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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

Atès que no n’hi ha cap, en segon lloc, els inform que, atesa
la participació d’alguns diputats i diputades per
videoconferència, i d’acord amb l’establert a l’acord davant
l’aïllament davant la quarantena per la COVID-19 d’un diputat
o diputada, aprovat a les sessions de la Mesa i de la Junta de
Portaveus del dia 10 de setembre de 2020, les votacions
ordinàries es faran, en primer lloc, per part dels diputats i les
diputades presents a la sala i, en segon lloc, votaran els que
participen mitjançant videoconferència, de manera que quedi
acreditat de forma fefaent el sentit del seu vot. Els diputats i
diputades que participin a la votació per videoconferència seran
cridats nominalment per tal d’emetre el vot. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les proposicions no de llei amb RGE núm. 8708/20 i
núm. 8889/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8708/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de
la crisi sanitària generada per la COVID-19.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8708/2020, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, pel procediment d’urgència,
relativa a la reobertura de les unitats bàsiques de salut que
romanen tancades a causa de la crisi sanitària generada per la
COVID-19.

Per a la defensa de la Proposició no de llei, per part del
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... Em puc llevar la mascareta aquí, no?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí. Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
molt bona tarda. Avui efectivament duim aquí un tema, pensam
que recurrent, però necessari, que és el tema de les unitats
bàsiques de salut.

Era un tema que vàrem registrar per urgència, un de 25 de
maig, d’enguany, avui som 28 d’octubre, pensam que les
urgències en aquest parlament no respecten tot el que s’haurien
de respectar, entenem que són circumstàncies excepcionals
però també l’excepcionalitat és que hi ha moltes persones que
no poden anar al metge al seu poble, que són gent que no té
cotxe, que són gent que té mobilitat reduïda i que es veuen

obligats a anar a altres bandes, i tenen vertaders drames a l’hora
de poder anar als seus metges, quan hi poden anar!

Només els donaré un parell de dades, parlam d’unitats
bàsiques de salut.

Deià, a hores d’ara, obre dos dies: dilluns i dijous.

Unitat Bàsica de Salut de la Colònia de Sant Pere: dilluns
i dijous, obert de 12.30 a 14.00.

Selva: dilluns, dimarts i divendres.

Moscari: obre només els dimarts, de 8 a 10.

Biniamar: només obre els dimarts, de 12 a14.00.

Banyalbufar: dimarts i divendres, de 9 a 11 i de 12 a 13.30,
o sigui els dimarts una hora i els divendres, l’altra.

S’Alqueria Blanca: com saben i han llegit als mitjans de
comunicació, va recollir més de 500 firmes per demanar la
reobertura del seu centre de salut.

I ara també em vull situar en el dia 30 de juny, quan vàrem
demanar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, quan
té previst el Govern de les Illes la reobertura de les unitats
bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la crisi
sanitària provocada per l’expansió de la COVID-19. Ella va dir
que l’endemà s’obririen 79 d’aquestes 86 unitats bàsiques, el
30 de juny. Som a dia 28 d’octubre i això no ha passat.

Què comprenem? Comprenem que s’han de fer dos circuits,
un de respiratori, un que no ho sigui; comprenem que la
COVID demana més mitjans tècnics i personals; podem
comprendre moltes coses, però demanam que s’obrin les unitats
bàsiques de salut el més aviat possible, i és més, pensam que ja
haurien d’estar obertes. 

Els he donat aquesta sèrie de dades perquè vostès
comprenguin que la situació no s’ha arreglat encara que se’ns
digui que sí. Per això, simplement, aquesta proposició no de
llei diu que “el Parlament insta el Govern de les Illes a reobrir
el més aviat possible, i sempre que l’evolució de la pandèmia
ho permeti, les unitats bàsiques de salut que romanen tancades
per facilitar l’accés a l’Atenció Primària a la població d’aquests
municipis de Balears. Diu “el més aviat possible mentre
l’evolució de la pandèmia ho permeti”, i record que la vàrem
registrar dia 25 de maig.

Esper el suport, m’encantaria, ens encantaria, per al bé
d’aquestes persones que no poden anar al seu metge, que ens
diguessin que sí. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un
temps de cinc minuts. Quan vulgui vostè. 
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LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, presidenta, senyors i senyores diputats, des del
Grup Parlamentari Popular votarem a favor d’aquesta iniciativa
que defensa avui el Grup Parlamentari El Pi. 

És un tema que ens preocupa i que des del Partit Popular
hem registrat diferents iniciatives reclamant un millor servei
d’aquestes unitats bàsiques. És preocupant que, a dia d’avui,
segueixin tancades algunes unitats bàsiques de salut com, per
exemple, S’Alqueria Blanca a Santanyí, com ha comentat la
diputada Pons. 

Fa uns dies coneixíem que els vesins d’aquesta zona
recolliren 500 firmes per reclamar la reobertura de la unitat
bàsica de salut davant la necessitat de tenir cobertura sanitària,
unitat bàsica que es va tancar durant el primer estat d’alarma,
com moltes d’altres, i que, sis mesos després, segueixen sense
oferir servei als ciutadans. En la mateixa situació es troben
altres unitats bàsiques que hem comentat. Com diem, alguns
centres segueixen tancats, altres han reduït horaris, hi ha
centres de salut que obrin poques hores durant la setmana i és
una necessitat ampliar l’assistència sanitària a moltes localitats
de Balears.

Per una altra banda, és una queixa generalitzada l’atenció
telefònica que reben els pacients, denuncien que no és eficaç i
molta gent acudeix directament als hospitals, amb els
problemes de saturació que comporta.

I anunciam que, des del Partit Popular, presentarem una
iniciativa proposant la millora d’aquests serveis. Com he dit a
l’inici, votarem a favor d’aquesta proposta. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari d’Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Evidentment, la porta d’entrada al
sistema sanitari és l’Atenció Primària i, en un territori com les
nostres illes, les unitats bàsiques de salut tenen un rol
fonamental perquè són a diverses barriades, perquè hi pot
accedir la gent gran que té dificultats de mobilitat, també altres
persones que tenguin diversitat funcional, per posar el cas; de
vegades hi ha dificultats amb el transport públic per poder
accedir als centres de salut, les unitats bàsiques també venen a
resoldre aquesta situació, i ja des de la Declaració d’Alma Ata,
en el 1978, es va determinar que l’accessibilitat a l’Atenció
Primària de salut és un dels elements clau per tenir qualitat de
vida i millorar les condicions sanitàries de totes les poblacions
del món.

Evidentment, la pandèmia ha obligat a reorganitzar
l’atenció sanitària, ho explicava molt bé la Sra. Pons, amb el
doble circuit i tota una sèrie de reorganitzacions que es varen
dur a terme a un moment determinat, però que, evidentment,

han de tornar a posar-se els professionals que calen. Perquè
sense aquestes unitats bàsiques el que fem, al final, és saturar
els serveis hospitalaris. 

Llavors, per la nostra part, és evident que els professionals
de capçalera: metges, infermeres i també voldria recordar al
personal administratiu, que moltes vegades fa gestions per a
aquestes persones que viuen en aquestes barriades, que també
els faciliten no haver-se de desplaçar al centre de salut o no
haver-se de desplaçar als hospitals i que són extraordinàriament
útils. Aquestes unitats bàsiques també obrien en horari -moltes
d’elles- de matí i d’horabaixa- amb la qual cosa també
facilitaven l’accessibilitat i el bon servei a la població.

Per tots aquests motius i pels que ha exposat la ponent
d’aquesta proposició no de llei, des del nostre grup polític
donarem suport a aquesta iniciativa. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula el Sr. Gómez per un temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta, ho faré des de l’escó. La proposta que
duu aquí la Sra. Pons, és més que reiterat, una línia que vostès
venen duent en tema de l’Atenció Primària i la prestació a les
persones, precisament, persones que necessiten garantir la
proximitat, la connexió, la connectivitat, i més immediates de
la seva llar al centre de salut, i sobretot per facilitar
l’autonomia, no és tan sols una qüestió de proximitat, sinó de
proximitat i de garantir l’autonomia a l’accés al seu centre de
salut. 

Això s’ha vist impedit i la conselleria ho ha argumentat
altres vegades per una qüestió excepcional, que era la
pandèmia, no es podien garantir els dos circuits que vostè ha
esmentat aquí, i a les altres unitats de salut perquè també s’han
reconvertit -concretament les de Palma- en llocs de triatge o de
coordinació per al tema de PCR i de COVID, concretament ha
estat a Es Molinar.

El que nosaltres hem plantejat moltes vegades és això de
l’experiència de la primera ona, que per a la segona ona facin
vostès... passar de la improvisació o de l’actuació necessària
per una contingència a la previsió, i ara per ara segueixen
tancades unes unitats de salut que, segons nosaltres li vàrem
demanar en una pregunta per escrit a la consellera el passat dia
11 de juliol, i que ens va contestar dia 28 d’agost, és a dir, fa
dos mesos, estan tancades dues unitats bàsiques de salut,
d’aquelles que va dir que se n’havien obert 79 de 86, em
sembla, romanen tancades a dia 28 d’agost, no sabem si avui
encara hi són: la Unitat Bàsica de Salut Centre i la de la
Cabaneta, per una qüestió que estava en obres, demanarem
immediatament si aquestes obres ja han finalitzat, i les de
Randa, S’Illot i Son Serra de Marina.

Alguns centres de salut, algunes unitats bàsiques de salut
s’ha justificat que estaven obertes perquè hi havia un
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administratiu per informar, per informar simplement, per tant,
no era una unitat bàsica de salut, estava oberta uns dies per
informar.

Hi ha hagut batlles, iniciatives d’ajuntaments, concretament
el batlle de Santa Margalida que el mes d’agost va dir: “facin
vostès el favor de tenir operativa la unitat bàsica de salut, que
és necessària”.

I donaré un exemple del que suposa que estigui tancada la
de Son Serra de Marina..., tancada la de Son Serra de Marina,
la unitat bàsica de salut, suposa i si vostès coneixen la carretera
que és l’eix de Son Serra de Marina a la vila, a Santa
Margalida, 13 quilòmetres, és a dir, quan parlam de les
persones hem d’afavorir no tan sols la connectivitat i la
connexió i la igualtat de poder accedir al seu centre de salut,
sinó l’autonomia a poder-ho fer; 13 quilòmetres..., aquella
unitat bàsica de salut precisament es va obrir per garantir
aquesta autonomia i facilitar la millora de l’atenció sanitària a
les persones residents allà, Son Serra de Marna és un d’aquests
llocs.

Per tant, vostès fan des de Propostes per les Illes una
proposició no de llei molt laxa, amb molt bona intenció, molt
institucional, que crec que hauria de donar una passa més,
reivindicativa. Nosaltres evidentment li donarem suport.

També li manifest, Sra. Pons, que farem la pregunta
immediatament per saber en quina situació es troben aquestes
unitats que la consellera va contestar el mes d’agost que
romanien tancades, sobretot perquè en tres ens diuen que estan
tancades no per obres, no sabem si el motiu segueix essent el
mateix que en la primera ona, i aquestes obres quan acabaran.

Entenem que una situació de segona ona, una situació on la
conselleria reiteradament diu que millora l’atenció sanitària i
que evidentment fan esforços per tenir plans de resposta a tots
i cadascun dels municipis, sobretot quan es restringeix la
mobilitat de segons quines àrees, les unitats bàsiques de salut
són fonamentals en la seva disponibilitat plena a cadascun dels
indrets on són ubicades.

Reiter finalment el nostre suport a la proposició no de llei
presentada per El Pi avui aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

(Remor de veus)

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Em sentiu bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, et sentim, però el vídeo el tens apagat, no et veiem.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No sé si és que tenc mala cobertura avui, però es va apagant
i encenent així com... així com vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, ara s’ha... ara et veiem i et sentim.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Em veis i em sentiu?, molt bé.

Gràcies, presidenta. Evidentment donarem suport a aquesta
iniciativa, crec que no pot ser d’altra manera. Crec que si la
crisi COVID ens ha ensenyat és la importància de tenir un
sistema sanitari públic que sigui fort, eficient i capaç de donar
resposta a situacions com la que ens toca viure.

Crec que també això vol dir posar en valor la sanitat que
teníem i que ens ha costat molt d’anys poder aconseguir, és a
dir, que a Balears no hi hagi cap racó de les Illes sense que hi
hagi una unitat bàsica és una qüestió que evidentment no passa
a altres països de la Unió Europea i, per tant, és una qüestió que
hem de posar en valor.

Crec que a diferents moments també hem parlat del paper
fonamental que va tenir l’Atenció Primària dins la primera fase,
especialment en la contenció de la malaltia, perquè ha arribat
un punt en què ja, tant en aquesta qüestió com després també en
parlarem a la moció que presenta el Partit Popular, s’han de
regularitzar i normalitzar les coses.

L’atenció telefònica, que és un instrument -diríem- que s’ha
potenciat durant tot aquest temps, evidentment és molt bo per
a determinades qüestions, com comunicar resultats d’unes
proves o renovar uns medicaments o fins i tot altres qüestions,
però evidentment la presència, és a dir, l’atenció presencial
evidentment s’ha de restituir i evidentment també amb unes
condicions sanitàries òptimes.

Per això crec que..., ja ho vàrem plantejar a la
compareixença de la consellera i entenem que és hora, diguem,
de normalitzar el funcionament d’aquestes unitats evidentment
amb plenes garanties de compliment de les mesures sanitàries.

Per tant, això, el nostre vot serà favorable. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes. Estamos a favor de esta
iniciativa evidentemente, además es una iniciativa que se
presentó en el mes de mayo, estamos en octubre, seguimos
igual. Esto evidencia que faltan recursos en la sanidad pública
de Baleares, falta personal, faltan recursos, en general, no
podemos tener a personas sin las unidades básicas de salud de
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sus municipios abiertas y, por tanto, sí, estamos a favor como
no puede ser de otra forma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

 Sí, gràcies. Bones tardes a tothom. Jo crec que el nostre
posicionament també és prou previsible perquè en diverses
ocasions ja hem manifestat la necessitat de reforçar el sistema
sanitari sobretot pensant en l’Atenció Primària. Crec que tots
coincidim en aquesta necessitat. 

Nosaltres ho vam expressar al llarg del debat de l’estat de
la comunitat i també en les propostes de resolució d’ahir; és a
dir, és imprescindible que el primer front d’acció per contenir
la situació que tenim actualment, aquesta pandèmia, no se
centri exclusivament en les mesures expresses o específiques de
COVID, sinó en les mesures també de reforç de l’Atenció
Primària i per això la presidenta va explicar que s’havia fet una
contractació extraordinària de 900 professionals addicionals.

Per tant, a partir d’aquí crec que no hi ha molt més debat a
fer, és a dir, s’han de restablir els serveis d’Atenció Primària el
més aviat possible i, per tant, nosaltres suportam aquesta
iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, Sra. Presidenta, jo també faré la meva intervenció des de
l’escó, bona tarda, diputats i diputades. Començaré des del
principi dient que el Grup Socialista donarà suport a aquesta
PNL també. 

Les 104 unitats bàsiques de salut són uns dels pilars bàsics
de l’Atenció Primària i l’Atenció Primària és, a la vegada, com
s’ha demostrat durant aquesta crisi sanitària, la base sobre la
qual s’ha de construir la resta del sistema sanitari.

Un dels grans ensenyaments que ens ha deixat la COVID és
la suma importància que per als malalts crònics, la gent major,
els infants... té l’assistència del seu infermer o metge de
capçalera. 

Posar el focus a l’Atenció Primària és indispensable per fer
front a la crisi sanitària que vivim. Haver-ho fet així i haver-ho
fet bé ha comportat ser una de les comunitats autònomes, sense
cap intenció de ser triomfalista, queden molts de mesos per
endavant i no podem baixar la guàrdia, com deia, una de les
millors comunitats... som de les comunitats autònomes que té
millors dades a hores d’ara.

Ara bé, les mesures per afrontar la COVID des del punt de
vista de l’Atenció Primària van obligar el Servei de Salut, com
ha passat a la resta d’Espanya, a fer grans esforços per mantenir
el doble circuit respiratori i ordinari, i això va ser inviable a (...)
unitats bàsiques per raons diverses, espai, reorganització del
personal o incidència de malaltia.

Quan la Sra. Pons va presentar aquesta PNL moltes unitats
bàsiques encara estaven tancades, és ver, per alguns d’aquests
motius, per la reorganització, per la manca d’espai sobretot, les
unitats bàsiques són molt petites i no és pot fer un doble circuit,
però poc a poc durant l’estiu totes han reobert ja. Com que els
problemes d’espai no han desaparegut el que es fa és que quan
un pacient crida a patologia respiratòria se’l deriva directament
al seu centre de salut, al centre de salut al qual està adscrit
aquesta unitat bàsica, una mesura que encara s’haurà de
prolongar uns mesos per protegir tant els pacients com el
personal del Servei de Salut.

Aquesta ha de seguir essent la prioritat dels responsables
del Servei de Salut i, tot i que animam que els horaris previs es
tornin reinstaurar l’abans possible, que és el que demanen els
vesins de Santanyí dels quals s’ha parlat diverses vegades, la
unitat bàsica està oberta, no està tancada, el que passa és que
s’ha reduït el seu horari.

Demanam que només es faci quan es compti amb totes les
mesures de seguretat oportunes i que durant aquest temps es
prioritzi l’atenció domiciliària per a tota la gent que tengui
problemes per desplaçar-se.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contradiccions intervé el grup
proposant, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement, agrair a tots els grups
parlamentaris avui presents a la sala el suport que donen a
aquesta proposició no de llei que té a veure amb l’obertura, en
condicions més normals, de les unitats bàsiques de salut.

Record i ho vull tornar recordar que la vàrem presentar dia
25 de maig, a hores d’ara no es troben totes obertes, em sap
greu contradir la Sra. Irantzu del Partit Socialista, a Marratxí
està tancada, continua tancada, ens ho han confirmat avui de
matí, i S’Alqueria Blanca obri un parell d’horetes a la setmana,
així que no sé si això es pot considerar que estiguin obertes,
perquè el servei que presten es troba molt lluny d’aquell que es
necessita en els diferents indrets i poblacions de la nostra
comunitat autònoma.

En qualsevol cas, nosaltres volem reiterar que entenem
l’excepcionalitat, el que passa és que hi ha una reflexió a fer, el
virus ja havia d’acabar el mes de juliol i el mes d’agost, el virus
és a punt de pegar un esclafit que pensam que tornarà minvar
els drets de les persones i que ens tornarà plantar una realitat
social que no volem, que hi haurà ciutadans de primera i hi
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haurà ciutadans de segona. Avui, el Sr. Arranz, -lluny es troba
de ser de Proposta per les Illes ni de cap altra formació política-
però avui el Sr. Arranz, que és qui surt per explicar-nos com es
troba exactament la pandèmia, ens ha dit que ens preparem per
a una taxa acumulada de 500 contagis per cada 100.000
habitants; és a dir que, efectivament, no podem treure pit de les
dades que tenim.

I encara que no tenguem mobilitat reduïda, també li vull dir
a la Sra. Martín, com a una reflexió que vull fer perquè pensam
que ha de ser així, és a dir, és vera, encara que no tenguin
mobilitat reduïda tenen dret a anar al metge, és a dir, sí,
efectivament, no és que si tenen mobilitat reduïda, si són grans,
no, no, qualsevol persona té dret a anar al metge, perquè ho
pagam tots igual, perquè tots tenim una seguretat social, perquè
tots tenim uns drets adquirits, el que no pot ser és que aquestes
persones diguin: no, és que haurem d’anar a un centre de salut
que es troba a 10 quilòmetres o te visitarà el metge.
Moltíssimes vegades aquestes visites de metge, i vostès ho
saben, en aquests moments són cridades telefòniques, què fem
amb les patologies cròniques? Hem aparcat, moltes patologies
cròniques s’han aparcat en aquesta Atenció Primària.

No ho dic com a crítica, perquè sé que tots desitgen això, i
per això avui hi votam tots a favor, però crec que ens ho hem
de fer mirar com a societat i com a grups polítics, per què?
Perquè deixam de banda moltes patologies que no se’n té cura,
i en aquests moments, com que la COVID és lluny de dormir-
se, més aviat el contrari, aquest bichito tan traïdor, pens que
hem de reforçar el que hem de reforçar, perquè no tothom mor
de COVID, però sí d’altres coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenc que podem donar per aprovada aquesta
proposició no de llei per unanimitat? Sí?

(Algú respon: “sí”)

Els participants telemàtics també, eh?

(Diversos responen: “sí”)

Molt bé, doncs, en conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 8708/20, relativa a la
reobertura de les unitats bàsiques de salut que romanen
tancades a causa de la crisi sanitària generada per la COVID-
19.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8889/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a reactivació dels programes de
cribratge de càncer.

Passam al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 8889/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a la reactivació dels
programes de cribratge de càncer.

Per a la seva defensa té la paraula per al Grup Parlamentari
Popular la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, faré la meva intervenció des de
l’escó, diputats i diputades. El passat 25 de maig, l’Associació
Espanyola Contra el Càncer va remarcar a un comunicat que el
càncer no s’ha aturat en temps de COVID. Cada any més de
279.000 persones són diagnosticades de càncer al nostre país
i més de 112.000 moren, una mitjana de 300 persones cada dia.
Hem de seguir lluitant i reprendre els reptes que el càncer
planteja a la nostra societat, és necessari no abaixar la guàrdia
davant l’amenaça que continua suposant el càncer al nostre
país. La crisi provocada per aquesta pandèmia no ha fet sinó
agreujar la situació de fragilitat social i sanitària de les persones
amb aquesta malaltia i les seves famílies, com a col·lectiu
doblement vulnerable, pel càncer i per la COVID.

Per tots aquests motius, des del Grup Parlamentari Popular
presentam aquesta proposició no de llei, instam la Conselleria
de Salut del Govern de les Illes Balears a reprendre de manera
immediata els programes de cribratge de càncer perquè cap
persona no perdi l’oportunitat de salvar la seva vida amb la
detecció precoç de càncers com el colorectal o el de mama.

També consideram necessari instar la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a realitzar un estudi de
l’impacte d’aquesta pandèmia en tots els vessants del càncer:
prevenció, atenció, pacients i les seves famílies i recerca per
prendre les mesures necessàries per lluitar contra aquesta
malaltia.

I, finalment, és fonamental instar el Govern de l’Estat a
elaborar un pla de càncer, d’acord amb la realitat derivada de
la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que abordi, de
manera integral, les millores a realitzar en el Sistema Nacional
de Salut, en la protecció social a les persones afectades per
càncer i en la planificació i gestió eficaç de la recerca en
aquesta malaltia.

Desitjam que tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra
donin suport a aquestes propostes plantejades pel Grup
Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta, faré la intervenció des de l’escó també.
És evident que quan parlam de càncer hem de parlar de
prevenció i d’actuació precoç i, per això, fan falta, evidentment,
els programes de cribratge, el temps significa vides i el temps
significa qualitat de vida.
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Llavors, per la nostra part, evidentment donarem suport a
aquesta proposició no de llei presentada pel Partit Popular,
perquè els programes de cribratge s’ha vist que són eficaços,
que són efectius i que realment s’han d’estendre i especialment
a aquests dos càncers que detectam, que són el colorectal i el de
mama, perquè, efectivament, arribar prest significa arribar a
temps i donar una solució molt efectiva, una supervivència molt
elevada en aquests dos tipus concretament.

A més, s’han de fer amb un vessant d’equitat per a totes les
illes, perquè hem de pensar que qualsevol persona a qualsevol
de les illes ha de tenir accés a aquest tipus de servei.

Per la nostra banda, donarem suport i esper haver-me
explicat millor que a l’anterior PNL, perquè es veu que no s’ha
entès que jo em referia a tothom que tengués accés a les unitats
bàsiques de salut, especialment a aquelles persones amb més
dificultats (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Martín...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Ja acabava, és que era la darrera frase, presidenta. Així,
donarem suport a aquesta proposta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn del Grup Parlamentari Ciudadanos, té
la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Marí, vostès varen dur ahir la
proposta de resolució número 30 al debat d’aquest Plenari i es
va aprovar i és en la mateixa línia i els mateixos que vostè ens
dóna aquí a la proposició no de llei. A mi el que em
preocupava, i veig que no crec que hi hagi cap problema, que
aquí diguéssim ara mateix... la rebutjàssim, no?, i haguéssim
aprovat una proposta de resolució i avui diguéssim que no, per
tant, ja li dic que sí, sí queremos, com no pot ser d’altra
manera; entre d’altres coses perquè és exactament igual, si
s’hagués deixàs vostè en aquesta la del pla, que, segons el meu
grup parlamentari, sí que li farà una reflexió, tal volta sí que li
hagués fet una esmena, però vostè contempla un pla.

Nosaltres entenem un pla integral com aquell... i un pla
estratègic que abordi els diferents àmbits disciplinars i
patològics que té..., de les patologies del càncer, entre altres
coses, vostès, des de l’octubre de l’any passat han presentat
dues proposicions no de llei, una envers del programa de
cribratge del càncer de còlon, i llavors en plantejaren una
envers del programa de cribratge de còlon i de recte, i a part
que qualque grup parlamentari també ha plantejat el tema de
mama. Per tant, quan es presenta aquí instar el Govern a
elaborar plans estratègics i plans integrals, tenim l’oportunitat,
i jo faig la reflexió perquè quedi al Diari de Sessions, d’abordar
cada una de les iniciatives i fer-ne un de pla.

Però com que aquí també s’ha parlat altres vegades que han
faltat recursos, que ha faltat material, que ha faltat tecnologia,
que ha faltat coordinació i compartir historials, de tenir en
compte la iniciativa privada, juntament amb la pública, en
combatre una malaltia letal, a més a més, que encara no
arribam, segons l’Associació del Càncer a unes fites que es
puguin dir d’èxit, que són el 50% de persones que salven la
vida, i la fita és arribar al 70% de la cura total d’aquesta
malaltia. Per tant, hem de fer una reflexió que quan es faci
aquest pla es faci un pla el més complet possible, amb la major
col·laboració i consens de tots els grups parlamentaris, perquè
crec que no només ha de ser un pla elaborat des de la salut
pública a la nostra comunitat autònoma, sinó juntament amb les
entitats que coneixen i treballen a l’àmbit d’intervenció dels
malalts i les famílies.

I, per tant, haurem de parlar del desplaçament interilles i de
l’allotjament, i quan aquí no tenguem aquest diagnòstic o no
tenguem aquesta patologia necessària per fer el diagnòstic,
garantir que els nostres ciutadans de les quatre illes es puguin
desplaçar i puguin tenir la igualtat d’oportunitats els que no es
puguin permetre tenir un allotjament fora de la nostra comunitat
autònoma per al malalt i per als acompanyants d’aquest malalt.

Tot això és el que ens agradaria que trobéssim el termini,
encoratjam, ja que s’insta el Govern, a fer-ho, i, a més a més,
donarà el suport, entenc, unànime, de tots els grups de la
cambra, que faci aquesta reflexió i que en aquest Diari de
Sessions consti l’aportació de tots els grups parlamentaris, a
més a més del suport que li donarem amb el nostre vot. Per
tant, el sí de Ciutadans i la valoració que vostès duguin aquí,
reiterin aquí, a través d’una iniciativa diferent el que ahir va
aprovar aquesta cambra de la proposta de resolució arran del
debat de política general de la comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta. També intervendré des de l’escó
de ca nostra, que supòs que tampoc no em queda massa més
remei.

Res més a afegir, dins la línia del que parlàvem a la PNL
anterior, també és cert i especialment atenent temes d’urgència,
que quan un enregistra una PNL, un grup parlamentari, fins que
es debat, han passat moltes coses, entre les quals un debat de
política general i unes propostes de resolució. Crec que així i
tot és una qüestió prou transcendent com perquè es reiteri, en
la línia evidentment de la línia que han aportat les persones que
m’han precedit en la paraula.

Per tant, res més a afegir, això, que hi donarem suport.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros también damos apoyo a esta
iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies. Crec que la reflexió que faria és una mica semblant
a la que he fet a la proposició no de llei que hem presentat, no
hi ha d’haver ciutadans de primera i de segona. La COVID ha
paralitzat el cribratge de càncer de còlon, ha fet també i ha
provocat que les mamografies es plantegin no cada dos anys o
cada, sinó cada tres, i que tot s’allargui en el temps i de vegades
el temps és el que tenim a l’hora de detectar una malaltia. Ja
s’ha dit aquí que la prevenció, quan es parla de càncer, és
fonamental i que són 300 les persones que a diari moren a
l’Estat espanyol, 150 o 200 per mor del càncer de còlon.

A més a més, no tenim dades oficials sobre les urgències
oncològiques ni tampoc les visites, no sabem com ha anat
durant el que duim d’any 2020 i sobretot des que va començar
aquesta pandèmia, que són preguntes que ens fem i que, per
tant, també plantejarem a la Conselleria de Salut. És a dir, se’ns
diu que hi ha certa normalitat, que no ha deixat de ser atesa cap
persona per mor d’aquestes qüestions, però nosaltres tenim
dubtes perquè, com veiem, es relaxen en el temps les diferents
proves i mamografies o també cribratges que s’hagin de fer a
les persones susceptibles de tenir qualque tipus d’aquestes
patologies.

I també voldria dir una cosa més que té a veure amb la
patologia que avui ens ocupa, si és que la trob, perquè ara em
sembla que l’he perduda i que... ara no l’ha trob, em sap greu,
presidenta. Però, bé, en qualsevol cas nosaltres donarem suport
a aquesta iniciativa que avui es presenta aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Gràcies també al Partit Popular en
aquest cas per haver portat aquesta iniciativa, a la Sra. Marí, en
concret. Crec que està clar que ara toca tornar a la normalitat
els serveis sanitaris sempre que sigui possible, evidentment, en
la mesura que la situació de la pandèmia ho permeti. Però està
clar que..., és a dir, jo crec que ja ha quedat claríssimament en
evidència el fet que centrar tots els recursos de salut en la

COVID finalment ocasiona altres problemes i té efectes
col·laterals en l’atenció sanitària, i, lògicament, el que no
podem deixar de banda són la resta de programes sanitaris i
deixar-los en la mínima expressió exclusivament per atendre la
COVID.

Per tant, crec que ara hem de fer una passa més endavant,
començar a integrar aquesta realitat que tenim de pandèmia
com a una branca més del sistema sanitari i, per tant, tornar
recuperar els nivells d’atenció de la resta de patologies i de la
resta de programes que estaven en marxa, perquè, si no, al cap
i a la fi per atendre la COVID acabarem ocasionant unes
conseqüències i uns efectes col·laterals que també comportaran
moltes víctimes, i dic també moltes víctimes mortals, no només
gent que començarà a desenvolupar malalties, sinó gent que
acabarà morint innecessàriament com a conseqüència
d’aquestes altres malalties. Per tant, crec que, sobretot quan
parlam de càncer, tots els esforços són pocs, i li donam suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, posar de relleu que ens
trobam davant d’una iniciativa, una proposició no de llei que
tracta una qüestió molt sensible i, per tant, vagi per endavant el
vot favorable del Grup Parlamentari Socialista.

Com bé deia el Sr. Ensenyat, aquesta PNL es va enregistrar
a finals del mes de maig d’enguany i és evident que des
d’aquesta data han passat moltes coses, entre d’altres, per
exemple, que des del passat 19 de juny es reprenguessin els
diferents programes de detecció precoç de càncer tant de mama
com de còlon i recte. En aquest sentit, des del passat mes de
juny des d’aquesta data, des del 19 de juny fins al mes de
setembre, s’han citat prop de 8.500 dones per reprendre aquests
controls, aquests cribratges, relatius en aquest cas al càncer de
mama i, en aquest sentit, sí que és vera que quan es fa una
ullada a les dades es veu, per exemple, que les cites durant el
mes de juny, en què estàvem immersos en l’estat d’alarma, va
decaure el dia 21 de juny, les cites van ser de 982; el mes de
juliol ja van ser 2.500; l’agost, 2.300; i el passat mes de
setembre, 2.700.

Per tant, aquesta formulació del primer punt de la PNL
entenem que, en aquest sentit, s’acompliria en relació amb el
cribratge del càncer de mama, com també del càncer de còlon,
perquè actualment, a dia d’avui, s’han fet totes les
colonoscòpies que varen quedar pendents com a conseqüència
de la primera onada de la pandèmia. I just des del passat
dilluns, dia 26, s’ha iniciat una nova tramesa de cartes per
tornar reactivar el servei de cribratge del càncer de còlon i
recte.

Per tant, com be deia, crec que el primer punt, que demana
“reprendre de forma immediata aquest servei” ara mateix
s’acompliria.
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Igualment, pensam, en relació amb el segon i tercer punt,
allà on el Grup Parlamentari Popular formula que es pugui
desenvolupar un estudi, aquest estudi també es porta a terme
des de principis d’aquest mes d’octubre, es va iniciar una
recollida de dades assistencials i epidemiològiques per veure
quin impacte ha tengut l’epidèmia en relació amb la qüestió del
càncer, i crec que és important traslladar la feina que es fa, no
d’ara, sinó ja de temps enrera en el marc de l’estratègia en
càncer del Sistema Nacional de Salut, allà on participen totes
les comunitats autònomes. Entenc que el Partit Popular formula
aquest estudi en el punt segon i després entenc un pla de càncer
un poc que derivi dels resultats d’aquest estudi, i crec que, en
aquest sentit, és important posar de relleu, en primer lloc, com
bé he dit, que des del passat mes d’octubre ja s’ha iniciat una
recollida de dades per formular un estudi com el que es planteja
en aquesta PNL o semblant, i que els resultats d’aquest estudi
es traslladin a l’estratègia de càncer que coordinen
conjuntament l’Estat i tres comunitats autònomes, per
desenvolupar totes aquelles accions que, una vegada s’hagin
comprovat els resultats d’aquest estudi, es puguin portar a
terme per al tractament del càncer, sobretot per a la prevenció
del càncer, com tracta aquesta PNL, en el marc de l’actual
pandèmia. 

Per tant, entenem que de qualque manera es donaria
compliment als tres punts d’aquesta proposició no de llei. He
escoltat amb atenció, per exemple, la intervenció del Sr.
Gómez, que ja proposava alguns elements per tractar en aquests
tipus de plans i crec que és interessant que també ho puguem
debatre i ho tenguem en compte per tractar aquesta qüestió en
una situació totalment nova, com és la que ens ha generat la
pandèmia de la COVID-19.

En qualsevol cas, i malgrat les dades que els he ofert, des
del Grup Parlamentari Socialista lamentam totes aquelles
disfuncions que es puguin produir en aquests serveis i esperam
que es puguin resoldre i atendre els pacients el més aviat
possible i de la millor manera possible.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contradiccions intervé el grup proposant, en
aquest cas la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades. En
primer lloc, agrair el suport que han mostrat els diferents grups
parlamentaris a aquesta iniciativa presentada pel Partit Popular
i que traslladàvem avui al Parlament les diverses peticions de
l’Associació Contra el Càncer. 

Sr. Gómez, és cert que ahir aprovàrem una resolució del
mateix grup parlamentari en aquest sentit, una resolució que
vostè també podria haver presentat, una proposta semblant, i no
ho va fer. Igual que avui també podria haver presentat esmenes
a aquesta proposició de llei per enriquir el text, i no ho ha fet.

Un tema i que preocupa molt a dia d’avui és que les proves
de detecció del programa de cribratge de càncer de còlon s’han

alentit molt, i és greu. Per això, insistim i seguirem insistint a
la consellera de Salut que no deixi de banda aquests programes,
que no prioritzi la COVID en detriment d’un servei fonamental
i vital per als ciutadans de Balears.

Com he dit abans, és necessari no abaixar la guàrdia enfront
de l’amenaça que continua suposant el càncer al nostre país en
general i a la nostra comunitat en particular. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Entenc que aquesta PNL la podem
aprovar també per unanimitat? Sí? La Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, sí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte. Idò, en conseqüència queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 8889/20, relativa a la
reactivació dels programes de cribratge de càncer.

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