dies per moltes bandes i generant
moltíssims contactes estrets, entre aquests infants, perquè va ser
a una festa familiar amb molts d’al·lots i pares i mares, i en el
moment que teníem grip, o sigui, va ser especialment complex
per això, perquè varen començar a comparèixer els símptomes
que havíem de descartar si era grip o no. Per tant, les tractàvem
com a possibles COVID inicialment, fins que descartàvem la
COVID i després es diagnosticava la grip.

Però aquesta complexitat va ser una sort, pens, o sigui la
sort perquè ens va obligar a aplicar ja el protocol que encara
ningú no havia aplicat, que havia elaborat la ponència i ens va
obligar a reaccionar de manera molt ràpida perquè 71 contactes
que vàrem tenir al cap d’un parell d’hores de començar el
rastreig..., en aquell moment el rastreig el fem des del servei de
vigilància.

Aquests 71 contactes ens va fer pensar que s’havia de
dirigir tot... o sigui tot, principalment l’atenció, per atenció al
domicili, tots aquests que fossin lleus s’havia de fer al domicili,
no havien d’acudir ni tan sols als hospitals a fer-se cap prova.
I així, ràpidament, amb una decisió de dues hores, vàrem
organitzar amb el 061 que totes i cadascuna de les proves es fes
sempre al domicili, a no ser que hi hagués algú greu, que no
n’hi va haver cap en aquell moment...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sra. Presidenta, em sap greu interrompre...

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

Passaré ara al pla.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

...precisament...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No l’entenc, em sap greu, he demanat la compareixença i
amb la viada que fa la ponent, li deman que pugui parlar més
poc...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, li demanarem que vagi més poc a poc.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

D’acord, perdó, és que em vull dirigir al pla...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, si no li sap greu...

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

... que és el motiu de la compareixença, això és un recorregut
perquè per entendre el pla és important aquest recorregut, per
això faig molta de via.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè no té limitació de temps, així que per aquest tema
vostè estigui tranquil·la, d’acord?

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

D’acord, gràcies, gràcies, presidenta. Bé, vull dir que
d’aquest dia 9 de febrer, un mes més tard l’epidèmia ja estava
estesa per tot l’Estat espanyol i aquí ens havia començat la
primera onada. I va ser en aquest moment que ens començam
a inundar de molts conceptes que no havíem sentit mai, o sí,
però eren conceptes que estaven molt limitats a segons quins
àmbits, a l’àmbit d’epidemiologia, de microbiologia i sobretot
a l’àmbit sanitari; començam a entendre o a sentir parlar d’un
cas sospitós, un cas estret, un cas confirmat o la diferència que
hi ha entre confinament i aïllament, o què és contacte i la
diferència entre contacte estret, que no és el mateix desneteja
que desinfecció, etc., començam a parlar de proves, de PCR,
tot, era a nivell carrer, perquè era molt preocupant la situació.
I ràpidament els mitjans de comunicació ens varen començar a
adoctrinar i a educar sobretot en aquests conceptes i què
significaven. 

I les nostres intervencions eren sobretot per explicar perquè
s’entengués d’on sortien tots aquests noms que de cop i volta
inundaven la nostra àrea de coneixement, la diferència entre
brot, brot actiu, brot mixt, brot tancat, brot obert, índex..., la
taxa de positivitat, la incidència acumulada, la incidència
acumulada a set dies, a deu dies, com es feia un bon rentat de
mans, com es col·locava una mascareta, què és una mascareta
higiènica, quirúrgica, FFP2, FFP3...  Segur que tot això us sona
o ho heu après i n’heu sentit parlar moltes vegades.

Començam una època que no hem viscut mai ningú, ningú,
ni els que gestionàvem en aquell moment diferent ni els que
treballaven des de feia molts d’anys al Servei d’Epidemiologia,
ningú no coneixia el que realment ens passaria i com s’havia
d’actuar.
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Tot es va fer des de la coordinació constant entre el
ministeri, en aquest moment, sobretot a la primera onada, entre
el ministeri, el Centre d’Alertes europeu i la comunitat
autònoma principalment amb el Servei d’Epidemiologia.

Molt bé, doncs aquí apareix la corba amb la sort que..., -la
sort no, la sort no, perquè sort no n’hi ha..., n’hi ha poca, a més
que jo no hi crec en la sort-, bàsicament a la punta de la
primera onada és quan es va..., un poquet abans de la punta,
dels màxims casos, aquí la punta de la primera onada vàrem
arribar en un dia puntual vàrem superar els 100 casos poc a
poquet, però normalment parlam entre 60 i 80 casos, i molts
pocs dies ho vàrem mantenir, ja vàrem davallar.

Es decreta l’estat d’emergència i començam el confinament,
un confinament que tampoc ningú no havia viscut mai, ningú
no sabia realment on ens duria aquest confinament ni quins
resultats ens donaria, però els resultats són clars i varen
aparèixer per tot. És a dir, vàrem fer un confinament en aquesta
comunitat autònoma excel·lent, la població es va portar de
forma immillorable, i es va complir de forma que en aquesta
comunitat autònoma desapareix l’estat d’alarma i començam a
passar l’època que dèiem de desconfinament -recordau totes
aquelles fases que hi va haver- fins arribar al que era la nova
normalitat.

Mirau, la nova normalitat, diríem, vàrem acabar la fase just
en aquest moment..., o sigui, tot aquest moment havia estat
confinament i desescalada, i just en aquest puntet d’aquí, és
aquí, faltaven dues setmanes, cada retxeta és una setmana,
faltaven dues setmanes quan varen dir nova normalitat, varen
relaxar les mesures, estàvem en nivell 4, en dues setmanetes
iniciam la corba ascendent d’aquesta segona onada, una segona
onada diferent de la primera, perquè a la primera només
fotografiàvem els casos amb símptomes que ingressaven a un
hospital, o sigui aquells que tenien criteri d’ingrés, que eren els
més greus; i després el personal sanitari. En aquesta segona
onada, gràcies a l’esforç i a la millora en la capacitat sobretot
de diagnòstic, de poder fer PCR, moltíssimes més que quan
vàrem començar al principi, a la segona onada vàrem poder
fotografiar totes les persones que se sospitaven i també els seus
contactes. 

I aquí vaig ja ara, sense estendre’m molt més, al que va
determinar el Pla de contingència que avui coneixem d’aquesta
comunitat autònoma, que no és molt més diferent del que hi ha
a altres comunitats autònomes. He de dir-vos que, és clar, ens
ha ajudat molt el coneixement que vàrem adquirir..., el
coneixement que ens va donar la primera onada ens ha servit
molt per planificar la segona onada, perquè resulta que, és clar,
el 15... -aquí anam al juliol, a finals de juny, era aquí, dia 20 de
juny-, he de dir-vos que... -és que me’n vull anar a les dates
perquè és important- dia 15 d’abril, és a dir, prou abans de
començar la nostra ona, que va ser quan vàrem començar a
preparar el pla, la Comissió Europea va presentar el full de ruta
comú europeu, i és en aquest full de ruta comú que es basa el
Pla de contingència, i he de remarcar que en aquest full de ruta
comú deia que ens havíem d’organitzar de manera que
tenguéssim..., tots els estats s’han d’organitzar de manera que
hi hagués una bona vigilància epidemiològica, és a dir que els
diferents serveis d’Epidemiologia coordinassin tots els recursos

necessaris per realitzar aquesta vigilància, i sobretot que la
vigilància se centràs en Atenció Primària.

A nosaltres no ens va venir de nou, en aquesta comunitat
autònoma, perquè ja havíem incorporat l’Atenció Primària amb
l’atenció a domicili de la primera onada. Per tant la segona
onada s’havia de programar i s’havia de tenir en compte segona
vigilància incorporant Primària, i és aquí quan vàrem començar
a incorporar i a planificar tot el tema dels rastrejadors a Atenció
Primària, perquè si teníem una segona onada més alta estava
clar que els serveis d’Epidemiologia, que havien liderat totes
les primeres onades a totes les comunitats autònomes, no
abastaven; el nostre servei d’Epidemiologia en aquell moment
tenia 10 persones, 10 professionals, i varen gestionar tots els
brots que hi va haver la primera onada, però no abastarien, no
abastarien perquè varen anar justs. Per tant, això és el primer
punt, la primera premissa per crear el Pla de contingència, tenir
una bona vigilància, coordinada per Salut Pública, però que
Atenció Primària sigui la que realment faci la feina de camp, de
rastreig i de detectar els brots, i després comunicar-los i
notificar-los a Atenció Primària.

Després un segon que havíem de tenir molt ben
desenvolupat era la capacitat assistencial i la capacitat
d’aïllament. Aquí ja també, arran del que havíem après a la
primera onada, la capacitat assistencial en aquesta comunitat
autònoma no vàrem arribar al límit de tenir-la saturada, ni molt
manco tenir-la completa, però sí que vàrem preveure poder-la-
hi tenir en qualque moment pel que vèiem que passava a les
altres comunitats, i ja teníem preparat com podríem ampliar
tant llits d’UCI, com llits d’hospital, o com crear noves unitats
a altres llocs si era necessari. I després com faríem l’aïllament;
aquí disposàvem de diferents hotels, i amb el sector turístic,
que a la primera onada va patir molt i vàrem treballar molt de
mà en mà perquè encara teníem sobretot turistes de
l’IMSERSO aquí allotjats, vàrem establir el pla i vàrem ja
dissenyar que diferents hotels podrien acollir aquelles persones
que no poguessin complir l’aïllament a casa, perquè la principal
premissa era que l’aïllament per evitar la transmissió del virus
es fes als domicilis.

I després la tercera pota que havíem de tenir en compte en
tot pla de contingència era que hi hagués una capacitat
adequada per detectar i vigilar la propagació del virus; aquí hi
ha definir la quantitat de persones que necessitarem, i no només
definir quina quantitat, sinó què faran i què farà qui, i això és
el que vàrem començar a fer.

Així es posa en marxa tot el sistema sanitari que ha d’anar
preparant cada una d’aquestes àrees i el que competeix, i des
d’aquí, des d’aquesta direcció general, elaboram el que serà, el
que és, el que tenim ara, el pla de contingència.

He de dir que com a dates principals el 2 de maig vàrem
iniciar la fase de desconfinament i el 21 de juny, que és aquesta
data d’aquí, dues setmanes abans de començar l’onada, el 21 de
juny va ser quan va començar aquesta nova normalitat, que ja
us dic que és un espai de temps molt curtet fins que vàrem
començar l’augment. O sigui, ja teníem el pla, perquè dia 11 de
maig, dia 11 de maig, és a dir, abans d’aquesta data, ja es va
inaugurar la Central COVID, que era la que s’encarregaria de
la Unitat de rastreig, perquè vegeu que ho teníem..., estava tot
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programat i tot planificat. I, bé, aquí comença a fer feina amb
un objectiu clar aquesta central COVID, per procedir a la
detecció primerenca de tots els casos que apareguessin.

El pla d’intervenció té tres línies fonamentals: una és la
detecció, el testatge, la quantitat de proves, quantes proves hem
de fer, a qui, quan i on; són preguntes molt importants a l’hora
de decidir a qui es farà test. I aquí com els farem, si seran
individuals a qui farem tests. El pla d’aquesta comunitat
autònoma ja va estipular des del primer moment que aquí es
farien tests a tots els sospitosos, evidentment, a totes les
persones que presentassin un símptoma, per mínim que fos, que
pogués sospitar una COVID; també es faria als seus contactes
estrets ja des del primer moment, i també..., a tots els contactes
estrets; i després es farien PCR a col·lectius que presentassin
una vulnerabilitat, per tant era important saber si podien estar
contagiats de COVID, o que fossin col·lectius que treballaven
amb persones vulnerables o que tenien persones vulnerables i
per tant les podien contagiar i empitjorar la seva salut
notablement.

Després la segona part d’aquesta estratègia és l’estratègia
de detecció precoç, notificació i aïllament de casos i dels seus
contactes; a l’aïllament de contactes li diem quarantena perquè
hi ha unes petites diferències entre un i l’altre.

Quant a la notificació he d’explicar breument que la
notificació és la informació que estan obligats a passar les
persones que diagnostiquen un cas. Quan es diagnostica un cas,
que surt una PCR positiva, els professionals, que generalment
solen ser facultatius, però també ara les infermeres també estan
contribuint a la tasca de notificar perquè..., és una informació
que han de passar al Servei d’Epidemiologia, i aquesta
informació té entre..., és un full on hi ha més de 50 ítems,
entres 50 i 60 ítems, que és la informació que ens demana el
CNE, que ens demana el CCAES, per informar sobre com està
la situació de la pandèmia. Aquesta notificació l’emet sempre
el Servei d’Epidemiologia de cada comunitat autònoma,
d’acord?

És important, quan arriba aquesta notificació, hi ha unes
dades mínimes que ens solen arribar en el moment del
diagnòstic, però evidentment el clínic tampoc no sap tota la
informació d’aquests 54 camps, i això és la feina que després
més tard ha d’anar incorporant..., més tard no, en el moment en
què ens arriba la primera notificació amb les dades mínimes
llavors el Servei d’Epidemiologia les completa, i les completa
amb la informació que troba a la història clínica. Aquesta
informació per completar-la es complica més quan és un
pacient que ha passat per diferents àmbits, que té diferents
històries clíniques, o quan és a una clínica privada, també si no
està completa, que solen venir bastant completes, o quan és una
persona que no tengui història clínica aquí, és més complicat.

Una vegada... Després, en aquesta estratègia de notificació
i aïllament de casos també teníem preparat els casos quan els
domicilis no compleixen, per tant, molt ben definit què és un
domicili que compleix, perquè quan no compleix, els hem de
traslladar a un hotel o a un lloc adequat.

L’estratègia de contenció de brots també té unes mesures
generals, que és la tercera pota, la contenció de brots, que és la

tercera pota d’aquest Pla, té dues parts principals: una, són les
mesures generals de contenció de brots. Aquestes mesures
generals no són inventades perquè les coneixem molt i les hem
aplicades a molts altres àmbits, són, per exemple, les mesures
que s’han aplicat tradicionalment al tema de la conducció.

A les mesures generals tenim: recomanacions -
recomanacions de no fer via amb el cotxe-, idò amb la COVID
també tenim una sèrie de recomanacions per no contagiar-nos
tant; també tenim obligatorietat d’acomplir unes normes, amb
la conducció, per exemple, no podem sobrepassar una velocitat
quan ens ho diuen o també tenim obligatorietat de dur alguna
protecció, com és el casc si vas en moto, t’obliguen; idò
aquestes mesures generals de contenció de brots també passa el
mateix: hi ha mesures que són recomanacions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -Ah, no se’m sent? Si em puc acostar? Ah, perdonau, jo com
que sol parlar fort, em pos enfora perquè m’anim, em pos a
parlar fort. D’acord.

Idò aquestes mesures generals de contenció de brots
segueixen aquesta mateixa dinàmica, perquè són mesures que
coneixem de salut pública, són les que sempre s’apliquen en
qualsevol àmbit, són les mesures de prevenció, de protecció, i
on sempre hi ha alguna mesura d’aquestes de prohibició,
perquè de vegades sí que és necessari prohibir. Per tant, són les
que ja coneixeu, les mesures de prevenció principalment són:
les distàncies que hem posat, la més greu, la més extrema va ser
quan ens varen confinar; les de protecció també les sabeu, la
mascareta, per exemple, o les pantalles; i després hi ha les
prohibicions o les recomanacions, que són les que hem anat
fent a les diferents resolucions i que han anat sortint i que tots
coneixeu.

I després tenim, a part d’aquestes generals, tenim les
mesures específiques a cada àmbit. Salut Pública té un Pla de
contingència, un pla de contenció de brots, però la feina més
important i rellevant és el Pla de contenció de brots que Salut
Pública ha col·laborat i ha fet conjuntament amb tots i cada un
dels àmbits que comporten aquesta societat, que comporten la
nostra societat. I, en tots, hem estat Salut Pública, això ha
suposat -com us podeu imaginar-doncs, primer, un profund
coneixement de quins són aquests àmbits que comporten la
nostra societat i, després, una feina que, sense ser tècnics
d’aquesta, idò ens havíem de coordinar molt bé amb les
persones que realment coneixien aquell àmbit per a després
casar les normes de salut i les normes que s’havien de fer, de
complir, en aquell àmbit.

I, així, en general, quines en són, les principals? Idò, hem
elaborat el Pla de contenció de brots en l’àmbit hospitalari,
després cada hospital l’ha adaptat a la seva pròpia idiosincràsia;
el Pla de contenció de brots a l’àmbit sociosanitari, que també
ha passat el mateix amb cada residència, després cada una...,
això és el general perquè després cada una es fa el seu propi,
segons la seva pròpia idiosincràsia; el Pla a l’àmbit penitenciari
i a institucions tancades, és un ple específic; el Pla de contenció
a l’àmbit educatiu; el Pla de contenció a l’àmbit comunitari; el
Pla de contenció a l’àmbit laboral; el control sanitari, el Pla de
contenció, control sanitari amb qualsevol població migrant,
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especialment aquella que arriba en situació irregular; el Pla de
contenció a les arribades, així tot el que suposa els ports i
aeroports, d’això en diem control sanitari; i després mesures
específiques que hem elaborat, que ja formen part de l’àmbit
comunitari, però són especials, com puguin ser els de l’àmbit
de cultura, l’àmbit d’esports, àmbit de culte, de serveis socials,
etc., l’àmbit que comporta. 

Crec que..., bé, com que no vaig molt bé de temps ho
deixaré per a la segona, si és necessari. Si qualcú vol saber
alguna cosa específica d’aquests àmbits, jo duia preparat -però
no m’estendré més- sobretot més els que hem fet a l’àmbit
comunitari, que són totes les intervencions que hem fet a nivell
de domicilis, de societat i d’establiments que comporten la vida
habitual, els de l’àmbit educatiu i els de laboral, però bé. 

Per acabar, remarcar això, la importància que ha tengut la
coordinació. La coordinació que ara els vull anomenar perquè
la veritat és que tots els àmbits han fet una feinada i ha estat
fantàstica, aquesta coordinació que hem tengut, dins tota la
problemàtica que vivíem això, si hagués de ressaltar alguna de
les coses bones, idò seria aquesta, la que hem treballat idò això
la diferent gent que ha treballat en Salut Pública del sistema
sanitari i sociosanitari, els que tant el Servei de Salut, com el
Servei d’Urgències hospitalàries -el 061-, etc., tota la xarxa de
sociosanitaris, tant pública com privada, la Unitat de Vigilància
del Servei de Salut del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals..., el Servei de Prevenció de Riscs Laborals han fet
una feinada ingent, amb la Direcció General de Dependència,
amb els consells insulars, representants de la comunitat
pertanyents a grups vulnerables, liderats i acompanyats sempre
per la conselleria d’Afers Socials, amb la Direcció General
d’Immigració i tots els representants d’associacions
d’immigrants, i consells insulars, ajuntaments, etc., tots els
plans i la feina que hem fet, com he anomenat abans, amb
Turisme, associacions hoteleres, PIMEM, associacions de
restauradors, comerç, tots els agents que treballen per a la
seguretat del treball, amb IBASSAL, amb PIMEM també un
altre pic, amb representants dels treballadors, tota la feina que
hem fet amb Medi Ambient, per la repercussió que té el medi
ambient en tota aquesta pandèmia, amb tots els agents que
treballen amb la comunicació, amb el desenvolupament de
noves tecnologies, que facilitin la transparència, l’exposició de
forma clara perquè arribi de la millor..., i arribi, a tota la
població, i, després tots els agents de l’administració
autonòmica i local, ajuntaments i representants del transport
aeri i marítim, Delegació de Govern, les forces de seguretat de
l’estat, policies locals, Policia Nacional i Guàrdia Civil, amb la
que contínuament tenim contacte, tota la Direcció General
d’Emergències, amb l’activació i el seguiment del Pla
TERBAL, i després amb tota l’administració pública i privada
que conformen tot el teixit comunitari com són educació,
cultura, esports, llocs de culte -com he dit abans-, etc. 

I després, a part de la coordinació, hi ha tota la part de
comunicació. Dir-vos que en comunicació hem creat -perquè no
hi era- tota la informació que trobareu a les pàgines web,
creiem molt en aquesta comunicació, esperam que arribi a la
gent de la forma més clara possible, i si no, idò necessitam de
l’ajuda de les persones per ajudar-nos a millorar-la. I la
informació a la ciutadania la procuram mantenir a partir des de
Salut Pública, per la part nostra que ens toca, des de la pàgina

web, que revisam contínuament -coronavirus.caib.es-, des de la
línia 900, on cada dia professionals de salut pública, tècnics en
salut pública, responen totes aquelles cridades sobre dubtes i
altres que tengui la ciutadania en general, i les institucions,
perquè després hi ha el telèfon on han de cridar les persones
que tenguin dubtes de si tenen la malaltia, casos i contactes
això és un altre telèfon, que sí el du el Servei de Salut, el de
Salut Pública és per atendre totes les cridades de les
institucions.

I després tenim la creació durant aquest altiplà que us he
comentat, vàrem crear el Gabinet COVID, per donar suport al
Servei d’epidemiologia, i el Gabinet COVID també disposa
d’un correu electrònic on li arriben totes les demandes
d’institucions, sobretot són demandes del Pla de contingència,
que és el que està treballant, aquest gabinet és totalment nou,
s’ha creat arran d’aquesta crisi i el conformen 12 persones, amb
projeccions a Menorca i a Eivissa. Aquest correu electrònic és:
gabinettecnicsp@sanitat.caib.es, per enviar per escrit tots
aquells dubtes i les respostes són per escrit. 

Em sembla que, fins aquí, la meva primera intervenció.

Gràcies per la paciència.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Font. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per a la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. 

Entenc que podem continuar, per tant, es demana a la Sra.
Font i Oliver si vol contestar globalment o individualment. 

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

 Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez, per un temps de deu minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Li demanaré que, per favor, la Mesa
m’avisi quan manquin quatre minuts. que me faltaran com
sempre, perquè és prou dens, però sobretot 4 minuts per a la
meva segona part per concloure el que vull.

Miri, jo pensava directora, benvinguda, jo pensava demanar
el temps per reformular, atès que entendria que vostè em podria
contestar moltes qüestions, per la qual cosa vàrem demanar la
compareixença i, per tant, he hagut de demanar a la mesa que
ens doni aquest temps perquè vostè ens ha fet una exposició
que no s’ajusta, al meu parer, al que jo vaig exposar en aquesta
comissió i per la qual cosa es va considerar i qualificar la seva
compareixença aquí, que és davant els imminents brots, i això
ho vam demanar el 8 de juliol, el 8 de juliol, reclamava la seva
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compareixença per explicar els plans, específicament, de
contingència i, a més a més, atesa la situació de brot que es va
produir en un cas molt concret i molt mediàtic, a s’Arenal de
Llucmajor, a un immoble, a una comunitat de veïns que va tenir
certa transcendència i a partir d’aquí vostè va comparèixer i la
consellera a diferents rodes de premsa.

I la veritat és que esperava, vull fer un parèntesi, abans de
saludar-la a vostè i al seu equip, vull donar les condolències i
aquesta comissió ben cert que se suma a les condolències de les
5 defuncions que avui s’han anunciat per motiu de COVID,
dues de les quals són de residències, que ja representen el 50%,
la meitat de les persones que han perdut la vida a residències
per la qüestió de la COVID.

Però miri, avui vostès, la conselleria, ens ha tramès una
resposta escrita a una petició precisament del motiu de quan
nosaltres demanam la compareixença, que voldria que vostè es
contextualitzés amb s’Arenal de Llucmajor, brots, una
comunitat, la preocupació dels veïns, atès que és un pis, dit per
vostès, pastera, on hi ha major densitat de nombre de
convivència dins aquest immoble. I va crear un conflicte
important, entre altres coses es va qüestionar la coordinació que
vostè esmentava aquí, els primers que la varen qüestionar va
ser el mateix Ajuntament de Llucmajor, que es va informar pels
mitjans de comunicació i el batle de Llucmajor i el consistori,
la policia local i la Guàrdia Civil, que no sabien ben bé què
havien de fer, perquè allà, segons el que hi ha aquí, va
comparèixer la UVAC i ningú de Salut Pública, que jo
m’imagín que el cap de setmana algú els degué cridar.

Damunt aquest pla de contingència, damunt aquest protocol
i parlam del mes de juliol, és quan nosaltres li demanam la
compareixença, per aquest motiu.

Miri, la resposta de vostès avui que ha arribat, justament ha
arribat avui, perquè nosaltres en aquesta comissió si vostè ens
hagués contestat això, doncs tal volta haguéssim considerat que
aquesta comissió es dediqués a una altra cosa i no a mantenir
la seva compareixença, una compareixença que va ser per
unanimitat qualificada. No sé si se’n recorda vostè de la
pregunta que li vàrem fer dia 29 de juliol el meu grup
parlamentari, té aquest text, l’habitatge, s’Arenal de Llucmajor,
qualificar pis pastera, lògicament no li deia ni el número ni la
plaça, entre altres coses perquè no la coneixem i no l’hauríem
posat, (...) l’hora, el pla d’actuació, la coordinació, etc. La seva
resposta, de vostè: “La pregunta fa referència a un brot de
COVID a l’habitatge de s’Arenal de Llucmajor. Amb aquestes
dades és impossible ni tan sols identificar el possible
esdeveniment. El control es realitza per a casos i contactes de
manera individualitzada i no de manera global o generalitzada”.
Això ens ho contesta avui, ens entra avui, no és que ho haguem
rebut avui, sinó que avui ha entrat dins l’ordinador del correu
dels grups parlamentaris. Això ens diu vostè aquí.

Jo no sé si té un problema el seu gabinet de comunicació, la
seva cap de premsa que deu escoltar a l’altra banda, o no ho
entenc molt bé. Però, miri, menys el número del carrer i el nom
de les persones, tots els mitjans de comunicació se’n fan ressò,
dia 26 de juliol.

Però és que, a més a més, la consellera fa una roda de
premsa. “Según la información de la consellera, tras detectar
este fin de semana en un edificio de s’Arenal de Llucmajor un
positivo de coronavirus...”, i parla ja de brot. Som en el mes de
temporada d’estiu, se’n recorda vostè d’allò corredor sanitari
del conseller Negueruela dient que “estam assegurant un
corredor segur, estem donant una informació, etc.” Per això
nosaltres la nostra preocupació, de què ens informi, de quins
són els protocols, pla de contingència. Quan un grup
parlamentari demana, almanco en la línia que nosaltres ho fem,
constructiva i sense demagògia i sense alarmisme ni res, que
comparegui és precisament perquè hi ha la recuperació en tema
d’un corredor sanitari després d’un estat d’alarma i un estat
d’aïllament i la possibilitat d’una recuperació socioeconòmica,
que, com vostè sap, el nostre grup parlamentari, que davant va
la recuperació sanitària. 

Quan apareixen aquestes coses demanam la seva
compareixença. Però a més, li donam l’oportunitat que ens ho
contesti per escrit i això ha estat la seva resposta directora, o la
resposta que ha donat el gabinet...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Juanma, si es pot acostar un poc més al micròfon, que
em diuen que tampoc no l’escolten.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, gràcies presidenta. Jo ho deia pel context en què vostè
ve aquí i, per tant, les preguntes que jo li faré ara.

Miri, li deia allò del condol a les persones amb molt més
motiu quan vostè ha esmentat avui aquí que eren “morts
evitables”. Jo no sé si vostè té el seu discurs escrit, però ha dit
“morts evitables”. Però és que llavors ha dit que, i ho ha repetit
diferents vegades: “no ens ha vengut de nou la segona onada,
perquè ja en sabíem i les mesures que s’han aplicat són les que
ja coneixíem”. És a dir, se suposa que hi ha previsió, quan el
que hem vist, sota el meu parer i sota el parer del meu grup
parlamentari i de molts grups parlamentaris d’aquí,
improvisació, una cosa que confonen. És un poc normal que tal
vegada confonguem el concepte de brot i rebrot, no crec que
venguem tots del mateix àmbit sanitari, fins i tot científic, però
improvisació i previsió sí que ho sabem distingir. 

I li diré, a més a més, directora que vostè ha fet una
exposició aquí, sota el meu punt de vista, molt didàctica, molts
de gràfics, molt clara, però aquesta comissió fa un any que
funciona i li puc assegurar que la gràfica i el coneixement de la
COVID els tenim tots, almanco d’aquesta comissió i sé cert que
molta més part que els altres grups parlamentaris.

Per la qual cosa li demanaré,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, li resten 4 minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, gràcies presidenta. Les seves competències són
precisament la salut pública i molt específicament dins les
competències que estableix l’organigrama funcional i el decret,
entre elles, l’impacte de la salut de polítiques públiques de la
població general i determinats col·lectius vulnerables.
Nosaltres consideram un col·lectiu vulnerable, a més dels que
ha manifestat vostè avui aquí, les persones, gent gran, amb
patologies a residències. Vostè ha parlat que era important la
intervenció en els domicilis i que és una cosa que podien
controlar. 

I a les residències? I a les residències, que tenen la gent
localitzada i tenen la qualificació, la inspecció i fins i tot s’han
intervingut, què ha passat? Què ha passat a la segona ona, amb
l’increment de defuncions, d’exitus d’aquesta gent? On no s’ha
relaxat el tema? És clar que s’ha relaxat. Com s’ha controlat la
gent que entrava i que sortia? No s’han mantingut els protocols
en un col·lectiu que és contínuament vulnerable, directora.

Li demanaré que ens conti específicament si s’ha relaxat
aquest pla, si s’han aplicat els mateixos i quan han detectat que
augmentava el tema de casos positius.

Després ens deia que hi ha hagut diferents plans d’actuació,
del pla de contingència i específic ens ha redactat una
barbaritat, el 95% que vostè ha esmentat està vinculat a
l’administració, i la part econòmica? La diversificació
econòmica i productiva d’aquesta comunitat? Estam cansats
aquests grups parlamentaris de rebre oci nocturn, locals d’oci
infantil, on varen complir amb unes normes específiques que
els varen dir vostès que havien de tenir i els han tancat, i no han
pogut obrir la seva activitat. Aquesta gent sí que necessita una
resposta.

I insistesc, el meu grup parlamentari i així va signar el Pacte
de reconstrucció i així ho va entendre el Govern per nosaltres
signar-ho, per davant la recuperació i la garantia sanitària. Però
evidentment hi ha tot un paquet de mesures de recuperació
sociosanitària i a qui ha d’adreçar les explicacions no és a una
pàgina web ni a una roda de premsa, és a cada un d’aquests
col·lectius, i vostè sap que afortunadament tenim certa
diversificació en el tema econòmic. Encara esperen resposta.

Miri, 7 de juliol, manifestacions de vostè: “Un caso en
residencia y muy controlado”, 7 de juliol. “7 y 8 brotes activos,
estudio de seroprevalencia un 14%. Seguimos todos los casos
y hay un despliegue de rastreadores”. Perfecte, nosaltres la
vàrem suportar. 23 dies després, 31 de juliol, 14 brots, 31 de
juliol, 10 dies després, 30 brots, 60 persones. “El Govern se
mantiene muy vigilante”, manifestacions seves en roda de
premsa. 6 d’agost, manifestacions esmentades per vostès:
“Aumento considerable de positivos”. “Font, la Sra. Font
aboga por afinar muy bien por cómo se están haciendo los
aislamientos y la detección precoz de los casos positivos y por
aplicar aislamientos estrictos se deben mejorar los ámbitos de
aislamiento en domicilio”. Vostè ha dit que aquí que podia
controlar els àmbits de domicili, de fet, vostès passaven en
teoria una relació a la policia perquè controlés això, policia
insuficient i que han denunciat ajuntaments que no podien
controlar.

I les residències? Què hem esperat a les residències? Que
els sindicats, els infermers, els col·legis oficials i els
representants dels sindicats li diguin, escolti...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, el seu temps s‘ha exhaurit.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Doni’m només trenta segons per acabar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

..., per educació a la directora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Denúncies que no poden atendre perquè no hi ha la ràtio,
incomplint la llei? Això ha estat fa un mes, directora. Intentam
controlar domicilis i no podem controlar les residències on
veiem que es produeix el major impacte i segueix sent el mateix
col·lectiu vulnerable? Això és el que crec que ha d’explicar a
aquesta comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Popular, té la paraula
la Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades.
Primer donar la benvinguda i agrair, com no pot ser d’una altra
manera, a la Sra. Maria Antònia Font i al seu equip per
acompanyar-nos i donar explicacions a aquesta comissió del
Parlament.

Per una altra banda, traslladar molts d’ànims als afectats per
la COVID i enviam el condol als familiars de la gent que ha
perdut la vida amb aquesta pandèmia. I agrair, una vegada més,
la feina incansable dels professionals sanitaris a les Illes
Balears.

Fets els agraïments i escoltades les explicacions donades
per la directora general de Salut Pública encara són moltes les
preguntes que ens fem en el Grup Popular i de les que no tenim
resposta. Sra. Font, el motiu de la seva compareixença en
aquesta cambra era explicar-nos i retre comptes dels plans de
contingència aplicats per fer front als brots. Una vegada més,
i com és costum entre els membres del seu govern, no ha fet
gens d’autocrítica a la seva intervenció ni tampoc ens ha aclarit
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per quins motius hem patit una segona ona tan intensa a
Balears.

Sí que ens ha dit, sí que ens ha explicat que existeixen ones
diferents, però per què ha estat tan intensa aquesta segona
onada a les Illes Balears? Ens agradaria saber per quins motius
des del mes d’agost les Illes han estat entre les comunitats
autònomes amb les pitjors dades de contagis, què és el que ha
fallat, què s’ha fet malament?

Durant el mes de setembre les dades estaven disparades,
especialment a zones d’Eivissa i de Mallorca, fins i tot el
doctor Arranz afirmava que la situació epidemiològica a
Eivissa era molt greu. Es varen prendre mesures de restricció,
confinaments de zones dels municipis més afectats, com per
exemple de Vila i Sant Antoni. Per això, ens agradaria conèixer
també i tenir les dades reals i necessitam respostes a les
preguntes que hem registrat fa setmanes, preguntes que hem
reclamat i que encara ningú del seu govern no ha estat capaç de
contestar.

Realment considera que va organitzar bé la segona onada?
Compta amb un informe tècnic que avali el confinament de les
zones de Sant Antoni de Portmany i Vila? És fàcil, sí o no, i en
cas afirmatiu, si ens pot donar una còpia d’aquest informe.

Segons les dades Sant Josep tenia una major incidència per
COVID que Sant Antoni, per quin motiu establiren restriccions
a un municipi amb menor incidència? Quins criteris tècnics
seguiren i en base a quines dades?

A les zones confinades de Vila i Sant Antoni quantes
persones contagiades hi havia el 18 de setembre? Tenen les
dades per carrers de la zona confinada?

A les zones confinades també de Vila i Sant Antoni quina
incidència hi havia els darrers 7 i 14 dies per cada 100.000
habitants? És a dir, les dades d’abans del 18 de setembre. 

Quantes persones de les que hi havia contagiades el 18 de
setembre a Sant Antoni de Portmany residien a la residència Sa
Serra?

Les mesures restrictives implementades pel seu govern a
zones de Palma, Vila i Sant Antoni constataren que l’evolució
sanitària de la pandèmia a les nostres illes era preocupant, la
situació es va descontrolar i els protocols van fallar.

Sra. Font, són necessàries mesures clares, ben explicades i
zonificades que generin certesa i confiança entre la població
acompanyades d’un sistema de control. Desgraciadament, això
no s’ha produït, han imposat mesures improvisades, com li deia
el portaveu que m’ha precedit, algunes contradictòries
provocant que els ciutadans no sàpiguen amb seguretat si han
de complir una normativa o una altra.

Per una altra banda, seguint amb els confinaments selectius,
ja ho diguérem a la compareixença de la consellera, sorprèn i
no s’entén que dels sis carrers amb major incidència a Vila i a
Sant Antoni tres quedassin exclosos del confinament, dos
parcialment confinats i només un afectat per la restricció total.
No s’entén que els carrers amb més casos de coronavirus i que

eren adjacents als barris confinats quedassin exclosos del
confinament. Quin criteri tècnic i sanitari es va seguir? Tenim
l’informe?

Fins i tot la consellera estava convençuda que els carrers
amb més incidència on s’havia anunciat que es farien tests PCR
eren els mateixos que es confinarien, i així ho va informar al
consell i a l’ajuntament. Per això li demanam que expliqui de
forma transparent per què i en base a quin informe va confinar
aquestes zones? Els ciutadans mereixen una explicació
convincent i avalada pels professionals, mereixen saber en base
a què es va prendre la decisió i en base a quines dades.
L’opinió pública ha qualificat les seves mesures d’arbitràries,
desproporcionades i contràries a la llibertat. 

Per una altra banda, parla de la importància de la
coordinació i també volem saber per quin motiu no ha facilitat
als ajuntaments totes les dades que li sol·liciten? Per què no
atén les peticions de l’alcalde de Sant Antoni de Portmany i li
ofereix tota la documentació i les dades que li demana? Què
ens amaga? No em digui que han ofert les dades perquè el que
han fet vostès ha estat enviar correus electrònics amb una sola
xifra sense especificar res més, ni dates dels contagis ni si són
casos acumulats o casos nous, incidència..., res.

Quins protocols considera que varen fallar o quina part dels
protocols i el pla de contingència per passar de ser una de les
comunitats autònomes més segures del país a ser una de les que
més contagis patia?

Li hem dit moltes vegades a la consellera Gómez, que ni
ella ni el seu govern són responsables d’aquesta pandèmia,
tampoc no ho és vostè, però del que sí són responsables és de
garantir la salut a Balears, i en aquest cas vostè és la
responsable directa de garantir la salut pública dels ciutadans.
Considera, Sra. Font, que ha protegit els sanitaris i els ciutadans
amb tots els mitjans necessaris? Considera que ens ha protegit
a tots? Perquè la sensació que té la gent al carrer és que ens han
abandonat, que no han controlat els contagis i que no han
aplicat mesures eficients a ports i aeroports per controlar aquest
virus.

Des del mes d’abril el Partit Popular reclama la realització
de tests a ports i aeroports, ens digueren que no era possible,
que no era efectiu, però sis mesos després veiem com sí ha estat
possible a altres indrets. Com el seu govern valora iniciar una
campanya, quan, com i de quina manera té previst el Govern de
Balears realitzar tests PCR o tests ràpids als ports i aeroports?

Segons la notícia publicada a Periódico de Ibiza el passat
9 de setembre, el Govern de les Illes Balears ha adquirit tests
ràpids d’antígens que donen resultats en quinze minuts. Ens
agradaria saber, quants tests s’han adquirit? Com es repartiran
entre les Illes? Quina fiabilitat tenen? Quan tenen previst
utilitzar-los? En quins supòsits? Quin cost ha tengut aquesta
compra? I, quin cost té la unitat del test?

Per una altra banda, avui l’Última Hora ha publicat que los
colegios dejarán de informar a las familias de los casos
sospechosos de COVID. Per quin motiu s’ha modificat aquest
protocol, si les escoles són segures, què volen ocultar? No
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tenen dret els pares a conèixer la situació dels seus fills? Per
què han modificat aquest protocol?

També ens interessa saber quants casos de COVID ha
comunitat el Centre Nacional d’Epidemiologia a Salut Pública
de Balears. És a dir, quants casos s’han adquirit a Balears o
s’han contagiat a Balears de COVID i s’han detectat a altres
països? Tenen aquesta informació com sí la tenen de sífilis,
legionel·losi, hepatitis i d’altres malalties?

Finalment, ens pot enumerar totes les empreses proveïdores
de material de protecció sanitària que han subministrat a
Balears des de gener de 2020 i enumerar les empreses
intermediàries?

Dues coses més i acab. Vostè ha afirmat que han donat
importància a l’Atenció Primària, a prevenció. Com valora les
denúncies dels sindicats i els sanitaris que consideren que estan
deixant de banda polítiques de prevenció en casos, per
exemple, de càncer? Com valora que els professionals
denunciïn que l’Atenció Primària està desbordada i quin pla té
per solucionar-ho? 

Diu també que creu en la comunicació, ens pot explicar la
seva afirmació que els mitjans de comunicació van començar
a adoctrinar-nos? Per què creu que els mitjans de comunicació
ens ha adoctrinat?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de dir que estic astorada per la
intervenció del Partit Popular, un partit que allà on governa no
és la millor mostra de la protecció de la salut de la població. 

A les Illes Balears no s’haurà fet tot bé. Crec que la Sra.
Font ha explicat, i molt bé, amb molt de detall, que és un virus
nou, que cada dia es coneix una mica més, que cada dia
aprenem més, i crec que aquí s’han fet diverses intervencions
i compareixences des d’una humilitat, diria jo, de reconèixer les
pròpies limitacions, i és cert, tot bé no s’ha fet..., però tampoc
no es pot dir el que ha dit, crec, la portaveu del Partit Popular.

Vegem. Tenim aquí una eina que és fonamental que és la
cobertura universal, i coincidesc amb la Sra. Font en la
importància que aquesta pandèmia hagi arribat a aquest país en
un moment en què no s’ha deixat ningú fora cobertura; no hi ha
hagut cap persona en una situació administrativa irregular que
no hagi tengut l’atenció que mereixia. S’han posat en marxa, a
diferència d’altres comunitats autònomes on governa la dreta,
residències, hotels i espais per poder fer un confinament i un
aïllament d’aquelles persones que hagin pogut ser contagiades.
Se’ls han fet proves i se’ls ha donat atenció.

Coses a millorar. Pensam..., s’ha parlat de la informació. En
un moment en què hi ha boles i creences màgiques, errònies i
absolutament surrealistes, diria jo, com que hi ha una vacuna
que posarà un xip on es controlarà la població, on les
mascaretes són pitjors que el virus, etc., hi ha una tasca
fonamental de fer arribar la informació fidedigna, real,
contrastada, científica, i pensam que la pàgina web està molt
bé, vostè l’ha comentada, però no sabem de quina manera
pensam que és de la mà de la societat civil, a tots aquells espais
on hi pugui haver plataformes ciutadans, on hi hagi entitats,
associacions, etc., s’ha d’intentar fer una mica més de
pedagogia. En quin sentit? S’ha parlat aquí de la restricció de
moviments a diferents barriades com puguin ser la de Son
Gotleu i la segona tongada que es va fer a Arquitecte
Bennàssar.

Certament la diferència amb el dibuix o la delimitació
d’aquestes barriades així com es va fer, amb una primera passa
amb un rectangle, i amb una segona amb unes línies més
perfilades i més diferenciades, pareix que un disseny més
acurat, feia la impressió o ha fet la impressió a part de la
població que s’havia fet una certa discriminació entre la
primera delimitació d’aquestes barriades i la segona. Li voldria
demanar per què hi va haver aquesta diferència entre una
delimitació i l’altra. Vostès han dit que eren criteris tècnics,
però jo li ho voldria demanar i remarcar perquè sí que hi ha
hagut una part de la població que ha vist o ha sentit que no se
la tractava igual que als altres, i és molt important que puguem
desmentir que realment aquest govern no ha actuat d’una
manera discriminatòria entre uns col·lectius o unes persones i
unes altres.

Ha parlat vostè del protagonisme d’Atenció Primària i la
salut pública; ha hagut d’arribar una pandèmia perquè
s’entengués la importància de l’Atenció Primària al nostre país,
i també al nostre entorn. Atenció Primària, efectivament, va fer
la primera feina, ha estat realment porta d’entrada, però hem de
tenir en compte que els professionals estan cansats, s’han de
reforçar, necessitam ajuda, necessiten ajuda i la reclamen
constantment, l’altre dia amb unes manifestacions. Pensam que
s’ha de reforçar i se’ls ha d’ajudar.

La feina dels rastrejadors, fonamental i importantíssima. En
aquesta comunitat autònoma no hem deixat de fer tests per
manipular les dades, i no hem de deixar de posar rastrejadors
perquè no es detecti la malaltia, ben al contrari, necessitam que
es detecti perquè efectivament, si no, no podrem sortir mai
d’aquesta crisi econòmica on estam immersos. 

Crec que el model, ho he dit i ho mantenc, i ho diré tantes
vegades com tengui oportunitat, el model és totalment el
contrari del de la comunitat de Madrid, i per favor li demanam
que així sigui.

I quant a les residències vostè ha fet una petita... un esment
del tema de les residències. Crec que també seria molt
important que quan es donassin les dades, quan es parli de
residències, es diferenciï i s’acoti entre residències de gestió
pública i residències privades. La situació no és la mateixa, els
recursos no són els mateixos, l’atenció que tenen els ancians a
uns centres i a uns altres no és la mateixa, i veim dia rere dia
com es publiquen dades que parlen de residències. No, hem de
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parlar de residències públiques i hem de parlar de residències
privades, i tots els ancians, siguin on siguin, han de tenir la seva
salut protegida amb els mitjans que siguin necessaris. Des
d’Unides Podem hem reclamat que, de totes les residències
intervingudes, en primer lloc s’enviïn a Fiscalia aquelles dades
que es considerin susceptibles de ser delictives, i que a més
també es tengui en compte que això no ha de sortir gratis; són
empreses i s’ha de passar la factura, han de ser responsables
legalment i econòmicament, hem de dir “fins aquí hem arribat”.

Crec que les altres preguntes més o manco vostè les ha
comentades, i també, crec que per finalitzar, hi ha una qüestió
fonamental, i és que aquest virus ataca més aquelles persones
que manco tenen; les desigualtats socials tenen un efecte molt
important en aquesta pandèmia, i voldria que també, si és
possible, ens faci algun tipus d’explicació, ens aporti qualque
dada que vostè tengui disponible sobre aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

(Intervenció inaudible per avaria tècnica)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, si no li sap greu, pot emprar el micròfon de la
Sra. Fernández? És que em diuen que hi ha problemes de so,
tenim problemes de so i no ens senten.

Disculpau.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No era jo que tornava sord, idò.

(Rialles de l’intervinent)

Estic content. No, hi torn un poc, la veritat és que hi torn un
poc.

Que ho he de repetir tot o n’hi ha prou amb un resum?

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que vostè pot continuar allà on ho ha deixat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Puc continuar?, s’ha enregistrat o...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No s’ha enregistrat res?

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sap greu. Si vostè pot tornar començar..., i si de cas
resumir els aspectes... Em sap greu.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, bàsicament volem agrair
evidentment la presència. Crec que a més per a un director
general, és a dir, que no és conseller, venir al Parlament de les
Illes Balears amb tot el que això suposa, amb aquest attrezzo,
imposa un poc, i a més si després hi ha un grup de gent que
l’escomet amb preguntes, encara imposa més.

Per tant, doblement benvinguda, la seva exposició ha
complementat molt bé la que va fer la consellera al seu
moment, o les que ha fet la consellera en el seu moment perquè
crec que és important recordar que ha comparegut almanco
cada vegada que li hem demanat que comparegui i això crec
que és important, perquè s’ha donat aquesta dinàmica de
feedback entre el Parlament de les Illes Balears i entre els que
duis la gestió d’això que és molt gros. Tots coincidim que això
va venir sense manual d’instruccions i crec que això és
important.

Després també posava de manifest les decisions que han
hagut de prendre, que els ha tocat prendre que segurament
moltes vegades són decisions males de prendre per tot el que
comporten al darrere, l’oci nocturn evidentment té unes
conseqüències no just damunt la sociologia de les persones,
sinó també damunt l’economia de determinats sectors i això
evidentment són decisions que al seu moment han de ser males
de prendre.

Parlàvem també i especialment en la darrera compareixença
que va fer la consellera del tema d’Atenció Primària, que és
veritat que l’Atenció Primària, especialment diríem dins la
primera onada, ha fet tota aquesta feina de contenció de la
malaltia amb un esforç immens sobretot per part tant de
l’administració com també del personal que hi feia feina, fins
i tot en un moment donat parlàrem també de manifestacions que
feien alguns dels treballadors que deien: “és que ens
demanaven una revolució en quatre anys i l’hem haguda de fer
en dues setmanes”, en el sentit positiu em referesc, quant a
adaptació per exemple a la telemedicina, al teletreball, etc., la
qual cosa evidentment també ha comportat una modernització,
almanco una adaptació del que es feia, que, per ventura
pecàvem d’un excés de presencialitat dins els centres de salut,
on tu anaves allà per a qualsevol tema, fins i tot a fer una
recepta o per anar a cercar uns resultats, i evidentment això ha
suposat un avança quant al fet que això que et suposava una
presencialitat ara es pot fer via telemàtica o fins i tot per
telèfon.

Però també suposa un problema en el sentit que a nivell
d’Atenció Primària també pot suposar un problema quant que
no tot es pot fer telemàticament o no tot es pot fer
telefònicament i, per tant, també... que s’ha fet, és el moment
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també de recuperar una certa presencialitat tot i evidentment
amb totes les garanties del món, però segurament al carrer una
d’aquelles queixes que més hi ha és respecte a Atenció
Primària, és a dir: no, escolta, sí, que jo no tenc COVID, però
resulta que tal vegada tenc una malaltia crònica i m’havien de
veure o m’havien de fer una resonància fa quinze dies o fa un
mes o fa mig any i encara no m’han dit el què. Això passa, no?
I evidentment supòs que deu ser una de les dificultats més
importants que tenen a dia d’avui, retornar a aquella
presencialitat i especialment atendre tot el que no és COVID.

Em sum a la petició que li ha fet abans la companya del
Grup Parlamentari Unidas Podemos. Crec que és important que
quan parlem de residències i de l’estat de les residències i de
com s’han gestionat les residències, i especialment a l’hora de
demanar comptes, es faci una diferència entre les residències
públiques o de gestió pública i les residències privades. 

Una de les preguntes que també vaig fer a la consellera era
dir: bé, i aquestes residències que s’han hagut d’intervenir,
aquestes a les quals l’administració ha hagut d’agafar el timó,
això qui ho paga? I em va dir que ho pagava l’administració
pública. Jo també consider -com la diputada d’Unidas
Podemos, com Antònia- que no sé si això ho hem de pagar o
s’ha de pagar amb doblers públics, perquè parlam d’empreses.
També és veritat que a mi m’és mal d’entendre com algú pot
fer negoci sobre el que entenc que hauria de ser un dret.

També entenc quina és la realitat a dia d’avui en què molta
gent du persones o van usuaris a residències perquè no hi ha
places a la pública, i això supòs que en uns anys evidentment
s’haurà pogut calibrar, no?, però amb gent que fins i tot paga
2.500, 3.000 fins i tot més cada mes, a aquesta gent l’hem de
subvencionar que compri uns EPI? No ho sé, crec que... supòs
que deu ser un debat obert, però jo tenc les meves reticències
en aquest sentit, no?, i també li ho vaig manifestar al seu
moment a la consellera.

Crec que s’ha fet un esforç immens, titànic quant a la
contractació de personal nou, parlàrem que eren més de 900
persones, més auxiliars administratius, més... Segurament no
deu ser suficient perquè moltes vegades en això mai no és
suficient, però evidentment és una bona glopada d’aire que
haurà descongestionat com estaven les coses; que, a més, s’ha
de sumar a aquell increment de personal de la passada
legislatura on ens situàvem a un nivell precrisi, quant al nombre
de professionals que es dedicaven a la sanitat pública, després
d’aquell famós govern del Sr. Bauzá que va passar tisores per
tot allà on podia passar tisores, i sobretot la sanitat pública va
ser una de les principals perjudicades. 

Per tant, partíem d’aquell punt de partida que ja havíem
recuperat un cert braó que ha possibilitat també que
evidentment donàssim una resposta a una realitat que, si hagués
estat d’una altra manera, com s’ha vist en altres comunitats
autònomes, haguéssim tengut moltes més dificultats.

Per part nostra, res més que agrair-los tot l’esforç, el fet que
siguin aquí, coratge i endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, Sra. Font. En la línea de
lo que le han indicado otros diputados que me han precedido en
la palabra, estoy aun esperando a que usted nos explique el plan
de contención ante los rebrotes de COVID-19 en esta
comunidad autónoma, porque prefiero pensar que a usted no le
interesa contárnoslo o que no ha entendido el motivo de esta
comparecencia, prefiero pensar eso a pensar que su plan de
contingencia consiste en un gráfico sobre los casos confirmados
y un resumen del informe técnico publicado en la página web
del Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias,
de fecha 17 de marzo de 2020, que es en lo que ha consistido
básicamente toda su exposición. 

Por cierto, el gráfico que usted nos muestra en esta
comparecencia, que es el que consta en la página 3 del último
informe de vigilancia epidemiológica que está publicado en la
página web del Servicio de Epidemiologia, no es fiable,
precisamente porque no tiene en cuenta una variable
fundamental que es la necesaria realización de tests masivos a
la población para conocer el estado real de la extensión de la
pandemia. 

Nada nos garantiza que la primera ola fuese mucho mayor
o que la meseta que indican ustedes en el gráfico, utilizando sus
palabras, sea provocada por la ausencia de diagnóstico,
simplemente porque no se hacían tests.

Entonces, usted como directora de Salud Pública, y estando
a su cargo el Servicio de Epidemiología, debería proponer a la
consejería, al Servicio de Salud, las necesidades reales que se
requieren para afrontar la situación y, por tanto, el plan de
contingencia que debemos llevar a cabo y desarrollar para
evitar una situación que desborde el Servicio de Salud.

¿Le indicó usted a la consejera de Salud la necesidad de
controlar los puertos y aeropuertos, pero con tests, quiero decir
con tests PCR, no con encuestas? ¿Fue idea suya lo de
controlar a quienes nos visitaron en verano mediante la
realización de un cuestionario? Porque era lo que nos decía la
consejera cuando venía aquí: sí, sí, se está controlando la gente
que viene, se hacen controles médicos; incluso en la prensa
salia en los titulares de que se hacían controles médicos, y
resulta que consistían en preguntarle a la gente si habían tenido
COVID o si habían estado en contacto con alguien y cosas por
el estilo. Entonces claro, evidentemente sabemos que hay
mucha gente asintomática.

En los aeropuertos de Alemania los pasajeros que llegan y
no llevan un resultado negativo de las últimas 48 horas pueden
realizarse el test en el propio aeropuerto. En Bruselas han
instalado un laboratorio en el propio aeropuerto. Lo digo
porque nosotros, siendo islas y habiendo pasado la situación de
la primera ola de una forma mucho más suave que en otros
lugares, precisamente porque somos una isla y nos pilló en
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temporada baja, con menos gente, pues tal vez podríamos haber
aprovechado esta circunstancia insular, que por una vez nos
podría haber beneficiado en algo, y haber evitado que entrasen
aquí personas contagiadas que han hecho que se disparen ahora
todos los índices de contagio del virus.

¿De quién fue la idea de abrir puertos y aeropuertos después
de un parón de tres meses en la economía sin controlar la salud
de quienes nos visitaban? A mi me encantaría saber esto, no sé
si es cosa de que ustedes siguen órdenes del Gobierno de
España, pero lo cierto es que en Canarias sí que parece que han
solicitado al Gobierno de España que hagan algo al respecto.
No sé si aquí también lo han hecho ustedes. 

Y luego también me gustaría preguntarle, ¿qué fiabilidad
puede ofrecer usted misma como directora de salud pública,
cuando el 7 de marzo nos decía que no tenía sentido que nos
pusiésemos todos mascarillas? ¿Sigue creyendo que los
mensajes que ofrecía la OMS durante los meses de enero,
febrero y principios de marzo no iban dirigidos a nosotros?

Usted decía en una entrevista, publicada el 7 de marzo, en
Mallorca Diario, que los informes de la OMS se dirigían a
países donde el sistema sanitario no es tan fuerte como en
España, y donde el coronavirus podría provocar un mayor
daño. Esto también nos lo dijo aquí la consejera en el mes de
febrero, que, bueno, que lo importante era que no pasase a
países como África, que allí podría ser terrible, pero que aquí
no iba a pasar nada, que aquí no iba a ser más que una simple
gripe más. Entonces si es así, si realmente el sistema español
tiene un sistema sanitario tan fuerte, ¿cómo explica que España
esté entre los países más castigados del mundo? Si nuestro
sistema de salud es de los más fuertes, ¿será culpa de que no
han sabido gestionar bien esta crisis? ¿Es consciente de que
entre los países equiparables a nosotros en desarrollo
económico, España es el que peor datos de contagios y
fallecidos arroja?

Hasta el mes de abril se habían hecho, según informó la
propia consejería a una solicitud de respuesta escrita que yo
presenté, pues me dijeron que se habían hecho 3.500 tests en la
comunidad. Me puede indicar ¿cuánto han incrementado el
número de tests diarios desde el inicio de la crisis sanitaria
hasta el día de hoy?, también para poder entender un poco este
gráfico y saber cuál podría ser la fiabilidad del mismo, o si se
introdujese esta variable de realización de tests al mismo nivel
que el que estamos realizando ahora, probablemente el
resultado podría ser diferente.

¿Considera que el Gobierno actuó correctamente, animando
a los ciudadanos a manifestarse de forma masiva el pasado día
8 de marzo, aún conociendo las advertencias de la OMS?
Porque usted ha dicho que lo conocía, ahora en su
comparecencia. 

Y, por último, bueno ahora hemos sabido, yo llevo tiempo
diciendo que el Gobierno del Estado probablemente no informó
a las comunidades autónomas, ni siquiera a las de su mismo
signo político, no mintió solamente a la población en general,
sino que creo que mintió a todo el mundo, también a los suyos,
a sus propios compañeros de partido que están gobernando en
otras comunidades autónomas. Pero, en cualquier caso, ahora

hemos sabido que seguridad nacional advirtió a Pedro Sánchez
al menos 11 veces de la amenaza de la COVID-19 entre enero
y marzo. Me gustaría saber si a ustedes les trasladaron aquí
estas advertencias como responsables de la salud pública de
una comunidad autónoma de España y, por tanto, que también
pues afecta todo lo que pueda decir seguridad nacional. Lo digo
porque yo alguna vez lo he insinuado ya aquí, antes de conocer
esta noticia, y, bueno, parece como que yo soy una iluminada
que pienso cosas extrañas y teorías paranoides, ¿verdad?
Incluso alguna diputada de esta cámara me llegó a decir: no,
hombre, aquí no ha venido ningún servicio de inteligencia -
hubo como entre risas, como qué ocurrencias tenía yo. Bueno,
pues ahora veo que seguridad nacional advirtió a Pedro
Sánchez al menos 11 veces de la amenaza, y me gustaría saber
si ustedes recibieron este tipo de advertencias.

Luego ya, si eso, continuo con mi intervención. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Directora, benvinguda, a tot l’equip també, cares algunes
conegudes, d’anteriors vides professionals. Bé, jo primer li
contaré el que li volia dir i llavors li faré el resum del que trob
a partir del que vostè ens ha contat.

Bé, com sempre donar les gràcies a tots els professionals
sanitaris de les illes, a la seva ingent tasca durant aquests mesos
i al seu incansable compromís i afegir aquí una cosa. És a dir,
no teníem un sistema sanitari extraordinari, tenim uns sanitaris
extraordinaris que ho han demostrat, perquè el sistema sanitari
tal vegada ens pot plantejar molts dubtes, jo no cercaré
culpables, però crec que si haguéssim tengut un sistema sanitari
amb el múscul que havia de tenir, no ens hagués agafat aquesta
primera i segona onada per sorpresa, que és el que realment
pensam que ha passat. 

Necessitam més recursos econòmics, sabem com es varen
trobar vostès, o el Govern de Francina Armengol les arques pel
que fa a sanitat i retalls, també hem de reconèixer que veníem
d’una crisi, però no entrarem en això. En el que sí entrarem és
en les dades que tenim avui, que són 323 defuncions des de
l’inici de la pandèmia. “Un constipadot”, em va dir la
consellera Patrícia Gómez el mes de març, just abans que es
decretàs l’estat d’alarma, quan la vaig trobar, vàrem coincidir
perquè és la nostra feina, el dimarts en el Ple del Parlament,
això és “un constipadot”. I a una compareixença anterior, la
consellera Gómez ens va dir que en realitat el nostre sistema
sanitari, efectivament, era un sistema fort i que en realitat
estàvem fent un pla de contingència en aquelles reunions de
tots els consellers de salut amb el ministre, perquè havíem de
protegir societats més febles que la nostra, el continent africà
va citar com a exemple. I nosaltres ho vàrem comprendre i ens
ho vàrem creure.

Avui s’ha parlat aquí de les residències on la COVID ha
tornat amb molta força en aquesta segona onada. 8 de cada 10
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morts a la segona eren usuaris de residències. 165 residents
morts des de l’inici de la pandèmia, 57 treballadors positius
actius en residències de les illes, 3 residències de gent gran
intervingudes, més un centre de discapacitats intervingut. 

Miri, nosaltres sabem que hem de fer diferències entre
residències públiques i privades, però ens sembla una vergonya
que haguem de fer diferències entre residències públiques i
privades, i diré per què: perquè la immensa majoria de familiars
que duen els seus pares o la seva gent gran, la seva gent
estimada a una residència privada és perquè no hi ha lloc a la
pública. No don culpes a ningú, però això és així, i paguen
aquells estalvis que no tenen per poder tenir un familiar major
ben cuidat, perquè ells fan feina i no en poden tenir cura.

Per tant, s’ha de fer diferència, com deia el Sr. Ensenyat o
la Sra. Antònia Martín? Es pot fer diferència, però el que
sabem és que vostès tenen la responsabilitat de la inspecció i
que ens sembla vergonyós que s’intervengui quan ja les alarmes
hagin botat totes i hagi botat als mitjans de comunicació. Jo ho
puc comprendre tot, nosaltres ho podem comprendre tot, fem
una oposició constructiva, o una crítica constructiva també,
però vull anar més enllà de si hi ha un delicte i qui paga la
factura, vull anar als resultats, i és que hi ha 165 residents morts
a la nostra comunitat autònoma, que, com vostè ha dit molt bé
al principi: quina pena, és que s’han mort tots sols! Bé, idò, és
que hi ha coses que no haurien d’haver passat mai aquí. I
podem comprendre que el virus ens va agafar, ara anava a dir
una expressió una mica grossera, ens va agafar desprevinguts,
anava a dir amb roba interior, vostè ja m’entén, però no ho diré,
i sincerament, jo per aquí no pas, és a dir, hem de diferenciar
si són públiques o privades, què cercam culpes? No, no només
cercam culpes, cercam solucions, cercam que això no passi,
cercam que això no passi de cap manera! Jo no vull ni pensar
que ma mareta hagués estat a una residència i m’haguessin dit:
no, és que era privada, és que això és un negoci. Idò que no ho
sigui, si no les intervenguin totes i, si no, no les deixin
funcionar, jo no sé què els he de dir. Però bé, no em vull
allargar més per aquí.

Hem sabut avui que un total de 44 usuaris de residències
des del mes de març han estat baixa voluntària dels centres
gestionats per l’IMAS i han marxat a viure amb parents. Crec
que aquesta dada és correcta, si és així, tampoc quadra aquesta
argumentació que es dóna, després m’ho contarà, sí. 

I llavors què seria el més recomanable fer en aquests casos,
què és el que vostè recomanaria, amb el cor damunt la mà, com
a filla, com a familiar, com a persona que té un cor i estima a
uns familiars? Què els diria? Si ara entressin per la porta, els
diria: vagin a les residències, poden estar tranquils; no vagin a
les residències perquè no sabem què pot passar; o no hi vagin
de cap manera perquè no hi ha cap garantia que sobrevisquin?
Aquesta crec que és la gran pregunta que ens hem de fer quan
parlam de residències. Estan segurs o no estan segurs? Estan
tranquils o no estan tranquils? Qui paga la factura a mi m’és
igual, vull saber si puc dur ma mare a una residència i estarà
tranquil·la, ben atesa i no m’he de preocupar d’aquestes coses.
Perquè crec que és el moment de solucionar-ho, pensam que
aquesta experiència ens ha de servir perquè no torni passar en
el futur, no amb un virus, sinó amb qualsevol cosa. M’és igual
si és privada o pública.

Llavors, què creu que ha fallat perquè ens trobem en
aquesta situació? Perquè diuen que no hay dos sin tres. La
primera onada ens va agafar sobrevinguts, no ho podíem
conèixer de cap manera, ai!, és que ens va agafar i no havia de
ser. La segona ens ha tornat agafar, què vol dir que ens crèiem
aquell argument tan peregrí de què el bicho con el calor se
muere i fins a l’octubre podem estar tranquils, farem una
temporada turística extraordinària i estarem a gust i tranquils
pel que fa a la salut? Nosaltres ens ho vàrem creure, però
nosaltres no governam.

Entenc també i puc comprendre que és un virus nou, ho
comprenc perfectament i que hem anant aprenent sobre la
marxa, però, és clar, hi ha coses en què havien de ser
desconfiats per prevenció, és a dir, la segona onada no ens
havia d’agafar i, sobretot, estam preparats per a una tercera
onada? Sra. Font, digui-m’ho, estam preparats o ens tornarà
agafar ara el mes de gener quan passi l’hivern o després de la
grip, ens tornarà agafar la tercera onada com ens ha agafat la
primera i la segona?

Vull recordar, -Sra. Presidenta si em pot dir el temps que
duc-...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., gràcies, idò faré moltíssima via.

Es va aprovar per unanimitat una proposició no de llei que
va presentar aquest grup parlamentari, sempre amb aquest to
constructiu, que instava el Govern a elaborar en dos mesos i
amb la col·laboració dels agents científics, socials i polítics, un
pla d’actuació en matèria sanitària, davant un possible rebrot de
la COVID-19, estava fet el mes d’agost. Perquè es va aprovar
per unanimitat! No.

En cas de resposta negativa, li demanam el perquè, perquè
jo tenc una teoria i és que tot això que s’aprova per unanimitat,
les proposicions no de llei a les comissions, no serveix per a
res. I estic fent com a una estadística a veure què arribarà a
port, perquè em diuen els meus companys -que tenen més
veterania- que moltíssimes vegades hi ha proposicions que es
presenten una, a una altra i a una altra legislatura, que tothom
se’n va content a ca seva, jo al principi deia: ai, que bé!, m’ho
han aprovat per unanimitat. Res, això no serveix absolutament
per a res!

Llavors, ja per acabar, sí que li faré ja el repàs a això que
vostè ha dit perquè, primer, coincidesc amb el meu company
Juanma Gómez, de Ciutadans, que vostè ha fet una explicació
molt didàctica, però ha fet una explicació didàctica de com es
coordinen els equips quan arriba una pandèmia, per ensenyar
a un institut o a una classe de primària, a nosaltres no ens
serveix això que vostè ha dit. “S’ha coordinat més que mai
perquè ens hem reunit amb els consells, amb les PIME, ens
hem reunit amb tothom”, enhorabona! Els resultats quins són?
Està contenta amb els resultats? O és que, per primera, vegada
s’han coordinat amb moltíssima gent que no s’havien coordinat
abans?

Llavors, Atenció Primària, ha dit que era fonamental. Hi
estic d’acord, què passa amb tot allò que no és la COVID?
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Perquè ens ho hem de preparar, perquè fins ara, molt bé, març,
abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre, però és que
la COVID, si no tenim la vacuna fins d’aquí a un any, què
passa amb la gent que té un genoll romput, que té càncer, que
té..., és igual, encara que sigui un mal de queixal, què fem amb
tota aquesta gent? Què fem amb les unitats bàsiques de salut,
que romanen tancades perquè no tenen el doble circuit? Tot
això, m’agradaria conèixer i saber, i que vostè em confirmi que
hi ha una previsió, perquè això s’acabi perquè si no què farem,
només curarem la COVID? Ens matarà la COVID o ens matarà
un constipat -i això sí que serà un constipat-? És una altra
pregunta que li volia fer.

I, llavors, vostè ha dit que a 31 de desembre, grups de
pneumònia estranya, a la Xina. Dia 7 de gener ja sabien quin
virus era. Espanya va engegar accions per a control de la
COVID, bé, li he demanat una mica a la meva primera part de
la intervenció però, és igual, així i tot ens va agafar per
sorpresa, aquesta és la gran pregunta que tenc.

I, llavors, una pregunta que és curiositat més que altra cosa
i és que, hem llegit i hem sabut -vostè ho haurà llegit també-
que hi ha metges que estan, jo no sé si és vera o no però va ser
portada d’un mitjà de comunicació, que s’estava utilitzant el
diòxid de clor per curar aquesta malaltia, tot i que no estava
provat, que ja s’havia usat en altres ocasions, a veure a què en
pensa, si és vera o no, si és que no s’utilitza o si podria arribar
a servir.

I, bé, ja s’ha parlat aquí de les PCR, nosaltres també vàrem
demanar PCR en origen, sabem que no tenim les competències
en ports i aeroports, però, és igual, haguessin posat una carpa
en el pàrquing.

I, després, sobretot, la pregunta que li vull fer també és si
quan varen obrir..., que també li vaig demanar a la presidenta
Francina Armengol, i vaig pensar: vaja pregunta absurda que
li acab de fer, a la presidenta; però ara veig que no, i li vaig
demanar i què passa, perquè ara nosaltres tancam, estam
d’acord, tancam un mes per no haver de tancar un any.
Tancam! Molt bé, tancam, i què passarà en obrir? Si tothom
està dins ca seva no ens contagiarem! I ella em va dir: bé..., és
clar, i ella no, ella tampoc no em va contestar, però jo vaig
pensar: és que ara li he dit un doi, i aquesta dona deu flipar!
No: vàrem obrir i ens hem contagiat. Pensa que vàrem obrir
massa prest? Ens havien d’obrir perquè si no morim, morirem
de fam, també és una altra de les lectures que es fan, però,
sincerament, quina prevenció?

I sobretot... -sí, ara ja acab, Sra. Presidenta- ens han enganat
a qualque moment? No s’havien d’emprar mascaretes? No
s’havien de fer PCR, perquè era absurd? No s’havien de fer per
a això o és que no hi havia material i vostès no ens varen voler
alarmar? Per què ara tots anam amb mascareta i abans no? O és
perquè tenien desconeixement? I li ho deman des de la
humilitat absoluta, si pot ser que em contesti. Ens varen dir
mentides perquè no n’hi havia o era la gran veritat en aquells
moments i ha canviat?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Pons, el seu temps ha exhaurit. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Font. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspondria ara al Grup Parlamentari Mixt però no han
comparegut, per tant passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Dalmau, per un temps de deu minuts. El
senyor..., sí, Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Sí. Exacte. Gràcies, presidenta. Primer de tot, com sempre,
començar amb un..., lamentar les persones que han mort,
malauradament, per aquest virus i també realitzar un
reconeixement a tots els professionals sanitaris i sociosanitaris,
i també a la comunitat científica que -com sempre dic- treballa
incansablement per trobar una vacuna, a la qual més endavant
em referiré.

També volia agrair a la directora general la seva
compareixença en aquesta sessió de la Comissió de Salut per
explicar les mesures que han portat a terme des del seu
departament en relació amb la pandèmia provocada per la
COVID-19.

En aquest sentit, crec que és important situar el debat en el
marc competencial propi del seu departament que, a grans trets,
té com a objectiu la promoció de la salut de la població a través
del foment de models de vida saludables. D’aquesta manera,
pròpiament, vostè no gestiona ni les competències relatives a
l’assistència mèdica, ni la provisió de recursos humans o
materials, ni la planificació pressupostària, ni l’organització, o
la planificació del funcionament o l’estructura del servei de
salut a la nostra comunitat autònoma, ho dic perquè he escoltat
intervencions, que es poden definir com a estàndard, que
sembla es fan sigui quin sigui el representant de la conselleria
de Salut que comparegui, 

Si més no, sí que és vera que vostè té un recull de
competències pròpies que inclouen un ampli ventall d’àmbits,
d’una rellevància prou important, per afrontar en aquest cas una
situació de pandèmia com l’actual, sense anar més enfora, el
seu departament és l’encarregat de la vigilància
epidemiològica, en termes generals, també de la vigilància
epidemiològica originada per zoonosi, que és justament
l’origen de l’actual pandèmia, i del control i la intervenció de
brots epidèmics, que són l’objecte d’aquesta compareixença.

En qualsevol cas, Sra. Directora, i arran de la seva primera
intervenció, li volia plantejar dues preguntes inicials: la primera
és com valora l’espai de coordinació existent als responsables
autonòmics de Salut Pública en relació amb la gestió de la
pandèmia, i quin tipus de contacte han mantingut amb el
ministeri de Sanitat, més enllà del marc de coordinació existent
entre responsables de salut autonòmics..., entre els consellers
de salut de cada comunitat autònoma i el ministre Salvador
Illa?

Altrament, també em vull referir pròpiament a l’estratègia,
crec que és un element clau en aquesta compareixença, a
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l’estratègia que el seu departament ha pres en relació amb les
mesures per afrontar la pandèmia generada per la COVID-19.
En aquest sentit, crec que és important partir de la idea que
assolir el risc zero és impossible, assolir el risc zero de contagi
és impossible, però sí que és a les nostres mans reduir la
vulnerabilitat de la nostra salut front la COVID-19. Per aquest
motiu, i en funció de la incidència de la pandèmia a cada
territori, s’han assumit un conjunt de mesures per rompre la
cadena de contagis i, d’aquesta manera, evitar la transmissió
comunitària del virus que és el que més afecta en relació amb
les dades que patim actualment. 

Si més no, Sra. Directora, crec que cap mesura per ella tota
sola no és efectiva si no s’acompanya d’altres o si no existeix
una estratègia al darrere que permeti comprovar quins són els
resultats que s’obtenen i de quina manera es pot actuar en
relació amb aquests contagis. Per exemple, fer moltes PCR no
té sentit si després no es rastregen els casos positius; o tenir
molts rastrejadors no serveix de res si no es realitzen les PCR
necessàries o si després no s’aïllen els casos positius; o aïllar la
població, sense conèixer la incidència concreta del virus a una
determinada zona, tampoc no sembla una mesura molt efectiva;
o fer obligatori l’ús de la mascareta sense aplicar les conegudes
“tres emes”, o evitar les conegudes “tres ces”, tampoc no
sembla una mesura molt prudent.

Si bé, és vera que, si darrere de totes aquestes mesures que
s’han pres, i darrere d’aquesta estratègia que s’ha de seguir, es
realitza un seguiment i s’obté una informació adequada,
s’interpreta correctament i s’actua en funció d’uns resultats
obtinguts, serà possible determinar un marc concret d’execució
de mesures que justifiqui, a un moment donat, unes accions o
unes altres, en funció de la incidència del virus a cada territori
o, també, en diferents àmbits com puguin ser l’educatiu, el
turístic, l’esportiu o el cultural. 

Per això, li vull fer unes preguntes més, Sra. Directora. En
primer lloc, com valora ara mateix la situació de la pandèmia
a la nostra comunitat autònoma i quina projecció creu que
tendrà en el present més immediat o en el futur més immediat,
perdó?

Com valora les mesures adoptades a les residències?

També hi ha les aules, com valora les mesures que s’han
pres per a un retorn segur a les aules?

Com valora les mesures o les noves mesures per definir
corredors turístics segurs? 

També, com valora les mesures a l’àmbit esportiu o
cultural? 

I li volia demanar, però vostè ja ho ha fet o ja ho ha explicat
a la seva primera intervenció, si pensava que Espanya ha
anticipat la segona onada que ara sí, en el mes d’octubre,
recorre la resta del continent europeu. Ho dic també, i deix aquí
aquesta reflexió, que es posen exemples d’actuació de diferents
països d’Europa que ara mateix es troben en una situació també
molt delicada en relació amb aquesta segona onada.

En qualsevol cas, Sra. Directora, no hem de perdre de vista
que l’Organització Mundial de la Salut situa un conjunt
d’elements clau per rompre la cadena de contagis. A grans trets,
en primer lloc, el tractament de pacients, la gestió hospitalària,
la definició de circuïts i l’assistència i la cobertura clínica. En
segon lloc, la gestió de la ruptura de la transmissió del virus
mitjançant la higiene de mans, la ventilació natural o l’etiqueta
respiratòria. Com bé ha dit, mentre coneixem més el virus més
podem adoptar o assumir mesures noves per poder evitar el
contagi. En tercer lloc, l’OMS també assenyala la interpretació
correcta de les dades epidemiològiques, la vigilància, la
definició d’una estratègia i la valoració de les intervencions que
es puguin portar a terme. I, finalment, l’actitud de la ciutadania
enfront de les mesures que es determinen per combatre el virus.

En aquest sentit no entraré a valorar aquests quatre punts,
però sí volia plantejar algunes reflexions sobre alguns d’ells per
comentar alguns temes. 

En relació amb el primer punt, en el relacionat més amb la
gestió hospitalària o la gestió clínica del virus, volia posar de
relleu o damunt la taula la tasca desenvolupada pels centres
d’Atenció Primària en relació amb la detecció, rastreig i
seguiment de casos positius. És veritat que els centres de salut
han realitzat aquesta tasca, però també és veritat, és cert que en
ocasions la realització d’aquesta tasca ha generat situacions de
saturació en els centres de salut, si bé és cert que de mica en
mica aquesta tasca es va descentralitzant cap a les unitats o els
centres COVID, que vostè ha anomenat a la seva intervenció.

També deia que l’OMS assenyala la importància de
l’actitud de la ciutadania enfront de les mesures i restriccions
que es puguin aprovar per evitar nous contagis. En aquest
sentit, és fonamental que quedi clara la importància d’acomplir
les indicacions marcades per les diferents administracions
públiques, que sempre han d’estar basades en l’evidència
científica, com no pot ser d’una altra manera.

En aquest punt també, i vostè hi ha fet referència, Sra.
Directora, però jo hi vull incidir, és fonamental la coordinació
correcta entre totes les institucions en el moment de definir i
implementar noves mesures per rompre la cadena de contagis
i a la vegada facilitar a la població una informació clara i
concisa de les restriccions previstes per evitar disfuncions i fins
i tot nous casos de contagis, malgrat haver pres mesures
concretes per evitar-los. 

Atès aquest punt, li voldria demanar també si ens pot
explicar com ha evolucionat la situació dels centres d’Atenció
Primària al llarg d’aquesta segona onada? De quina manera es
planifica la tasca dels centres COVID?

Vostè ha fet menció a la seva intervenció dels diferents
números de telèfon que s’han posat per a l’accés de la
ciutadania al sistema de salut en relació amb la COVID-19,
també voldria saber quina avaluació fa d’aquestes mesures.

Li volia demanar també per les restriccions portades a terme
a les diferents barriades de Palma, a Sant Antoni i a Vila.

I també crec que és important que ens respongui si sempre
que han pres mesures, sempre que han actuat, ho han fet
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garantint la seguretat jurídica enfront de la dimensió que tenen
aquestes mesures.

Finalment també li volia fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau, hauria d’anar acabant.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

... -sí, acab tot d’una-, també li volia plantejar el fet de com
valora les proves ràpides d’antígens que ara mateix es troben en
el centre de debat tan científic com polític.

A la seva direcció general té altres competències relatives,
com bé deia, a la promoció i foment d’una vida saludable, en
aquest sentit destaca la lluita contra el tabaquisme, l’aposta per
una dieta saludable, la cura del medi ambient, crec que això són
qüestions importants també perquè tenen una incidència més o
manco directa en relació amb la crisi generada per la COVID-
19. En aquest sentit, l’Organització Mundial de la Salut fa una
especial incidència a les conseqüències que té el canvi climàtic
en relació amb la proliferació de malalties infeccioses, com
hagi pogut ser aquest coronavirus.

I com que la presidenta ja m’ha avisat acabaré...

LA SRA. PRESIDENTA:

El seu temps ja ha exhaurit

EL SR. DALMAU I DE MATA:

... la meva intervenció en el segon torn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara la contesta per part de la Sra. Font i Oliver. 

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

Gràcies, presidenta. A veure si ho sabré reconduir tot, eh!,
reconduir totes les respostes, a veure. Pot ser que per voler
explicar tot el pla que no és fàcil alguna part no s’hagi entès o
pot ser que no m’hagi explicat bé. A veure, i ho faré amb
l’exemple que igual m’han proposat referent al brot que hi va
haver a s’Arenal o que anomenen que va ser un brot a s’Arenal.
Jo li dic el que sé i potser que vostès sàpiguen qualque cosa
més que jo, no ho sé, que el que ha sortit en premsa, però el que
jo sé, ho sé cert.

A veure, a cap moment no hem parlat de pisos pasteres en
aquest brot, jo en cap moment no en vaig parlar, de pisos
pasteres en aquest brot; hi va haver un parell de brots en
aquestes zones i en cap moment no es va constatar per part de
Salut Pública que fossin pisos pasteres. Es varen fer
inspeccions en aquells pisos, inspeccions no, visites
domiciliàries a les persones afectades per COVID-19 positives

d’aquella zona en concret, es varen fer les visites d’aquella
zona en concret i de totes les zones on hi ha persones positives,
perquè es visita el domicili i es valora, i es valora.

Hi va haver diferents zones i diferents brots, perquè record
que un brot és quan hi ha tres o més casos, hi va haver diferents
brots, tots petits, petits, entre 3, 5 i 6 casos, si no ho record
malament, perquè és difícil amb tants de brots que duim
gestionats recordar el detall de cada un, recordam aquells que
han impactat un poquet, però d’aquest no record els detalls. Hi
va haver diferents brots a aquestes zones i es va fer el que es fa,
que acomplim el pla de contingència, que és primer veure
quines persones eren les afectades, fer el pla de detecció que
teníem ja estipulat en aquell moment, el pla ja el teníem, i
l’aplicàvem, que és detectar, fer tests a tots els casos sospitosos,
fer tests a tots els contactes estrets que havien estat en contacte
amb aquelles persones, això és el principal. I vàrem determinar
si a la zona..., vàrem fer una inspecció perquè el pla
d’intervenció comunitària ens duu a inspeccionar la zona i
veure si podia haver-hi qualque element que pogués contribuir
a la transmissió d’aquests diferents brots que hi havia.

En cap moment no vàrem trobar un vincle clar d’aquests
diferents brots. O sigui, no vàrem tenir un sol brot gros, vàrem
tenir diferents brots de la zona com tenim a altres zones que
hem tengut i que seguirem tenint. Per desgràcia, els seguirem
tenint, malgrat ens pesi seguirem gestionant aquest tipus de
brots. No hi va haver cap tipus de brot, no sé si és la resposta.
Per tant, no hi va haver cap tipus de brot que ens alertàs massa.

Sí que va ser molt mediàtic perquè supòs que eren dels
primers, no ho record molt bé ara, però sí que és veritat que
vàrem fer el mateix que fem ara, és a dir, quan la valoració
domiciliària, quan el domicili no acompleix per tenir un bon
aïllament o quarantena traslladam les persones positives a
l’hotel pont que tenim disponible. I ho vàrem fer en aquell
moment i ho fem ara i ho seguim fent, perquè aquest és el
recurs que tenim per a quan una persona no pot acomplir
l’aïllament. 

En els casos de contactes estrets d’aquestes persones que es
queden al domicili, ja dic que només ens vàrem traslladar als
domicilis que no acomplien, les persones que són contactes
estrets que tenen dificultats per mantenir la quarantena ho fem
al pla de contingència d’intervenció comunitària que està
detallat, perquè no he entrat en el detall de tots els plans, aquest
és el d’intervenció comunitària perquè és a nivell de la
comunitat, a nivell d’habitatges, el que fem és primer
inspeccionar la zona i veure una vegada tenim ben clar que el
cas està aïllat i acompleix bé l’aïllament i, si no el pot fer a ca
seva el duem a l’hotel pont, les persones que estan en
quarantena perquè puguin complir la quarantena fem una
valoració de si els manca alguna necessitat que els pugui
impedir fer la quarantena.

Perquè amb l’experiència que tenc fins ara puc assegurar
una cosa: la immensa majoria de persones volen complir, però
n’hi ha moltes que, per desgràcia, com s’ha dit aquí,
vulnerables, que no poden complir, que si no surten cada dia de
ca seva per poder guanyar aquells doblers que li donaran aquell
menjar diari, idò, no mengen, no mengen ni ells ni els seus fills.
Per tant, hi ha persones, i això ho valoram quan fem la visita
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domiciliària, que no poden complir aquesta quarantena que
exigim. I en aquest moment els contactes amb Serveis Socials
ens duen a cobrir aquestes necessitats, s’han augmentat molt les
ajudes per part dels ajuntaments, cosa que agraesc moltíssim,
tots els ajuntaments col·laboren moltíssim, han desplegat tots
els serveis socials per cobrir aquestes necessitats bàsiques de
les persones que han de fer aïllament i quarantena i que tenen
moltes dificultats, principalment són dificultats d’alimentació
i dificultats econòmiques per complir aquesta quarantena.

Per tant, això és el que vàrem fer en aquest brot, com hem
fet, com fem i com determina el pla que tenim estipulat, un pla
que per res no és improvisat -per a res no és improvisat. 

Supòs que he fet molta de via, feia molta de via per no
passar-me molt de temps i per tal vegada anar al que a vostès
els interessava, no ho sé, em sap greu si no he contat el que els
interessava.

Però sí que he dit -he dit-, i ara ho diré un poquet més poc
a poc, recordant, no?, el 14 de març, per recordar-ho, es decreta
l’estat d’alarma, d’aquí al 2 de maig iniciam les fases de
desconfinament en tot el “daixò”, i dia 15 d’abril, o sigui entre
el març i el maig, dia 15 d’abril la Comissió Europea va
presentar el full de ruta comuna i, a partir d’aquest full de ruta
comuna, aquí, en aquesta comunitat autònoma vàrem..., com a
totes perquè ens presenta un full, fins a aquell moment, fins a
iniciar la fase de desconfinament, tots els plans que se seguien
eren els plans que conjuntament havia elaborat la Ponència
d’Alerta amb el Ministeri de Sanitat que després aprovava la
Comissió de Salut Pública, fins a aquest moment. 

A partir d’aquell moment en què s’aixeca l’estat d’alarma,
el que fem, a partir d’aquell full de ruta comuna, és elaborar,
totes les comunitat autònomes ho varen fer, totes les comunitats
autònomes vàrem elaborar el Pla de contenció de brots, per dir-
ho així resumit, però en realitat és un pla de testatge, vigilància
i contenció de brots, perquè aquest pla té les tres línies: com
testarem les persones, a qui i quan; com farem la vigilància
d’aquestes persones i com garantirem el seu aïllament i
quarantena; i com després, quan detectem un brot, quines
mesures tenim a disposició de la ciutadania per tallar aquest
brot el millor possible, el més prest possible.

He de dir-vos que els brots que tenim són la immensa
majoria familiars i d’àmbit social, aquests són els brots i això
són les dades que tenim. Un brot són tres o més persones -tres
o més persones-, si un domicili té tres convivents, idò pot ser
que hi hagi un positiu o pot ser que n’hi hagi dos, per tant, ja
no... de vegades no arriba als tres i no ho són; si un domicili té
sis convivents, que és possible, ben possible, o cinc com és el
meu cas, idò és molt probable que al meu domicili, si algú es
contagia, si és el cas que algú es contagia, idò és probable que
hi hagi tres contagiats perquè tenim una relació, i ja serem un
brot, un brot dins ca nostra, serà un brot dins ca nostra, però
serà un brot controladíssim. Això, aquests brots sí estan dins ca
nostra controlats. Ara, el problema és si s’estenen a l’àmbit
social.

Per tant, el nombre de brots..., dir nombre de brots tampoc
no ens alerta, no ens lleva la son, ens lleva la son quan aquests
brots s’estenen, aquests brots que són mixtos, que us he dit

aquesta diferència, quan s’estenen de l’àmbit familiar a l’àmbit
social i determinar... i veiem que hi ha un comportament que
pot dur a un descontrol total.  Això és el que hi ha, ara
improvisar en cap moment. 

Hem anat refent i refent aquests plans, primer el del
ministeri, que el cap de servei i el Servei d’Epidemiologia
adaptaven a la nostra situació, fins que hi va haver l’estat
d’alarma; després, en el moment del desconfinament ja vàrem
elaborar el nostre propi el qual ha anat canviant en funció de les
directrius que han anat canviant i del que coneixíem. 

Per tant, això és el que hi ha i ja està, no hi ha res més. 

El brot de S’Arenal, un dels brots, de tants de brots com hi
ha hagut va ser mediàtic, però va ser un brot controladíssim, als
14 dies ja s’havia controlat. Vàrem treure tota la xarxa social,
amb Serveis Socials i amb les diferents associacions que en
aquell moment, comunitàries, que en aquell moment podien
col·laborar a determinar si hi havia elements comunitaris que
transferissin aquest... que poguessin induir a la transmissió de
malaltia a nivell comunitari i es varen prendre les mesures en
aquell moment que s’havien de prendre. Això és el que hi ha,
això és el que jo sé. Hi ha el que jo sé, vull dir, del que no sé no
en puc parlar.

Sí que vull dir-vos que de les residències tenc constància
que la consellera ha de comparèixer per a un tema únic, les
residències és tema únic, perquè en podria parlar moltíssim,
podria parlar únicament de les residències. Jo he parlat més
dels domicilis perquè és el que afecta més la intervenció
comunitària i, desgraciadament, desgraciadament o no,
afortunadament, on més casos tenim -on més casos tenim- és
als domicilis, hi tenim quasi tots els casos. On hem de prestar
molta atenció de vigilància és que aquests casos que són als
domicilis i no són als domicilis tancats avui en dia, estan
passejant-se pel carrer, estan prop..., aquest requereixen d’una
vigilància, una vigilància que és molt complexa -molt
complexa- perquè és molt difícil vigilar com es comporta la
població.

He de dir-vos que a les residències és normal que hi hagi
molts de casos a les residències, no ho volem, però és normal
que s’acumulin, perquè, precisament, com es comporta aquest
virus és que les persones que més símptomes i que més
demostren i que més pateixen, més vulnerables són, així ho ha
determinat el virus, no nosaltres, això és el que ens mostren les
persones majors.

I que hi ha dins les residències? Tot són persones majors,
tot són persones majors. Per tant, en part és normal que entri.

Ara, tancam la residència perquè no entri ningú? Ho vàrem
fer a un moment donat, durant tot l’estat d’emergència.

Hem de deixar aquestes persones sense que puguin ser
visitades pels seus familiars? Tot i saber el risc que correm, que
el virus pràctica.., pràctica no, invisible per als ulls humans,
entrarà acompanyant algun familiar, ho sabem. Tenint els plans
de contingència molt treballats, retreballats, amb múltiples
professionals que coneixen de camp tota la intervenció que es
fa a la residència ens entrarà? Idò sí, perquè no tenim el risc
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zero enlloc, enlloc, enlloc, ni aquí ni en aquesta sala ni enlloc.
Sabem que hi ha unes mesures que ens protegeixen i unes
mesures que són preventives, les mesures que ens protegeixen
de cada vegada n’aprenem més, perquè jo us he de ser sincera:
a cap llibre..., jo som professional sanitària, a cap llibre se’m va
dir quina protecció donava una mascareta higiènica ni mai no
en vaig sentir parlar -mai no en vaig sentir parlar quan jo
estudiava-, una mascareta higiènica, una mascareta de tela,
perquè a nosaltres, em varen ensenyar pel que servia una
mascareta quirúrgica i quina protecció donava, però no d’altre.

Però sí que ho hem après amb aquest virus, i hem après que
les gotes són grosses i que és veritat que hi ha mascaretes
higièniques que poden contenir la transmissió quan aquestes
gotes són molt grosses, quan les gotes són molt petitetes,
perquè aquest virus es transporta amb diferents tipus de gotes,
veurem la capacitat de segons quines mascaretes, algunes tenen
unes funcions i altres, altres. Està clar que si dues persones
duen dues mascaretes quirúrgiques hi ha molta més protecció
que si una de les dues no en du o si cap no du. I això ho hem
après perquè les mascaretes quirúrgiques tenen aquest nom
perquè s’utilitzaven a l’àmbit quirúrgic, tenen una durada
perquè és el que s’ha estudiat d’aquestes mascaretes, s’ha
estudiat quina durada tenen dins un quiròfan. 

Se sap que duren entre 4 i 6 hores, que és com està
programada una intervenció quirúrgica més o manco i, si no, se
la canvien els qui operen, però sabem el que sabem i després
aprenem el que hem d’aprendre, aprenem el que hem
d’aprendre. Moltes coses no són a cap manual, perquè, com bé
heu dit aquí, no hi havia cap manual d’instruccions,
moltíssimes coses; però sí que sabem que no passa res per dur
una mascareta higiènica, millor que no dur-ne cap i que les
mascaretes higièniques són un recurs que pot ajudar molt a
l’hora de transmetre aquest virus a través d’una gota grossa.
Això és el que sabem i són mesures de protecció. I per què no?
No competeixen les mesures de protecció amb prevenció, es
poden dur totes, de la mateixa manera que recomanam fer poca
via en moto i dur un casc, i no passar-se els senyals perquè si
no et multarem. D’aquesta mateixa manera ho aplicam

I aquestes són les premisses que sabem de sempre i que hem
aplicat i després les que no sabíem estam molt atents a tota
l’evidència que va sortint. I ja us ho dic: cada dia, cada dia,
cada dia aprenem alguna cosa nova, cada dia, cada dia, i segur
que demà sabrem més coses que les que sabem avui, i les
aprenem perquè llegim molt, perquè estam 24 hores del dia
pendents d’això.

I és clar que estan cansats els professionals sanitaris, es que
estam rebentats! I jo ara m’hi consider jo, i els que
m’acompanyen avui a mi, estam rebentats! Hem passat la fase
del rebentament i tornam passar el rebentament, estam
rebentats, i tots i cadascun en el seu àmbit de feina, tots i
cadascun, no preocupats, no, estam rebentats!...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... -sí.

No podem deixar aquesta pandèmia en mans dels
professionals sanitaris, ni tots els recursos del món. Ja voldria

jo, ja voldríem tenir més personal contractat; he volgut
contractar deu persones i ens les prenem entre les
administracions sanitàries! Necessitava metges i infermeres, i
què vos pensau, que els hem tret de qualque banda? No! Hem
tret l’oferta i han vengut d’un altre lloc d’aquí, no en tenim
més, i trien i els anam compartint, i a vegades vénen dos dies
a una banda i dos dies a l’altra perquè l’estam compartint,
personal de residències fan feina a diferents àmbits perquè
tenim el que tenim i perquè ningú no estava preparat per aquest
augment de recursos. 

Es varen contractar 105 rastrejadors..., 140 entre..., 105 que
eren infermeres, si no record malament el nombre, i en aquell
moment ja ens vàrem preocupar tots per com substituiríem les
vacances d’estiu, quan vàrem sentir això. Ben contents que es
contractin perquè feien falta, eren les rastrejadores, però acte
seguit ja vàrem diu “ui!”; i després, mira, hem anat passant i
hem passat l’estiu de forma..., però rebentats!, tots i totes, i les
que fan feina a Primària, i les que fan feina a hospital, i els que
han hagut de quedar sense vacances, els que han gaudit de les
vacances sense tenir vacances, perquè ningú no ha gaudit
d’unes vacances normals perquè tots hem estat preocupats pels
nostres companys. Ja parl de qualsevol àmbit en què
estiguéssim. 

Per això és absolutament, absolutament necessari que
aconseguim transmetre que el Pla de contingència no és de
salut, ni és de salut pública, o el fem tots o tots realment en
prenem consciència, o d’això ens en sortirem més bé o més
malament, però aquest és el missatge que intentam transmetre,
que tothom, cada un des de la seva posició pren consciència del
que pot fer individualment, i després col·lectivament què pot
fer amb la col·lectivitat on viu, o fem això o un virus invisible
a l’ull humà ens guanyarà la partida. I jo em neg que això passi,
em neg que això passi. Estic segura que en sortirem, estic
segura, més bé o més malament, això també, ja no sé si més bé
o més malament en sortirem, i passarà aquí i passarà a tot el
món, perquè passa a tot el món.

Ara en aquest moment..., a veure, he de dir-vos que quant
a recursos Atenció Primària ha multiplicat per 14 -són xifres
com altres- els recursos que tenia. Estats Units i Rússia són
potències econòmiques que ens passen molt més..., bé, per
damunt de la d’Espanya, i Déu meuet!, ens superen en casos,
ens superen de bon de veres. I com saber què ens superarà i què
no? Com saber quins són els països que estan més malament o
que estan millor? Però si això és cíclic. 

Què ha passat aquí a Espanya, què ha passat aquí a Balears,
què va passar aquí? Que vàrem acabar un confinament a un
moment donat, en què en aquesta comunitat autònoma venia el
millor moment, un dels moments més esperats, on ens visita
més gent de fora i on les persones que viuen aquí tenen més
ganes de sortir, perquè fa bon temps, perquè tenim uns
comportaments culturals que quan fa bon temps tothom surt al
carrer, i quan no en fa tothom s’amaga dins ca seva, i vàrem
començar a sortir al carrer amb molta d’ànsia perquè passàvem
d’un confinament que va ser molt, molt dur, per a unes
persones més que per a altres, però dur, en general, perquè no
ens esperàvem ningú que ens tallassin la llibertat d’aquesta
manera, i va ser un virus que ens la va tallar, un virus ens va
tallar la llibertat i ningú no s’ho esperava, ningú. Això era el

 



SALUT / Núm. 35 / 14 d'octubre de 2020 559

que no ens esperàvem! No m’esperava mai que un virus ens fes
el que ens va fer!, això sí que ho puc dir. 

Ara, no esperar mai una ona, no; l’ona ja ens l’esperàvem,
i el cas ens l’esperàvem, i per això dia 30 de gener ja vàrem
tenir el primer pla de contingència treballat conjuntament entre
totes les comunitats autònomes, totes, perquè us puc dir que si
una cosa bona ens ha dut aquesta crisi per a mi és el meu grup
d’amics directors generals de les 17 comunitats autònomes; és
que ens ha dut una unió que jo és que..., és que no puc demanar
res millor. Cada dia, cada dia, quan acabàvem, ara ja no ho fem
tant, però quan acabava sobretot la primera onada, rebentats,
les notícies que havíem rebut d’altres comunitats autònomes,
cada dia de les 12 a les 2 el WhatsApp del nostre grup no
deixava de parlar, d’aconsellar-nos, “nosaltres hem fet això”,
“nosaltres allò”, alguns pitjor, alguns millor, donant ànims.
Això és el que hem fet nosaltres, i així seguim treballant encara
ara, perquè quan una comunitat autònoma treu alguna cosa que
es pensa que és innovadora o té un resultat molt bo amb una
cosa que ha provat, perquè anam així, us dic que anam
aprenent, i així com aprenem prenem decisions, així com
aprenem prenem decisions, nosaltres i tothom.

Cada vegada que treuen una cosa que sembla que és un poc
nova i que ningú no fa ja està immediatament al grup de
WhatsApp, tot el projecte, tot el projecte, i cedit així, i de
vegades esborranys: “encara no ho tenim acabat, però jau,
començau a copiar el que us interessi”; perquè ningú no té res,
perquè tot això és de tots, i així és com fem feina, o com he fet
feina jo. I per això supòs que aguantes en aquests llocs, perquè
al final veus que hi ha una unió i una companyonia amb la qual
et treus el capell. Com passa en aquests moments en el nivell
assistencial, que hi ha una companyonia que, tot i rebentats,
entre les persones s’ajuden, entre els professionals s’ajuden, i
al final acaba sortint tot.

Fins quan podrem aguantar així? Això no ho sé, no sé fins
quan el cos ens dirà prou, ho diem moltes vegades, seguirem
aguantant fins el que el cos es renegui, tots els que som, tots els
professionals sanitaris que en aquest moment fem feina. Ara,
com no prenguem consciència tots que aquí hi ha d’haver una
bona prevenció i que, desgraciadament, les nostres llibertats
estan compromeses per un virus, com no ho aprenguem no
farem res. En aquesta comunitat autònoma vàrem començar a
sortir al carrer i no va passar ni un mes, ni tres setmanes, que
tornàs pujar l’ona.

I li ho dic: no té res a veure amb les persones de fora, eh?
Les dades de què disposam d’extracomunitaris, o sigui, de
persones que tenim registrades en aquesta comunitat autònoma
que han estat positives amb una PCR feta aquí, en tenim 156,
i això ho trametem al ministeri, són dades que publica el CNE
perquè les publica de tota Espanya, i les trametem cada dia, són
les dades que trametem cada dia, perquè si n’hi ha un més les
trametem. I d’importats, és a dir, casos que tenim certificats
que varen venir de fora són 83, que en tenim constància. Els
altres eren viatgers que tenim constància que han estat viatjant,
però és que viatgers... tota aquesta comunitat autònoma viatja,
els residents d’aquesta comunitat autònoma viatgen perquè som
una illa, som illes, som illes, i ens traslladam entre illes,
treballam fora de les illes, anam i venim de les illes, hi ha gent
que viu a altres països, gent que viu i se’n va a visitar l’altre

país, gent a qui va agafar el confinament a altres països i
després va venir cap aquí perquè no es va poder moure en
aquell moment, i eren residents nostres, són nostres. 

Però que tenguem constància que es varen infectar allà,
cosa que tampoc no és tan fàcil perquè el virus no ve, no ve
amb una carta de presentació, quan fem la PCR ens surt
positiva però no ens diu si és positiva de Iugoslàvia o de
Colòmbia, ens diu que és positiva. Per tant podem suposar
moltes coses però, saber-les certes, són aquestes, aquestes són
les que tenim certes i són les que enviam. El que no podem fer
és suposar, nosaltres som..., l’evidència, som en realitat
l’autoritat sanitària que hem de donar les dades més fidedignes.

Sobre les proves massives de tests. Jo no sé a què diuen -ho
he sentit moltes vegades- proves massives de tests. Però, bé, és
que jo quan ho sent no se m’ocorre més que pensar en els meus
amics pescadors, jo no ho som molt, però sí que tenc amics
bons pescadors, i és que diuen: si tu vols pescar has d’anar amb
la canya apropiada a fer el test apropiat; ves-te’n amb la canya
apropiada; pot ser la millor canya del món, però com no triïs el
lloc i el moment ideal per anar a pescar no en pescaràs ni un, ni
de raor, ni de tonyina, ni..., no, perquè és el moment ideal per
pescar. Vàrem fer alguns tests a les residències a un moment
donat i ens varen sortir quasi tots negatius, i en altres moments,
si encertes el moment de fer-ho, et sortiran els positius que
realment estàs cercant. Per tant, has de triar el moment de fer
les PCR massives, perquè si no, no n’enxamparàs ni una, i el
que haurem fet és ser uns irresponsables, malbaratar recursos
quan sabem que no pescarem res. No hi ha cap pescador que
anirà a pescar sabent que no pescarà ni un peix; no gastarà
benzina, ni gastarà la canya bona, això està claríssim, i això és
així. Si qualcú sap qualque cosa més diferent, no ho sé, qualque
científic ens explica alguna cosa..., però això és aquí i a tot el
món.

Sobre tests ràpids, els tests d’antígens són fiables per al que
són fiables, cap test no és infal·lible, fins i tot la PCR entre un
20 i un 30% dels resultats no són fiables, o donen falsos
positius o falsos negatius; em sap greu però és així. Tenim una
senyora a una residència a la qual hem fet 26 proves, 26, pobra
dona, sempre totes negatives, i sempre li fem les proves perquè
un contacte estret d’una residència, totes negatives! Quan li
varen fer la serologia va sortir amb anticossos positius. A quin
moment no li vàrem enxampar la PCR? Quantes n’hi hauríem
de fer per enxampar-li el positiu? M’ho voleu dir vosaltres? No
és tot tan fàcil! El test massiu s’ha de fer en el moment..., o el
test..., jo no en dic massiu, jo en dic test selectiu a una població
determinada, a un moment determinat i quan fa falta.

Als professionals dels escorxadors, que hi va haver brots
per Espanya i tal, vàrem fer tests a tots els dels escorxadors, a
tots; en va sortir un de positiu, quan li vàrem fer la serologia va
sortir positiu, i ja l’havia passada la malaltia; ningú de les 2.000
i busques de... Això en aquell moment, tothom. Quan l’OMS va
dir tests, tests, tests, era el mes de març, i sí, sí, en aquell
moment es temia molt, molt, i això era la informació que ens
passava el ministeri a les reunions, es temia molt perquè veien
que havia començat per Xina i havia passat a Europa, i es temia
molt pels països d’Àfrica i els països on hi havia població molt
vulnerable i on no tenien capacitat de test. I l’OMS va dir, va
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amollar un missatge molt clar: tests, tests, tests cap a aquells
països que tenen capacitat.

Però era un moment en què tampoc no tothom tenia les
capacitats muntades en aquell moment. Ara tenim una màquina
que fa 5.000 PCR diàries, en aquell moment no la teníem. El
que no tenim són les infermeres que siguin màquines que
puguin treure les 5.000 PCR diàries, això tampoc no ho tenim.
Però ens hi acostam, eh!, ens hi acostam. 

I així hem anat, hem anat creant, creant, creant i inventant,
perquè no existien, les PCR d’aquest virus, que detectàs aquest
virus no existia, els primers els enviàvem a la Carlos III i
estàvem tres dies a saber els resultats, així i tot els teníem
tancats com si haguessin estat positius. Aquells 71 casos els
vàrem tenir tancats perquè no teníem els resultats.

I això és el que hi ha, jo no els puc dir res més diferent.

A veure, intentaré contestar més perquè..., això ja ho he
explicat, crec.

Una altra cosa, ah!, això és important, és a dir, quan fem
una anàlisi de risc, i sí, eh!, sí tenim, tenim tot l’informe tècnic
de cada una de les àrees, sí que el tenim l’informe tècnic de
cada una de les àrees que hem decidit fer una intervenció
comunitària, perquè és la primera part d’una intervenció
comunitària, la justificació, que és el que justifica fer la
intervenció. És que si no ho tenguéssim no seríem
professionals, no sé què seríem! Primer, abans de fer res,
qualsevol professional ha de tenir un motiu per fer-ho perquè,
si no, no ho fa, li ho puc assegurar.

Per tant, qualsevol intervenció té una justificació i la
justificació l’agafam per diferents paràmetres que tenen a veure
amb allò que també els he comentat que és el que va determinar
el nostre pla, té a veure amb què hem d’analitzar el risc de
qualsevol lloc a partir d’uns paràmetres epidemiològics, per
això la inversió i l’interès que té tothom en la incidència
acumulada, a 7 dies i a 14, això és el primer que ens crida
l’atenció, perquè és el que sabem, la incidència acumulada. A
més, ara la tenim per les PCR, o sigui, perquè ara les PCR les
tenim totes acumulades, tenim un sistema que reuneix totes les
PCR que es fan a la sanitat pública i a la sanitat privada i totes
aquestes PCR que es fan diàriament tenim cada dia tots els
resultats que han sortit positius de totes les illes, àmbit públic
i privat, que això és un gran avanç, una gran cosa que ens ha
dut aquesta crisi, perquè abans anava cadascú pel seu vent, però
ara no, ho tenim unificat.

I segons la incidència acumulada, és el primer avís, però
després no abasta. La incidència acumulada t’ha de dir a veure
què passa, aquests casos estan dispersos, estan concentrats a un
lloc? Quantes PCR s’han fet a aquesta zona per saber que eren
positives? La taxa de positivitat també és una xifra que miram,
perquè si a aquesta zona tenim una incidència elevada, però la
taxa de positivitat és menor de 5%, doncs, és perquè és una
zona molt grossa i no hem d’intervenir. 

Després també miram l’erra sots-zero, què està passant?
Com és la taxa de transmissió d’aquesta zona? Quantes
persones? Els brots com són? I què tenen a veure aquests brots?

Perquè si a aquesta zona doncs tenim una residència, i sabem
que s’ha fet una festa grosseta, sabem que hi ha causes que
determinen un brot concret, doncs, aquí ja sabem que la
incidència acumulada ha pujat per un brot concret, i aquí ens
aturam. Però si no, si tenim dubtes, què fem? Després passam
a uns paràmetres socials, després de tenir els epidemiològics
passam als socials, on són aquests casos? Tenim una eina, que
és geolocalització, que la tenim no fa molt, no fa molt, perquè
ja us dic, els sistemes informàtics s’han anat inventant per
donar respostes a les necessitats que teníem al sistema de
vigilància, un sistema de geolocalització que aquestes PCR
positives, des que les tenim totes unificades, es passen a un
mapa i ens indiquen on es concentren els casos. 

D’acord, doncs, amb aquesta concentració de casos miram
els paràmetres socials. És molta densitat de població o no? Són
finques on viuen moltes persones o són cases aïllades d’un
Marratxí, on sabem que hi ha cases unifamiliars i que sabem
que molts casos es concentren allà perquè hi ha molts de
professionals sanitaris, sobretot ho vàrem a la primera ona, que
viuen a aquesta zona, i això va ser l’explicació per la qual a
Marratxí hi havia més casos que a un altre. Això va ser a la
primera onada. 

Miram, però, tot això, miram com viuen, com és la densitat
de població sobretot, sobretot, i a partir de tots aquests criteris,
criteris socials i epidemiològics, determinam quina zona. Així
ho fem, amb informe tècnic. Després, una vegada rebut
l’informe tècnic, es decideix en funció de l’informe, i ho
decideixen també tècnics, perquè no l’he anomenada aquí i ha
estat també una cosa molt positiva creada a aquesta comunitat
autònoma, que és el Comitè d’Alertes d’aquesta comunitat
autònoma, on hi ha tècnics i també hi ha les persones que hem
de prendre les decisions a través dels informes tècnics, perquè
això és així, els tècnics fan informes i els qui decidim, em sap
greu, jo decidesc, la consellera decideix, altres persones
d’aquest govern que són d’altres àmbits perquè prenem
decisions, i som les que les han de prendre en aquest moment
i ens toca, ens toca prendre-les. 

De vegades he tengut moltes ganes de partir a córrer abans
de prendre una decisió, però l’he presa, l’he presa perquè no és
gens agradable segons quina decisió que saps que has de
prendre i saps que coartarà llibertats i drets fonamentals de les
persones. No és gens fàcil, us ho puc assegurar. 

A partir d’aquest informe tècnic ens reunim el Comitè
d’Alertes i es decideix quines són les intervencions que s’han
de fer: si s’ha de tancar una zona, si s’ha de fer una intervenció
només a un edifici, si s’ha de fer la intervenció. I això
correspon a un pla que tenim traçat. Si no l’he sabut explicar,
ho sent molt, me’l refaré i el tornaré a explicar d’una altra
manera, perquè el que vull és almanco fer-me entendre, perquè
si no és un problema.

Quant a ports i aeroports això també té tema a part,
específic. Vàrem fer molt bon control durant l’estat d’alerta,
molt bon control que el dúiem nosaltres, en aquell moment de
l’estat d’alerta entràvem i vàrem determinar tot el protocol. 

Lament molt, lament molt el menyspreu que es fa a un
qüestionari de salut, però us puc assegurar que tot a salut es fa
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a partir d’un qüestionari. Em sap greu si algú no ho sabia això,
totes les decisions es fan a partir d’un qüestionari, en diem
“valoració clínica”, tot, qualsevol decisió indivi... no ho sé, que
m’ho diguin els meus companys metges, no?, però jo som
infermera i tota la vida he treballat amb ells, tot es fa a partir
d’un qüestionari inicial. Déu meuet!, si no què faríem, com
faríem feina? Valoram una sèrie d’ítems i a partir d’aquesta
valoració s’emeten diagnòstics o decisions. Funcionam així, de
tota la vida, ho sent molt si algú no ho sabia, però funcionam
així de tota la vida.

I a partir de la informació del primer qüestionari, així és
com està muntat tot el sistema de triatge, vàrem muntar un
sistema de triatge pur i dur sanitari dins els ports i aeroports
d’aquestes illes, i, de fet, les dades demostren com de bé ho
férem. I fèiem un triatge, el mateix triatge que es fa a l’hospital
quan vostès acudeixen a un hospital, el mateix triatge que es
pugui fer a un centre de salut si acudeixen a un centre de salut,
el mateix triatge vàrem fer als ports i aeroports d’aquestes illes.

Una vegada amb la valoració del qüestionari, que és la
valoració inicial del primer triatge, segons el resultat d’aquest
qüestionari, es fa una acció o se’n fa una altra. I això és el que
vàrem fer, no ens vàrem inventar res, l’únic que ens vàrem
inventar és l’àmbit d’aplicació, que no s’havia fet mai, i no
existien els recursos, per fer-ho ho vàrem haver de muntar tot
i vàrem haver d’acampar a l’aeroport com quan muntam una
consulta per fer un triatge. Això vàrem fer en aquell moment.

Després de l’estat d’alarma i emergència, va canviar, les
comunitats autònomes les competències es varen retornar a
cadascú allà mateix i ara les competències en ports i aeroports
les té l’Estat espanyol. Tot i que el protocol que segueixen amb
tots els viatgers de l’estranger és un protocol quasi calcat al que
vàrem fer aquí inicialment en el moment d’això, és quasi calcat.
A més, l’hem compartit, com ja sabeu, tot es comparteix, com
us he dit, tot ho compartim entre totes les comunitats
autònomes i el ministeri. No tenim res gelós, res gelós. Tot és
de tots i és perquè tots puguem combatre.

I no ho sé, voldria contestar moltes coses més, però no sé si
tenc temps o no tenc temps, ja no sé ni quin temps duc.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té limitació de temps. En aquest moment són les cinc i
vint-i-quatre, tenim un altre torn que han de respondre i crec
que..., a quina hora és que tenim? A les sis tenim, a les sis hi ha
una altra compareixença, per tant, hauríem de tenir present això
també.

Després tendrà un altre torn, també, vull dir...

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

D’acord, idò ja està, em qued aquí, i si de cas després
contestaré.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, em farà el favor, m’avisareu quan em falti un
minut. Miri, directora, jo no sé si ho ha explicat bé o no..., o
més aviat no ha explicat res del que li hem demanat, i miri que
li hem fet preguntes. Entre altres coses hi havia qualque
company que li feia una bateria de preguntes i vostè no treia el
boli, deu tenir una memòria molt grossa.

Mai no diré que vostè hagi mentit, el que em preocupa és
que no tengui la informació com a autoritat de Salut Pública,
que és la que fa informes per decretar els confinaments i les
mesures de restriccions que s’han practicat a aquesta comunitat
autònoma. Vostè té l’autoritat.

No li trauré aquí el que la conselleria... ja ha vengut, perquè
qualque company i de qualque grup que dóna suport al Govern
ha vengut diferents vegades la consellera.

Según información de la consellera... brot de S’Arenal, li
torn parlar de S’Arenal, motiu de la compareixença, el motiu de
la inquietud nostra per la compareixença del meu grup
parlamentari. “Según informó la consellera... -és que li passaria
per no exhaurir el temps, però bé-, Tras detectar este fin de
semana en un edificio del Arenal de Llucmajor un positivo de
coronavirus, y después de realizar el pertinente estudio -vostè
ho ha esmentat- de contactos, en las correspondientes pruebas
se han localizado otros nueve casos positivos. Por tanto, ha
señalado la conselleria el brote, que está confirmado. “La
conselleria”. No qüestionaré el periodista, ja el qüestionaran
vostès, el seu gabinet de comunicació. 

“De momento, diez casos positivos, todos convivientes.”
Però és que, a més, les mesures que vostès varen prendre, des
de la conselleria, són: “Cuatro personas han sido derivadas a
centros hospitalarios -no confinades a ca seva, centros
hospitalarios- al presentar síntomas que requerían asistencia
sanitaria. Otros seis se hallan asintomáticos, aunque han sido
trasladados a un centro de cuidados intermedios ante la
imposibilidad de garantizar un correcto aislamiento en el
domicilio. Asimismo, apunta la conselleria, otro contacto
estrecho, en caso PCR negativa, también ha sido trasladado a
un centro de cuidados intermedios para (...) el correcto
aislamiento.”

No li contaré el que diuen els veïnats aquest dia:
desinformats, ningú no els donava cap explicació, ni protocols
que ja hi eren ni res, i les forces i cossos de seguretat de l’estat
que no sabien si havien de dir a la gent que no sortís de ca seva
o què havien de fer. I el batle se n’assabenta pels mitjans de
comunicació. Això és la coordinació i la comunicació de la
qual vostè ha presumit!

I jo crec que ha après alguna cosa, és clar!, però crec que
haurà après alguna cosa d’aquí i és que vostè no s’ha d’adreçar
a una comissió de diputats i diputades de la manera com s’hi ha
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adreçat: fent preguntes implícites, que nosaltres no tenim per
què contestar-li; entre altres coses, dient “si vostès no ho saben,
què he de fer?”, no és una actitud d’una compareixença, ni tan
sols la consellera ho ha fet!, que és membre d’aquesta cambra,
també i del Govern. 

Vostè ha perdut una oportunitat important, directora, ha
perdut una oportunitat de contestar exactament el que li hem
demanat!, per no haver d’anar a una altra consideració. 

Però miri, vostè ha dit que està esgotada. El 50% de la seva
intervenció ha estat lamentant l’esgotament, els comentaris de
WhatsApp amb els companys..., el 50% de la seva intervenció.
Sap què ens preocupa, de l’autoritat, al meu grup parlamentari,
que l’autoritat de Salut Pública d’aquesta comunitat autònoma
estigui esgotada i ho vengui dient? Que tal volta no està
capacitada per seguir endavant amb el que ve, la tercera ona.
Està vostè cansada, i no ho qüestion, que estigui cansada, com
els sanitaris. Però els sanitaris han de ser allà davant, eh!,
hores! I moltes vegades, sí, denunciat pels col·legis oficials i
per les associacions professionals, sense el material adequat!
Però, com que ja vàrem tenir un monogràfic de mascaretes i
d’EPI amb la consellera, no l’hi ho retrauré.

Però vostè ha fet manifestacions aquí insultant famílies...,
ha dit fins i tot “no ens ha de llevar la son els brotes”! A vostè.
Però i a les famílies? Que no els lleva la son els brotes? I tant!,
que estan veient els familiars que estan morint a les
residències? I tant!, que els ha de llevar la son! I qualque cosa
més que els lleva, i qualque cosa més que els lleva, directora. 

És que vostè ha fet unes manifestacions que són
inadmissibles!, aquí. I realment no la veig capaç, segons el que
vostè ha manifestat, capaç de seguir endavant a gestionar...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Li resta un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

... -gràcies- a gestionar la seva Direcció General de Salut
Pública, amb el que suposa la responsabilitat que hi ha. Si està
esgotada ha de descansar! Per tant, el favor que li pot fer a la
seva consellera, avui, arran de la manca d’explicacions que
vostè ha donat pel que nosaltres li hem demanat, és presentar-li
la seva dimissió. Perquè les seves manifestacions han estat
inadmissibles.

Residències. L’acreditació i l’autorització i la capacitat
normativa la té la comunitat autònoma i la té el Govern de les
Illes Balears. Hem de fer diferències, a les residències? Si
vostès saben que les residències..., no vostès!, nosaltres des del
primer dia, que hem estat al costat del Govern, quan ha hagut
de prendre mesures, va passar el que va passar, si en lloc de
mascaretes quirúrgiques ha de posar FFP2, les posi; i si ha de
crear un sistema de comunicació, com ha presumit la
consellera, que feia en els hospitals, que ho va demanar a
aquests grups parlamentaris, perquè es pogués comunicar amb
iniciatives parlamentàries, ho faci. Però vostè fa mesos que sap
que es moren a les residències, ho sap perquè té l’escala de
dades. Per tant, si ha de fer mampares, posi mampares! Però dir

que els problemes de residències privades o públiques..., és una
indecència!, una indecència cap als treballadors sociosanitaris
de les residències privades que hi pugui haver! Ho és.

I no ha donat cap resposta dels protocols que s’hagin dut...
ha començat a amollar, mascaretes, mampares, ha començat a
amollar...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Gómez, el seu temps s’ha exhaurit. 

SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Torn reiterar... -gràcies, presidenta- torn a reiterar,
consellera, directora, no ens ha contestat el que nosaltres li hem
demanat. I ha estat la seva resposta, de la mateixa manera que
vostè considera que Iugoslàvia és un estat encara, s’imagini
vostè el tipus de resposta que ens dona. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí,
per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Font per les seves
explicacions, encara que ens falten respostes, i desitjam que
pugui contestar les nostres preguntes durant el següent torn de
paraula. 

Li tornam demanar i hi insistim i insistirem en conèixer les
preguntes que ara li repetiré. 

Per què ha estat tan intensa la segona onada a Balears? Per
quins motius, des del mes d’agost, Balears ha estat de les
comunitats autònomes amb les pitjors dades de contagis? Què
considera que ha fallat?

Compta amb un informe tècnic que avali el confinament de
zones de Sant Antoni i Vila? Ens ha dit que sí. Ens en pot
facilitar una còpia? Li pot trametre la còpia d’aquest informe a
l’alcalde de Sant Antoni?

A les zones confinades de Vila i Sant Antoni, quantes
persones contagiades hi havia el 18 de setembre? Tenen les
dades per carrers?

Quantes persones de les que hi havia contagiades el 18 de
setembre a Sant Antoni residien a la residència Sa Serra?

Per quin motiu no ha facilitat als ajuntaments totes les dades
que li sol·liciten? Quins protocols van fallar o quina part dels
protocols i el Pla de contingència considera que va fallar o que
ha fallat?

Quan, com i de quina manera té previst el Govern balears
a realitzar proves PCR o tests ràpids a ports i aeroports? Quants
tests s’han adquirit de tests ràpids d’antígens? Quina fiabilitat
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tenen els tests ràpids d’antígens? Perquè vostè ens ha parlat de
les PCR, però li demanam pels d’antígens. Quants en tenen
previst utilitzar i en quins supòsits? Quin cost ha tengut aquesta
compra?

Per una altra banda, per quin motiu s’ha modificat el
protocol de les escoles? Avui coneixíem que “los colegios
dejarán de informar a las familias de los casos sospechosos de
COVID”, per quin motiu s’ha modificat?

També li hem demanat com valora que els professionals
denunciïn que l’Atenció Primària està desbordada i quin pla
tenen per solucionar-ho? “Els mitjans de comunicació van
començar a adoctrinar-nos”, què volia dir quan ha fet aqueixa
afirmació? 

Sra. Font, és molt necessari que, des de la Conselleria de
Salut, facin feina per realitzar tests massius, controls a ports i
aeroports, elaborin un pla de contractació de personal sanitari
per a Atenció Primària. Apliquin mesures contundents per
reduir les disparades llistes d’espera i no deixin d’atendre
pacients amb altres patologies greus. Facin feina amb aquests
punts bàsics i fonamentals per mantenir la qualitat del nostre
sistema sanitari.

No superarem aquesta pandèmia si no som capaços
d’analitzar allò on s’han equivocat i on han fallat.

Estic molt contenta que la directora general hagi fet amics,
però mentre vostè feia amics a través de WhatsApp, aquí a
Balears es tanquen restaurants, es tanquen botigues, es tanquen
hotels, es tanquen petits comerços, no hi són per fer amics, hi
són per aportar solucions.

Queda clar que tampoc no sap pescar i tampoc no sap
gestionar aquesta pandèmia, perquè -com vostè diu- està
rebentada! Necessitam algú capacitat per gestionar i per
arreglar la pandèmia que patim a Balears.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspondria ara el torn del Grup Parlamentari d’Unidas
Podemos, però la Sra. Martín ha excusat la seva presència
perquè ha tengut una urgència. 

Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, al
Sr. Ensenyat per un torn de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltíssimes gràcies, presidenta. Jo crec que per ventura
abans de l’exposició inicial, Sra. Font, per ventura ens hauria
d’haver fet una miqueta d’esquema per veure quines són les
seves competències. Ho dic perquè hem fet com un variadet,
vostè abans parlava d’anar a pescar, no?, idò hem fet com un
variadet on hi havia un poc d’ensalada russa, un poc de pilotes,
un poc de llengua, un poc de moltes coses, que jo entenc que
vostè deu haver dit: i ara què em demanen aquests? Fins i tot li
hem demanat si sabia vostè que Pedro Sánchez sabia del Centre
d’Intel... Bé, no ho sé a què han arribat a... Bé, res.

També és vera que la compareixença la va demanar el grup
de Ciutadans i tampoc no he acabat d’entendre l’empipament
del Sr. Gómez, perquè també entenc que ha plantejat una
situació que vostè ha contestat de sobres. És vera que després
les persones tenim una manera de comunicar que és nostra, i
vostè és vera que comunica les coses amb passió, amb
vehemència, però això també denota que viu amb aquesta
passió la feina que fa, no? Fins i tot li han arribat a dir que no
està qualificada, jo crec que sí que està qualificada, i crec que
precisament amb aquesta vehemència, amb aquesta força amb
la qual vostè ha parlat precisament denota que allò que fa ho
viu, i ho viu a més a un nivell molt intens.

Com dèiem abans, això ha vengut sense manual i moltes
vegades ens supera, i sempre trobarem segurament coses que
haguéssim pogut fer millor, que les haguéssim pogut plantejar
d’una altra manera. En bon mallorquí diem “Déu ens guard
d’un ja està fet”, però és que, escolti, com vostè ha dit de
diferents maneres, d’això n’hem anat aprenent, n’hem anat
aprenent, però col·lectivament. Vostè parlava de la bona
sintonia que hi ha amb la resta de comunitats autònomes,
independentment del seu color polític, i crec que un poc d’això
es tracta, d’una qüestió que hem anat aprenent entre tots i com
a conjunt de societat.

Em qued amb una frase que vostè ha dit, que és aquella que
“si realment entre tots i totes no ens adonam que l’eina o
l’instrument millor per afrontar això que ens ha tocat viure és
la prevenció, difícilment en sortirem”, em qued amb aquesta
frase.

I li torn..., així com a la meva intervenció anterior, l’he
acabada desitjant-li molta força, molt de coratge i molts d’anys,
perquè realment crec que aquesta situació ho requereix, i
desgraciadament els polítics no estarem a l’alçada que hauríem
d’haver estat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
té la paraula la Sra. Ribas per un temps de (...)

(Se sent un renou de fons)

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Yo, después de oír su segunda
intervención, me quedo todavía más preocupada de lo que
estaba al principio. Creo que le he oído decir que le parece que
han sido un súper éxito las pruebas que se han hecho en los
aeropuertos, bueno, los cuestionarios que ustedes hacían. Yo,
de verdad, es que no puedo entender..., es que usted nos ha
traído aquí un gráfico de cómo era la primera ola y de cómo
está siendo la segunda, y lo que ha pasado por enmedio ha sido
que ha venido un montón de gente a las islas. ¿Entonces cómo
me puede decir que esto es un éxito? Entonces, si esto es un
éxito, ¿qué será la catástrofe? ¡Es que no lo quiero ni pensar, lo
que nos puede pasar en sus manos!
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Nosotros, bueno, yo le he hecho esa pregunta de si
consideraba que se habían controlado bien los puertos y
aeropuertos, y si el cuestionario era una herramienta efectiva,
y usted me ha dicho, bueno, pues que ha sido estupendo o algo
así, no sé muy bien los términos, no lo recuerdo, pero vamos,
me parece que usted está fuera totalmente de la realidad.

Además yo también le había preguntado si me podía indicar
cuánto se han incrementado el número de tests diarios desde el
inicio de la crisis sanitaria hasta el día de hoy, más que nada
para poder conocer si ese gráfico es fiable o no es fiable,
porque seguramente, como le decía, la variable del número de
tests que se están haciendo incide directamente en los
resultados.

Nosotros solicitamos también en fecha 1 de abril una
respuesta escrita muy simple, le preguntamos si se habían
medicalizado las residencias de ancianos, el 1 de abril, porque
sabíamos que era población vulnerable. Tampoco nos han
contestado todavía, supongo que..., no sé, será porque no o no
lo sé; en cualquier caso si me quiere contestar usted el por qué
no pues...

También solicité en el mes de agosto, concretamente el 12
de agosto, el número de respiradores disponibles a día de hoy
en cada uno de los centros sanitarios de Baleares. Tampoco me
han contestado, imagino que no deben saberlo porque no me
han contestado, pero quiero suponer que ustedes manejan los
datos sobre la pandemia y que deberían poder proponer al
Servicio de Salud medidas para afrontar las necesidades
sanitarias que se derivarán de los contagios que se produzcan
en los próximos meses, que coincidirán además con otras
afecciones propias del invierno. En cualquier caso, me gustaría
conocer su valoración sobre la situación actual de nuestro
sistema de salud para afrontar esas necesidades. ¿Considera que
disponemos de suficientes respiradores? ¿Considera que se ha
dotado a nuestro sistema de salud de suficientes profesionales
médicos y sanitarios? ¿Considera que disponemos de
suficientes UCI?

Yo también querría aprovechar mi intervención, al igual que
usted en su primera intervención, para felicitar..., perdón, para
agradecer a los trabajadores de salud y médicos y sanitarios su
entrega y su dedicación en la lucha contra esta pandemia, así
como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los que usted
también se ha referido en sus agradecimientos, si bien yo creo
que, lejos de que el Gobierno balear lleve a cabo actuaciones
que reconozcan su encomiable labor, lo cierto es que
observamos que lo que ocurre es todo lo contrario: a los
sanitarios y a los médicos, pues congelación salarial, movilidad
forzosa, imposiciones horarias por decreto. A los policías y
guardias civiles, hasta el día de ayer, ni siquiera les ofrecían la
realización de un test PCR tras haber estado en contacto 24
horas con inmigrantes llegados ilegalmente en pateras, que sí
eran diagnosticados tras hacerles un test PCR.

Por tanto, nada, manifestarle mi preocupación. Creo que
usted, tal y como ha dicho también el portavoz del Grupo
Ciudadanos antes que yo, ha perdido una oportunidad de
podernos explicar qué es lo que está haciendo realmente para
controlar esta pandemia, y me quedo, como le digo, muy
preocupada ante el panorama que usted nos ha descrito, más

que nada porque veo que no controla la situación y que
realmente nos parece que no está capacitada.

Yo entiendo que pueda estar usted agotada, mucha gente
está agotada, mucha gente está desesperada, ha hecho una
intervención que demuestra que usted está afectada, al menos
es lo que nos ha dado a entender, por la situación que vivimos,
pero es que, mire, es que estamos todos igual, quiero decir que
a nivel económico la gente lo está pasando mal, a nivel de salud
hay gente que lo ha pasado muy mal, hay gente que no se ha
podido despedir de sus familiares, no se ha podido enterrar con
un funeral como hubiesen querido, y todo esto nos está
superando a todos, pero no podemos escudarnos en eso para no
hacer nuestro trabajo. Y lo que creo es que si alguien considera
que no está capacitado, o que le supera la situación, o que está
cansado pues lo mejor que puede hacer es irse, no pasa nada,
pero es que, además, no es obligatorio, o sea, desarrollar
ningún cargo público, estamos aquí porque queremos. Por
tanto, yo también le animaría a fer un pensament, como se dice
en mallorquín, fer un pensament, y recapacitar sobre si
realmente está usted capacitada o no para dirigir esta dirección
general.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon al 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. Sra. Directora general, entenc,
com bé ha dit el Sr. Dalmau, que les competències no són totes
seves; el que passa és que vostè ha dit que hi havia una gran
coordinació. Crec que una visió general se’ns hagués pogut
donar d’aquelles preguntes que hem fet, li ho dic des del
respecte i des de la curiositat, perquè vostè entendrà que
nosaltres som grups de l’oposició i tenim la informació que
tenim. Quan demanam preguntes per escrit les respostes solen
ser prou generalistes; quan demanam preguntes orals en dos
minuts i mig que tenim en el Ple del Parlament, tenim respostes
generalistes i que no contesten moltes vegades el que nosaltres
volem. Ho venc a dir perquè quan li fem preguntes, vostè, que
és infermera de professió i que és directora general de Salut
Pública, almanco ens hagués pogut contestar algunes de les
qüestions que he plantejat.

No em repetiré perquè no m’agrada repetir-me, si vostè
considera que m’ha de contestar qualque cosa, contesti-me-la;
si no, si ho consider, ja les hi faré per escrit.

I, per suposat, no estic d’acord amb el fet que vostè hagi de
posar el càrrec a disposició, ara, també és vera que a un càrrec
polític i públic no se li pressuposa ni que es cansi, ni que es
rebenti, ni que s’enfadi, ni que li faci mal, ni que estimi els seus
companys de grup, és vera això també; tal vegada vostè ha estat
massa franca però li ho dic des del cor, també. Si vostè està
rebentada, crec que l’empatia amb els polítics és poca i ho
començ també a comprovar, i això que nosaltres no governam.
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Per altra banda, li voldria dir també que m’ha semblat una
mica desafortunat, o no he entès exactament què ha volgut dir
al principi de la seva intervenció comparant la grip mal
anomenada espanyola de l’any 1918, dient que hi havia hagut
500 milions d’afectats i 100 milions de morts..., i ara n’hi ha 1
milió. És que no entenc la comparativa, com no entenc tampoc
la comparativa que de tisi o de tuberculosi hi hagi 15 milions
de morts, no entenc la comparativa, no crec que es pugui
comparar. Em sap greu però no ho entenc, 102 anys després,
una grip...; no he entès molt bé el què, o si és que ens ha volgut
consolar o vostè s’ha volgut consolar amb aquestes xifres. No
ho he entès, si de cas expliqui-m’ho, però bé, tampoc, si no, no
passa res.

Per altra banda, vostè ha parlat de la consciència de grup.
Crec que la societat ha estat a l’alçada, ens han amollat quan
vostès ens han dit que ens podíem amollar. Ha estat a l’alçada
no, el següent; ens han confinat per barriades i no hi havia un
policia que vigilàs, però la gent ha fet bondat, ha fet allò que
els han dit que faci. Per tant, crec que ho tenim molt clar, que
hi ha consciència, vostè ho sap perfectament. Per tant, crec que
hauríem de fer un brindis per aquestes persones, per aquesta
ciutadania que ho ha donat tot i que fa molta bondat, perquè és
vera, és la seva salut i la de la resta, però crec que ha complit
amb escreix.

I... Bé, el tema de la unió, ja s’ha dit aquí; jo no la vull
atacar més per aquí, jo també  he estat molt unida, he descobert
que tenc una família, he estat confinada, he fet feina des de ca
nostra i hem fet pa al forn, però això tampoc no ens ajuda a
l’hora de solucionar les coses, vostè ja m’entén.

I ja per acabar... simplement allò del qüestionari. Vostè no
m’ha agradat el to que ha utilitzat en algun moment, jo entenc
que és vehement i, a més, la comprenc, perquè jo també ho som
i de vegades la passió fa que ens mal interpretin, però vostè no
ens ha de dir: és que això es fa amb un qüestionari, s’ha fet tota
la vida; és que no ens trobam en una situació de tota la vida. Jo
entenc que per a una diabetis, a l’hora d’anar a donar sang, a
l’hora de tenir qualsevol símptoma de qualsevol malaltia, se’ns
faci un qüestionari, però està vist que aquest qüestionari que
s’ha fet ha estat clarament insuficient. Per què? Perquè no s’han
detectat els casos a temps. 

Vostè ens diu i també ens ho va dir la Sra. Armengol, un
67% eren casos d’aquí, per aquesta societat que s’ha volgut
mesclar, que ha volgut sortir quan vostès ens han donat permís.
Ara bé, d’això a què amb un qüestionari, s’ha fet de tota la
vida, a més tampoc m’ha agradat que ha dit: això si no ho
sabien, ja ho saben. No m’ha agradat aquest to, nosaltres
demanam perquè volem saber, així és que crec que vostè ha de
fer un esforç d’explicar-nos-ho i no de fer-nos una visió global
de tot el que vostè ha patit, de tot el que han fet perquè no,
perquè a mi no m’agrada que em facin de mestre, vull que m’ho
expliqui, però no vull que em faci de mestre. No, jo no ho sabia
que de tota la vida s’havien fet qüestionaris, el que sí sabia és
que aquests qüestionaris han estat clarament insuficients, i si
hem de seguir per aquí, crec que no és la manera, perquè jo he
viatjat aquest estiu i me n’han fet de qüestionaris, jo hauria
pogut dir qualsevol cosa, ningú no ha vengut a comprovar-ho.

Res més. Gràcies, i molta sort i molta salut! I si està
rebentada descansi!, perquè li queda encara molta feina.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies presidenta, intentaré anar aviat perquè no em
passi com abans i no poder acabar la intervenció, enllaçaré amb
un parell de qüestions que m’han quedat pendents de l’anterior
intervenció.

Una de les seves altres competències és el cribratge i la
detecció precoç del càncer entre d’altres malalties. Li volia
demanar en aquest punt, com es troba la situació concreta en
aquest àmbit i quines mesures tenen previst aplicar per tornar
a una normalitat, si ho podem dir de qualque manera, anterior
a la pandèmia?

També li vull demanar, perquè vostè també n’ha fet
referència, les mancances dels sistemes de salut pública, per
tant, ens pot especificar un poc quines són aquestes mancances
i quines opcions de millora creu que es poden plantejar a curt
i a mig termini?

I també he dit a l’inici de la meva intervenció que em
voldria referir a la vacuna, com acostum a fer. En relació amb
la vacuna relativa a la COVID, li volia demanar com es prepara
el Govern de les Illes Balears per poder subministrar aquesta
vacuna a la població, una vegada hagi conclòs les diferents
fases d’experimentació. I també li volia demanar per la
campanya de la vacunació de la grip.

A l’inici de la seva intervenció vostè ha fet referència a la
importància de la cobertura universal de la salut, en aquest punt
jo li voldria demanar com creu que s’hagués gestionat aquesta
situació si a l’any 2020 encara hagués estat en vigor el Reial
Decret Llei 16/2012 que va aprovar el Govern del Partit
Popular i que treia del sistema de salut determinats col·lectius
de persones.

I d’això encara queda un cert rebuf, quan des de la
Comunitat de Madrid, la presidenta ens diu “que no se trata de
confinar al cien por cien de los ciudadanos, para que el 1%
contagiado se cure”. En fi, aquesta és la situació.

Jo, Sra. Directora, amb molta tranquil·litat, he sentit que li
demanaven la seva dimissió i jo, amb molta tranquil·litat, li diré
que les dimissions allà on s’anteposen criteris diferents a la
salut per gestionar la pandèmia, tal com ha quedat demostrat i
patent a Madrid, amb la dimissió de la seva homòloga primera,
la directora general de Salut Pública de Madrid, per negar-se a
signar un informe per passar a fase 1, del conseller de Serveis
Socials també recentment i d’Emilio Bouza, el conegut doctor
Simón madrileny, que únicament va aguantar 48 hores. Front
al desgavell, les dimissions; front allà on s’han prioritzat altres
prioritats que la salut, les dimissions.
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Ànims i endavant! Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per la
seva compareixença, Sra. Directora.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula la Sra. Font, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

Gràcies, presidenta. A veure, sí sol utilitzar massa la
vehemència, és vera que quan és un tema que... i és vera que
moltes preguntes que se’m fan avui aquí s’han contestat en
diferents àmbits, sí que vull contestar què és per a mi quan
m’he referit a adoctrinar, què és per a mi i què he volgut dir
exactament, i he volgut dir exactament això que diu aquí al
diccionari: “Dar instrucciones a alguien, sobre cómo tiene que
comportarse u obrar”, donar instruccions, per a mi això és. I
això és el que..., gràcies a tot el que s’ha publicat a premsa, que
són uns grans aliats, hem aconseguit, i no només en premsa,
sinó gràcies també a totes les persones que han difós aquestes
mesures i que han estat transmissores, gràcies a com ho ha
acceptat la població, generalment, en aquesta comunitat
autònoma, i a moltes més, perquè el comportament de la
població al final, la protecció és innata, som una raça que ens
volem protegir i gràcies a tot això, arriba la informació a la
ciutadania, no a tothom de la mateixa manera. Per tant, hem de
ser capaços des de Salut Pública aconseguir que la informació
arribi.

És vera que he anomenat una pàgina web, he anomenat un
telèfon, una línia telefònica, però és vera que aquestes formes
d’arribar a la població..., no tothom utilitza aquestes eines, per
tant, hem de ser capaços d’utilitzar-ne d’altres. Vull dir, el que
fa la premsa escrita, el que fa..., en aquell moment ho he dit
com a una lloança, perquè és la que ha transmès tots aquests
conceptes que ja he dit abans, i no ho he dit gens despectiu, que
estaven tancats en el món d’epidemiologia, els ha traslladat a
peu de carrer, de manera que tots els entenem, tots som capaços
de fer un seguiment perquè ens preocupa molt i tots som
capaços de partir d’una incidència acumulada o d’unes dades
que en aquell moment, si abans d’això si ho haguéssim
demanat, ningú ho sabia. Ara en aquests moments pensam que,
gràcies a donar aquestes instruccions que hem donat i a donar
tota la informació que hem donat, les persones poden ser
capaces de fer un seguiment i tenir i arribar a les seves pròpies
conclusions, de forma que els ajudi a viure tota aquesta situació
de la millor manera possible, tot i que és molt difícil. Entenc
que el desconeixement, la incertesa i tota la informació que ens
arriba positiva i negativa, fa que realment la població tengui
por, però no podem viure amb por, no hi podem viure i això és
així.

La por al final, si és molta por paralitza, i si és poca por, el
que passa és que ets agosarat i t’arrisques. Per tant, hem
d’arribar a un terme mig per poder mantenir aquesta situació,
en què sí, queda molt, no sabem fins quan.

L’exemple que he posat inicialment de la meva intervenció
era per donar unes dades tancades d’alguna cosa que sabem,
quant a aquesta pandèmia encara les dades que he donat són les

que tenim, però no són les que sabem què passarà, això
necessitam temps. Ho he donat com a introducció, és a dir, hem
viscut aquesta societat nostra i tenim material que ens indica i
tenim una certa evidència de com s’han solucionat altres crisis,
també volia dur dades de VIH, però després has de tancar,
sobretot per començar de forma que no partim de zero, sí que
és vera que es va descobrir, vull dir es va identificar un virus
nou, però no partim de zero, no partíem de zero, i això és
positiu en el món científic, tot i no tenir molta evidència ara,
perquè encara tots els resultats de la COVID es fan amb
mostres petites, que són els estudis que es publiquen i, a partir
d’aquests estudis, apliques el que apliques. 

Així que, sense tenir molta evidència, sí que almanco
teníem una història allà on aferrar-nos, una història molt ben
documentada que va fer que l’inici de la pandèmia i tots els
plans de vigilància inicials es basessin en la tuberculosi, perquè
tenim experiència de rastreig de tuberculosi. En aquesta
comunitat autònoma, tampoc no ho he dit, cada any hi ha 100
casos que es rastregen i rastrejar tuberculosi és complicat,
perquè no és aquí que tens 14 dies, no és igual. Aquí tens uns
14 dies que et dóna una certa..., una cosa no massa complicada
en el món del rastreig, saps que un brot si el tens controlat als
14 dies s’haurà arreglat. Per això deia que els brots, fins a un
cert punt, no ens han de fer perdre la son, perquè si tens el brot
controlat als 14 dies està solucionat, la persona ja no té càrrega
viral, ja no infecta i, si no s’ha complicat, que és el que
desitjam i que afortunadament la majoria no es compliquen, no
són tants els que ingressen, i quan ingressen afortunadament, o
no afortunadament, sinó perquè hem invertit en això, tenim un
sistema sanitari que pot garantir la seva recuperació al màxim.
Ho deia per aquest motiu, per si no m’he sabut explicar bé.

Després..., jo cada dia a aquestes hores estic molt cansada,
però me’n vaig a dormir i m’aixec cada dia ben descansada,
vull dir, això ens passa i ens passa cada dia. És veritat que en
aquest moment per ventura de vegades, idò, quan arriben unes
certes hores tens aquests moments de com ha estat d’intens el
dia i de com d’intenses que són totes les decisions que has de
prendre, de com són de difícils, però, per sort -per sort-, no, no
és sort, no és sort, és que no hi crec en la sort, però és una
expressió que sol dir molt, però, en el fons, no hi crec en la
sort, el que tenc, que em fa sentir afortunada i... en aquest paper
que m’ha tocat viure, és l’equip que tenc i l’equip que he fet, no
menyspreo els amics i no em penediré de dir-ho, que són amics
molt ben documentats i que ens ajudam entre nosaltres a
solucionar un greu problema que ens ha vengut. Això és el que
fan els amics, no?, ajudar les persones, per això he fet el
comentari de dir que eren amics, i sí, són amics.

I després l’equip amb el qual treball, l’equip tècnic amb el
qual treball és un equip que no el canviaria per res, no el
canviaria per res. I només deixaria de tenir aquest equip quan
aquest equip em demanàs que me n’anàs, això ho tenc
claríssim. De moment treballam d’una forma que ens fa prendre
unes decisions que solem consensuar de forma molt ràpida -
molt ràpida- i són difícils, eh?, després de meditar-les molt, en
el moment de consensuar, després d’haver-les meditat molt, en
el moment de consensuar-les sí que és realment fàcil prendre la
determinació, i això és gràcies a l’equip tècnic, és gràcies a
l’equip tècnic i és gràcies al Comitè d’Alertes i a tot l’equip de
professionals de salut pública que treballen; que no és només
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l’equip d’epidemiologia perquè sí que inicialment va tenir la
gran càrrega, però a Salut Pública, amb les competències de
Salut Pública, tenim l’equip de Promoció de la Salut, que ara
està molt intensament implicat en les intervencions
comunitàries i en les intervencions dels centres educatius que
seguim dia a dia tots els casos, no puc donar tots els resultats,
però els seguim dia a dia tots i no dóna temps a totes les dades
que generam -per això les teniu publicades totes i si alguna
dada no la sabeu, demaneu-la, que si no contestam ràpid,
contestarem, si no contestam bé, millorarem la resposta- perquè
volem que tothom estigui ben informat perquè tothom entengui
bé com es comporta això.

Acabant amb l’equip, l’equip de Promoció de la Salut, que
està ara molt implicat, l’equip de drogues, que ha pogut
facilitar alguns aïllaments i quarantenes molt complicats amb
persones molt complicades i hem establert una xarxa nova que
mai no s’havia fet a nivell domiciliari. Això és nou i ho hem
posat en marxa.

L’equip de prevenció que ha crescut tant que s’ha convertit
en un gabinet tècnic, en un gabinet que ha crescut, ara en aquest
moment tenim 10 persones, però... després els equips que no
anomeno, bé, l’equip de protecció alimentària, tots els
inspectors la feinada que fan a inspeccionar, a vigilar i a fer
molta educació a tots aquests establiments perquè tothom pugui
complir les normes, perquè realment és el que volem, de
moment no han aixecat actes, excepte quan corresponia a la
seva feina habitual, però sí que fan una feina educativa perquè
al final el que volem és que tothom ho faci bé, i els
establiments puguin estar oberts i els establiments no hagin de
tancar i no se’ls hagi de tancar, que puguin estar oberts i puguin
fer feina.

I l’equip d’Ambiental, que també ha hagut d’explicar per A
i per B totes les mesures de neteja i desinfecció tan importants
i que inicialment es confonia molt i es confonia molt higiene i
desinfecció utilitzant productes que no eren adequats i que al
final podien provocar més danys a les persones que no bé.

I en general tots els serveis, perquè els que no han tengut
una implicació tan directa amb la COVID han estat els que
atenen la línia 900 i són els que realment han ajudat i hem
engreixat... quan epidemiologia ha estat molt saturada de feina
s’ha engreixat epidemiologia, a través del suport de tots els
professionals de Salut Pública, quan un altre servei com... quan
el gabinet està molt aclaparat s’ajuda el gabinet i quan educació
està... la gent que es dedica a educació o a l’àmbit laboral, on
es genera molt de treball, idò també hem arribat a fer que tota
Salut Pública, els 200 professionals que treballen a Salut
Pública ens donin suport, com no podia ser d’altra manera,
perquè sols junts...

Per acabar sí que... un sentit..., els professionals sanitaris,
no donaré info..., vull dir, no tenc temps de donar tota la
informació, els professionals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ (Maria Antònia Font i Oliver):

... -ja acab- els professionals sanitaris, però són companys
meus, jo venc del món sanitari i tenim una relació que..., vull
dir, ens informam de tot i treballam molt conjuntament.

Ja només per acabar, sí que igual contestant una pregunta
que és veritat que no havia contestat, sobre el tema del diòxid
que ha formulat, l’Agència del Medicament ja s’ha pronunciat
i ja ha donat la resposta que no era un tractament adequat i que
no ho és. El tractament ara en aquest moment la incertesa que
tenim és... o la feina que fa el món científic és trobar un
tractament adequat que converteixi la malaltia... o que curi la
malaltia o que eviti les complicacions. S’està -com ja sabem- en
una vacuna en la qual es fa tota la feina possible perquè la
tenguem el més ràpid, perquè serà un gran avanç, i aquesta és
l’esperança que tenim i serà una esperança que en un futur
immediat la tendrem resolta.

Mentre no tenguem tot això, no cal més que seguir insistint
i seguir amb l’ajuda de tots comunicant i treballant
conjuntament a nivell individual i a nivell grupal per aconseguir
mantenir, mantenir perquè queda molta carrera de fons i s’ha de
mantenir, no ens podem relaxar, tot i que el comportament
humà és relaxar-se a qualque moment de les mesures, i
mantenir aquestes mesures que tant repetim que són de
protecció individual i de protecció col·lectiva. Això és el que
tenim. 

Confiï que, com a societat i com a raça humana, serem
capaços de sortir-ne d’aquesta, i desitjo, desitjo sortir-ne de la
millor manera possible.

Moltes gràcies per haver-me convidat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, i també als seus
acompanyants.

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