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LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Sí, Sra. Presidenta, a la PNL RGE núm. 10942/20, Pilar
Sansó substituirà Irantzu Fernández, i a la RGE núm. 9081/20,
Helena Benlloch substituirà Irantzu Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Sí, Toni Costa, Tania Marí. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera, Maria Antònia García.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entesos. Si us sembla bé, s’ha recollit el fet d’alterar l’ordre
del dia per part de tots els grups, i la primera PNL que
debatríem seria la del Grup Parlamentari Popular, sobre la
realització de les proves PCR als turistes en origen. Per tant, ho
deman aquí perquè es formalitzi: hi ha algú que tengui algun
inconvenient en fer aquesta alteració a l’ordre del dia? Entesos,
no hi ha cap inconvenient. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 10942/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
realització de proves PCR als turistes en origen. 

Per tant, per a la defensa de la PNL RGE núm. 10942/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
realització de proves PCR als turistes en origen, per a la
defensa, té la paraula la Sra. Cabrera per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes. Debatimos hoy esta
PNL que se registró el día 17 de julio de 2020, en la que
instábamos al Govern balear a tomar medidas de control
sanitario y epidemiológico necesarias para poder mantener las
islas Baleares como destino turístico seguro, y a realizar
pruebas PCR en origen o, en su defecto, en destino a los
turistas nacionales e internacionales que viajaran a nuestro
archipiélago.

Es cierto que, siendo esta PNL de hace 7 meses parecería
que podría estar obsoleta, pero creo que estaremos todos de
acuerdo en que, aunque a día de hoy sí que es cierto que a los

pasajeros extranjeros ya se les exige este PCR en origen, así
como a los nacionales, también es cierto que hoy resulta más
necesario que nunca seguir insistiendo en tomar todas las
medidas necesarias para poder mantener nuestro archipiélago
como destino seguro por la salud, por la economía y por los
puestos de trabajo; máxime, cuando en estos momentos -si no
nos equivocamos- esta exigencia está vigente hasta el 9 del 5,
y creemos sinceramente que es un tema que habría que
mantener hasta nueva orden. El hecho de ser un destino seguro
inmunológicamente es, a día de hoy, la mejor promoción
posible que podemos hacer e -insisto- no solamente en
beneficio de la salud si no también de la economía.

Hemos de contextualizar, si me permite, nuestra propuesta.
Desde el inicio de la pandemia, desde el Partido Popular y
muchos otros grupos, se ha defendido que era necesario
constituir -como digo- Baleares como destino seguro para
poder tener temporada, para ello, presentamos numerosas
iniciativas, como la de tests masivos, establecer controles
epidemiológicos en puertos y aeropuertos, ayudas para
equipamientos de seguridad para el personal que tenía que
elaborar, llevar a cabo, todos estos protocolos, corredores
seguros aéreos, etc. Si bien es cierto que, algunas de estas
propuestas salieron adelante aprobadas, también es cierto que
muchas de ellas, muy importantes, no se pusieron en marcha,
lo que nos obligó -en su momento- a seguir insistiendo. 

En junio, se puso en marcha el plan piloto,
lamentablemente, sin ninguna medida de salud sanitaria que
exigían los expertos y los sanitarios y, después, bueno, se
reanudó el tráfico aéreo, también sin ninguna medida, lo cual,
lamentablemente, todo el mundo sabe -sabemos todos- que nos
llevó a un fracaso y a una finalización prematura de la
temporada. En verano vino esta segunda ola -como digo- y,
desde los expertos se ha dicho que si hubiera habido PCR en
origen seguramente se hubiera evitado. 

En cualquier caso, lo que no podemos volver a pasar es por
una circunstancia similar a la del año pasado, que al final lo que
generó fue un recrudecimiento de contagios y fallecimientos y
-como digo- el final de la temporada, y decir que fue un
mazazo muy grande para autónomos y PYME, que muchos de
ellos ya venían tocados, ya venían muy afectados por el final
abrupto de 2019 de la temporada, por la caída de Thomas
Cook. 

Por tanto, es necesario reconocer que hacen falta más
ayudas directas y medidas facilitadoras, como la reducción de
la fiscalidad o la flexibilización de las obligaciones con las
administraciones, porque si no ya sabemos que en estos
momentos el sector empresarial está abocado a la ruina y a la
desesperación, y así se está demostrando cada día, con
numerosas movilizaciones y manifestaciones por parte de las
patronales, plataformas y -como digo- movimientos
ciudadanos. 

Por todo ello, y finalizo, insisto en que estaremos de
acuerdo en que no podemos volver a pasar por una
circunstancia igual, creo que sería importante tomar medidas
preventivas, tener en cuenta nuestra proposición desde el punto
de vista que no se considere obsoleta si no, al contrario, insistir
en la necesidad de que estos PCR y estas pruebas se mantengan
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sine die hasta que la situación, no solo finalice el estado de
alarma, si no que se regularice realmente, hasta que la
vacunación, ese 70% que necesitamos en junio, para que si
realmente podemos llegar y, si no, en el momento en que se
consiga, podamos trabajar paralelamente no solo con la
vacunación si no también con medidas PCR y similares, y otras
que se vayan estableciendo y que se vayan viendo necesarias
para poder conseguir que Baleares tenga una oportunidad, y
podamos de alguna manera tener una temporada -aspirar a tener
una temporada- mínimamente decente puesto que otro año
como el del año pasado, insisto, ya no se podría consentir. 

Por tanto, simplemente esperamos que sea valorada
positivamente por los diferentes grupos.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. S’han presentat, per part dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, l’esmena
RGE núm. 1600/21, per a la seva defensa té la paraula, per part
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Sansó, per un temps
de cinc minuts. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, referent a la proposició no de
llei que ha presentat el Partit Popular, com ja ha comentat la
Sra. Cabrera, és vera que es debat, entenem, fora de temps, ja
que és vera que es va registrar en el seu moment el juliol del
2020, i pensàvem que la retiraria, per responsabilitat i perquè
moltes de les mesures que proposen vostès ja es duen a terme,
ja que, segons la Resolució d’11 de novembre de 2020, la
Direcció General de Salut Pública de l’Estat ja va establir que
havien de dur les residents, les persones -perdó- estrangeres,
procedents d’uns països o de zones en risc, per entrar a
Espanya havien de dur, havien d’aportar un resultat negatiu
d’una PCR o unes proves similars a una PCR, proves que
havien autoritzat des de la Unió Europea.

També des del Decret 21/2020, de 14 de desembre, la
presidenta de les Illes Balears i diferents resolucions de la
consellera de Salut, també es va aprovar que per entrar a les
Illes Balears es necessitava presentar, per part de les persones
que venguessin d’altres comunitats autònomes o d’altres països
o d’altres zones en risc, havien de presentar una PCR negativa
duta a terme en un període de temps de 72 hores prèvies a
l’arribada a les Illes Balears. 

També durant el pont de la Constitució i durant les festes de
Nadal es va donar la possibilitat als residents de les Illes
Balears, que vivien fora o a les persones que venien aquí a les
Illes Balears, per motius justificats, es va donar l’opció també
de poder fer PCR aquí, als aeroports i als ports de les Illes
Balears, si no la duien feta en origen. És vera que, si no duien
la PCR negativa en origen, havien d’estar aquí fins tenir un
resultat negatiu, havien d’estar en quarantena fins que
tenguessin la prova negativa, si donava positiu una vegada
aquestes persones que venien de fora donassin positiu, llavors
sí que havien de fer la quarentena completa i establir una
comunicació amb els Serveis de Salut de les Illes Balears. 

Per tant, la proposta que vostès fan ja es du a terme, i hem
presentat una esmena perquè consideram que millora el text,
encara que -insistesc- ja que és una proposta que es du a terme
no té molt de sentit debatre-ho avui en dia en aquesta comissió,
ni a qualsevol comissió; i els hem proposat que, vostès diuen
“sol·licitar proves PCR, tant en origen com en destí”, i
nosaltres hem posat “sol·licitar justificació de proves amb
resultat negatiu”, perquè consideram que no només han de
venir amb una prova PCR feta, sinó que la prova, el resultat
d’aquesta PCR ha de ser negativa, perquè si no és negativa ja
no ha de venir aquesta persona a les Illes Balears, perquè no té
sentit que vengui, sinó haurà de venir aquí, fer quarantena o
s’haurà d’extradir al seu país d’origen o a la seva respectiva
comunitat autònoma. 

Per tant, hem presentat aquesta esmena en positiu i, com he
dit, consideram que no fa falta debatre aquest punt, avui en dia,
aquí, però, ja que l’han dut i no han retirat la proposta, sí que
volem millorar el text que presenten. 

Vull dir també que per protegir les Illes Balears com a
destinació turística segura, des del Govern de les Illes Balears
es parla amb l’Estat, es negocia amb l’Estat i sembla ser que tot
va per bon camí, que, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, es
puguin prorrogar aquestes mesures de sol·licitar PCR o qualque
mesura similar a una PCR, que pugui ser qualque cas de prova
similar o més efectiva que una PCR. Per tant, aquestes mesures,
que ja he comentat, estan vigents fins al 9 de maig, que és quan
acaba l’estat d’alarma i, per tant, a partir de llavors es
negociarà i s’ampliarà el termini per poder exigir PCR o, com
he dit, altres proves similars a les PCR.

També vull dir que des del Govern de les Illes Balears
s’avaluen, juntament amb l’Institut Carlos III, iniciatives per
detectar possibles negatius i garantir més seguretat per a les
persones que visiten les Illes Balears que no sols siguin les
PCR. I faig un incís, les PCR pot ser, són, de moment un
mecanisme molt fiable per detectar la COVID, però també
tenen moltes errades; és a dir, una persona si 72 hores abans de
venir a les Illes Balears es fa una PCR i el temps que va des de
ca seva a l’aeroport d’origen per agafar un vol, pot agafar,
contagiar-se de la COVID i no detectar-se mitjançant una PCR
quan arriba aquí o...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ja està, finalitz, simplement aquesta consideració, que
tenguin en compte l’esmena presentada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín, per
un temps de cinc minuts.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. És evident que necessitam generar
mecanismes i fiançar mecanismes que permetin donar seguretat
tant a les persones que residim a les Illes com a aquelles que
ens visiten, i les PCR en origen són un mecanisme molt
important de detecció precoç de la infecció per coronavirus i
per poder prendre actuacions en aquest sentit.

La protecció de la salut és fonamental per recuperar la
nostra activitat econòmica especialment vinculada al sector
turístic, com tots sabem i ja hem debatut aquí en diverses
ocasions, hem de mirar al futur i hem de posar mesures adients.
Evidentment, les que tenim ara són mesures de contenció, són
mesures doloroses, difícils per a la ciutadania, per a
l’empresariat, per als treballadors i les treballadores, però
veiem la seva eficàcia amb una disminució de la incidència a 7
dies i a 14 al llarg d’aquestes setmanes.

Certament aquesta iniciativa recull tot una sèrie de
qüestions que ja estan desfasades, que certament nosaltres,
igual que el Partit Socialista, pensàvem que seria retirada, tot
i així hem presentat una esmena, però sí que apel·laríem a la
retirada de segons quines iniciatives perquè després ens
queixam que les comissions de vegades estan embussades i no
progressen d’acord amb l’evolució de la situació.

En qualsevol cas, esperam que es tengui en compte la nostra
esmena i res més a dir.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. També per a la defensa d’aquesta esmena té la
paraula, per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el
Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús, fent meves les
paraules de les predecessores Pilar Sansó i Antònia Martín.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrirem ara un torn de fixació de posicions. Per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom. Nosaltres
hem manifestat reiteradament, i així ho vàrem condicionar a la
nostra signatura del Pacte per a la reconstrucció de les Illes
Balears, el passat 1 de juliol de l’any passat, evidentment, que
la seguretat necessària era una assegurança per aconseguir la
correlació de la recuperació social i la reactivació econòmica.
Per tant, totes les iniciatives que es puguin plantejar a aquesta
institució envers assegurar i garantir la seguretat sanitària, que
siguin racionals i que siguin coherents amb les necessitats de

cada un dels sectors, evidentment, i sobretot per a la seguretat
de la població, evidentment nosaltres ja anunciam
transversalment que donam suport, independentment del grup
parlamentari que la plantegi.

És veritat que aquesta proposició no de llei fa set mesos que
es va presentar i que hi ha iniciatives, en aquest cas, de control,
de proves, que ja es realitzen. Ho ha esmentat la diputada del
Partit Socialista i, de fet, entenc jo que ha fet una esmena en la
línia de contextualitzar no tan sols les mesures que diu el
Govern que ha posat en marxa, quant al tipus de control, sinó
en l’actualització de mesures que ja s’han pres i que no
contemplen aquesta, com és el test d’antígens els quals són més
efectius i més pràctics a l’hora sobretot de testar els que no
l’han acreditat a l’arribada als ports o aeroports. Per tant, veig
perfectament en aquesta línia, ja que han presentat una esmena,
transaccionable conjuntament amb el que plantegen.

Jo em qued amb la primera part de la proposta que fa el
Grup Parlamentari Popular que és prendre les mesures de
control sanitari i epidemiològic necessàries. Dic això perquè,
entre d’altres coses, el que sí hem vist, fins i tot després dels
decrets que ha tret el Govern de les Illes Balears, és
l’incompliment de la seguretat als controls: hi ha hagut
passatgers, i ho han denunciat els mitjans de comunicació, que
passen sense que se’ls demani ni l’acreditació i que lliurement
han passat el control i s’han estranyat, fins i tot surt a les xarxes
socials, que no se’ls hagi fet cap tipus de control. 

Aleshores, crec que és perfectament vigent aquesta
iniciativa que es planteja aquí, per tant, ja dic, li donarem
suport en la part de prendre les mesures de..., i d’assegurar el
compliment d’aquest tipus de mesures. 

El nostre grup parlamentari de fet ja ha traslladat altres
vegades i a altres grups la necessitat d’una millor coordinació
i més recursos, quan encara no hi havia tanta restricció al
transport, més recursos en sanitat exterior, dependent del
ministeri, i que demanàvem la col·laboració de la Direcció
General de Salut Pública d’aquesta comunitat autònoma, del
nostre govern de les Illes Balears, precisament per garantir
aquest tipus de control i la formació i la supervisió de les forces
i cossos de seguretat de l’Estat i de la direcció d’AENA del
personal que col·laborava amb els qui tenien la responsabilitat
de la seguretat de la sanitat exterior, que són aquests vigilants
de seguretat que hi havia en els controls.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, si és
que no l’arriba a retirar el Partit Popular, que entenc que no, i
crec que és millorable en la redacció i en el context del tipus de
tests, de proves, de diagnosi que es puguin fer s’incorporar si
accepta transaccionar o almanco l’esmena que es planteja. En
tot cas, diria o demanaria al Grup Parlamentari Popular que,
mentre no li toquin la part de prendre mesures de control
sanitari i epidemiològic necessàries, perquè almanco els altres
grups parlamentaris ens podrem acollir a demanar explicacions
per aquestes incidències, que he comentat abans, que no
garanteixen, per molt de control que hi hagi de tests, la
seguretat si no es demana la prova a cada un dels passatgers
que entrin i surtin per ports i aeroports de la nostra comunitat
autònoma. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup VOX-Actua
Baleares, te la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a los diputados de esta
comisión. No solamente por oír a los miembros, a los
portavoces del PSOE, de Unidas Podemos y de MÉS, que
también se ha ratificado en las palabras de quienes le han
precedido, admitir la utilidad de los tests PCR en los
aeropuertos para comprobar que las personas que llegan a
Baleares no estén infectadas con la COVID-19, solamente con
eso, ya ha merecido la pena venir hoy a esta comisión de Salud
para, al fin, poder escucharles a ustedes decir algo que
veníamos reivindicando desde el principio de esta pandemia,
desde marzo, abril, mayo... estuvimos pidiendo, suplicando
que, por favor, se hiciesen PCR en los aeropuertos o en los
lugares de origen, y no había manera, era algo imposible, nos
lo decía el consejero de Sectores Económicos, el Sr. Yllanes,
de Podemos; nos lo decía la consejera de Salut, que nos decía
que ya estaba haciendo unas pruebas maravillosamente fiables
en los aeropuertos, que consistían en rellenar una encuesta por
parte de los visitantes en la que se les preguntaba si tenía algún
tipo de síntoma, y con eso, pues, se suponía que ya estábamos
todos perfectamente a salvo.

Bien, luego se demostró que aquello no servía para nada, y,
de hecho, el Sr. Javier Arranz, el coordinador de Enfermedades
Infecciosas, ya dijo en una entrevista a los medios de
comunicación que, a su parecer, el descontrol en los
aeropuertos había sido el motivo de la segunda ola descomunal
que vivimos en su momento. Y yo añado que también de
aquellos hechos vienen ahora las consecuencias de que estemos
viviendo una tercera ola que se ha convertido en un tsunami,
con las consecuencias económicas que ello tiene, nefastas para
tantas personas, para tantas familias, para tantos sectores
económicos y si no pregúntele a quienes se han visto obligados
a cerrar sus negocios, como restauradores, Chiquipark,
gimnasios, en fin.

De verdad que sí que es un placer ver como al final han
abierto los ojos y se suman a esta necesidad de exigir pruebas
PCR. No sé si es porque finalmente desde la Moncloa, este
Gobierno de la nación, ya les han dado el visto bueno para que
puedan ustedes admitir lo innegable, o si es que han abierto los
ojos realmente y antes los tenían cerrados, no lo entiendo, pero
sea cual sea el motivo, les agradezco que finalmente hayan
abiertos los ojos y que estén instando al Gobierno balear a
llevar a cabo esta medida.

Votaré a favor.

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, presidenta, senyores i senyors diputats, molt bona
tarda. Nosaltres també hi votarem a favor i també ens va bé
l’esmena que s’ha presentat avui horabaixa.

Si hem de fer una d’història, una mica de cronologia de les
actuacions d’El Pi en relació a aquesta qüestió, simplement li
donaré quatre dades, ho vàrem demanar des del mes de maig de
l’any passat per activa i per passiva, PCR en origen, perquè era
de caixó que qui venia aquí no ens havia de contagiar i que
havia d’arribar amb tota la seguretat per als que vénen i també
per a nosaltres. Ho vàrem demanar el maig, i el Govern, la
veritat és que en aquell moment no ens va fer cas, normalment
es torben una mica i Madrid encara es torba una mica més, i la
veritat és que en aquell moment no ens varen fer cas.

En roda de premsa de dia 20 de juliol, vàrem tornar
reclamar controls sanitaris més durs, perquè ens jugàvem la
temporada turística. Vàrem continuar insistint dia 17 de
novembre de 2020, quan demanàvem ampliar proves COVID
en ports i aeroports, viatgers procedents de qualsevol comunitat
autònoma i no només als procedents de comunitats autònomes
amb risc alt, que és el que es feia, de manera aleatòria en
aquells aeroports que si venien de segons on, o si la sort ho
volia, demanaven la PCR i si no, no la demanaven. I estic
d’acord en què s’ha de tenir més vigilància per fer complir la
norma.

Per altra banda, el darrer és que vàrem registrar dia 14 de
gener una proposició no de llei en què demanàvem tests
d’antígens als viatgers entre illes, perquè aquesta és una altra de
les grans mancances. És a dir, com si això fos una comunitat
que anam per carretera d’una banda a l’altra. No, nosaltres hem
d’agafar l’avió o el vaixell. Per tant, és necessari també tenir
garanties sobre els viatges que es fan entre les Illes Balears.

En qualsevol cas nosaltres votarem a favor, pensam que tot
això reforça i l’esmena que s’ha presentat avui també ens aniria
bé.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo lament ser l’element que
discreparà una mica de tots els discursos que s’han dit avui. Jo
no sé perquè esteu tan obstinats en què la PCR és l’única
garantia i que ens garanteix que una persona que es fa una PCR
en origen, quan arribi aquí si ha donat negativa, tot anirà mel,
perquè tots els experts ho diuen: la clau és fer el test adequat
durant la setmana adequada de la infecció. Açò com ho sabem?
Açò com ho sabem quina és la setmana adequada?

Diuen que la PCR és molt efectiva en els primers dies, quan
tu estàs desenvolupant la malaltia, és a dir, estàs asimptomàtic,
encara no tens, efectivament, símptomes, però jo com sé quan
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he de viatjar que jo em trob en aquesta primera fase. Llavors,
hi puc arribar evidentment, jo em faig la PCR en origen, don
negatiu, arrib a les Balears, i al cap de tres dies, pataplum!, he
desenvolupat la malaltia i ja la tenim aquí una altra vegada.

Jo, és que, us ho dic de ver, em genera moltíssims dubtes i,
a més, aquesta insistència continua, continua, continua de fer
tests, quan us ho torn dir, si aquesta malaltia es desenvolupa
durant dues setmanes, la primera setmana és la més important
per fer la PCR, però durant dues setmanes podem ser
asimptomàtics, com sabem si som o no som portadors?

També he de dir, Sra. Cabrera, que em sorprèn moltíssim el
quart paràgraf de la seva exposició de motius, quan diu
“imposar una quarantena”, precisament, precisament aquest
“imposar una quarantena” és una de les eines que més ha
funcionat a Nova Zelanda i és dels països que millor lluita
contra la COVID. Llavors, dir “imposar una quarantena”, és
que ja li ho demanam també quan es fa una PCR una persona
que ha de fer quarantena, és que evidentment ha de quedar a un
lloc tancat per veure que no desenvolupa la malaltia.

Jo entenc que és evident que hem de fer el possible per
rescatar l’economia, però també us dic una cosa, si hem de
tornar rescatar l’economia que ens ha dut fins aquí, malament
anam, i açò vol dir que no hem après res de la crisi que vivim.
I nosaltres encara som aquí bé, però quantíssima gent pateix,
amb famílies senceres malaltes, amb morts, amb famílies
senceres sense feina, i volem tornar al mateix.

No ho sé, jo pensava que d’aquesta crisi seríem prou
intel·ligents d’aprendre alguna cosa i veig que no, que en som
incapaços.

Però tornant al tema de la PNL. Sra. Cabrera, m’agradaria
moltíssim que ara quan faci la rèplica em digui, em pugui
respondre quina garantia tindrem amb aquesta PCR d’origen
negativa i quina garantia tenc jo que quan arribi aquesta
persona aquí, no desenvolupa la malaltia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara aturar la sessió uns minuts, per
si volen consensuar. Per tant, deman al grup proposant si vol
fer un..., no?

Idò té la paraula la Sra. Cabrera, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, agradecer los apoyos, los
votos favorables de los grupos políticos que nos han apoyado.
Decir que evidentemente no la vamos a retirar, sí que es cierto
que nos habíamos planteado retirarla, pero, como ya he dicho
antes, hay dos partes y como muy bien lo ha explicado también
lo ha entendido el señor de Ciudadanos, que una parte es poner
todas las medidas necesarias habidas y por haber para mantener
nuestro destino seguro y la segunda parte es hacer tests PCR a
los que vienen nacionales e internacionales. Con lo cual se

compone de dos partes, que una está en nuestras manos
básicamente, en las manos del Govern balear mejor dicho, en
poner todos los medios y reivindicar todos los medios. Y la
segunda es PCR, tal como he dicho.

Por tanto, creo que está totalmente vigente, máxime cuando
estamos hablando de que esto es una medida que está vigente
solamente hasta que finalice el estado de alarma, 9 del 5. Con
lo cual si partimos de la base de que no tenemos la garantía que
en junio haya el 70% de vacunados necesario para que haya
una población inmunizada para poder tener una vida normal,
mucha más razón para poder apoyar esta iniciativa, para que
esa necesidad de que se pidan PCR nacionales e
internacionales, se prolongue sine die hasta que esto sea
necesario, se haya medio normalizado la situación, hayamos
podido iniciar con un mínimo de normalidad la temporada, si
finalmente se consigue.

Con lo cual yo creo y justifico que no la hemos retirado y
creemos que está más viva que nunca.

Y además tiene un componente preventivo muy importante
que algunos portavoces lo han nombrado, si mantenemos estas
medidas y las mantenemos durante el tiempo, también
ayudamos a que la salud mejore, y que, al final, ¿que no es
infalible? Por supuesto que no es infalible, ya lo sabemos, pero
¿qué hacemos, lo quitamos? Sra. Font, a lo mejor se lo tendría
que haber pedido a la Sra. Armengol, por qué la ha puesto esta
medida, o al Sr. Sánchez, quiero decir.

Evidentemente, nosotros insistimos en poner las PCR,
mantenerlas y complementarlo con todas las medidas
necesarias y, además, por eso también trabajamos en pedir la
vacunación necesaria, lo más rápidamente posible, que no se
está dando y consiguiendo, con el objetivo de que en el mes de
junio poder tener este 70% vacunado. No hay nada infalible, ya
lo sabemos, pero también sabemos que si no se trabaja en esta
linea, ni habrá salud, ni habrá economía, ni habrá
absolutamente nada.

Con lo cual nuestra propuesta, insisto, es totalmente en
positivo. Un destino seguro inmunológicamente es la mejor
promoción turística que podemos tener, y ahí se beneficia la
salud de la gente, los residentes, y se beneficia la vida y los
puestos de trabajo y el ganarse la vida de las personas. No son
excluyentes, no pueden ser excluyentes porque si son
excluyentes no hay futuro. O sea que esto es así, hay que
gestionarlo.

En cuanto a la enmienda, decir que sí efectivamente, la
aceptaremos, no tenemos ningún problema por perfilar la
redacción, insistiendo en que, efectivamente, las pruebas tienen
que ser con resultado negativo, bien, o sea que, vale, lo
aceptaremos, ningún problema si eso significa que se va a
apoyar.

Y también insistir en que el motivo también importante para
que creo que es necesario apoyar esta PNL nuestra, es que
nuestra comunidad autónoma en estos momentos es la que está
sufriendo más las consecuencias de la pandemia, la debacle
económica, la debacle de salud es tremenda, no tenemos salud,
no tenemos economía, por tanto, hay que trabajar en esa linea
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y, ante eso, las medidas que se puedan tomar, económicas, por
parte del Govern, se tienen que tomar y no se están tomando.
Las medidas que se tengan que reivindicar al Gobierno central
se tienen que reivindicar y no se están reivindicando. Con lo
cual, creo que por lo menos, en este sentido, el Govern tiene
que tomar la decisión, en el momento en que esto se apruebe,
si se aprueba definitivamente, de seguir insistiendo en mantener
estas medidas de control, de puertos y aeropuertos.

Y ya está. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Passam idò, una vegada acabat el debat, a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 10942/20, amb
la incorporació de l’esmena, que entenc que ha quedat
acceptada.

Per tant, vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, doncs queda aprovada la proposició RGE
núm. 10942/20, relativa a la realització de proves PCR als
turistes en origen.

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 17/21, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos (article 46.2), pel procediment
d’urgència, de la consellera de Salut i Consum, amb motiu
de la tercera onada de la pandèmia i la situació del pla
d’estratègia de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears.

Passam ara al segon punt del debat d’avui, sobre l’adopció
d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 17/21, presentat pel
Grup Parlamentari Ciutadans, pel procediment d'urgència,
mitjançant el qual sol·liciten la compareixença de la consellera
de Salut i Consum, amb motiu de la tercera onada de la
pandèmia i la situació del Pla d'estratègia de vacunació contra
la COVID-19 a les Illes Balears.

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Dia 5 de gener, tal com està registrat en
aquesta institució, vàrem presentar una petició, per la via
d’urgència, de compareixença de la titular de la gestió de la
salut pública i de l’autoritat que li dona el ministeri per a la
gestió de les mesures i la implementació de les mesures que el
mateix Govern central dictés, a més a més de les pròpies del
Govern de les Illes Balears. 

Això es va registrar una setmana i un dia, és a dir, vuit dies
després d’haver-se posada la primera dosi de l’estratègia de
vacunació que havia anunciada, prèviament, el Govern de les
Illes Balears que duria a terme. En aquest moment, aquesta
cambra no tenia la informació -més que per les rodes de
premsa- de quines eren, a poc a poc, les línies que duria a terme
la conselleria envers d’aquesta campanya. Però, és que, a més
a més, aquesta cambra no tenia informació, en aquell moment,

quan ja començava la tercera ona de la pandèmia, amb les
dades d’incidència, amb les dades de positivitat, que tots
coneixem.

El Govern de les Illes Balears presenta, dos dies després,
una sol·licitud, per via d’urgència, d’una compareixença en el
plenari, i la presenta a un moment on la Diputació Permanent,
que és la que governa aquesta institució, perquè és entre
sessions plenàries. És a dir, la titular no demana, la conselleria
no demana, la compareixença a un plenari extraordinari per
explicar en aquesta institució un tema tan cabdal com era
l’estratègia de vacunació que es duria a terme, ni l’estratègia de
gestió de la tercera ona.

Aleshores, ahir, 40 dies després, com vaig esmentar a la
nostra intervenció des del Grup Parlamentari Ciutadans, es
reten comptes, a una sessió taxada, de dues coses: de
l’estratègia de la vacunació dins l’estratègia i la gestió de la
pandèmia de la COVID. Que és quan ahir la consellera va
demanar la compareixença. Nosaltres vàrem presentar una
sol·licitud, justificada aquí, que és la que vostès tenen en
consideració avui, per la qual cosa demanàvem específicament
les dues línies: l’estratègia de vacunació i la gestió d’aquesta
vacunació, i la gestió de la tercera ona, que estaven duent
diferents departaments del Govern a l’àmbit de Salut, és a dir,
recursos humans, recursos materials, incidència, etc. 

En aquest context, passen les lamentables situacions que
coneixem tots de com alguns responsables, gestors de la cosa
pública, càrrecs polítics o no, han passat per davant d’altres en
aquest protocol establert.  

En la compareixença d’ahir, i per això ja els manifest que
nosaltres reiteram i seguim endavant amb la nostra proposta
que compareixi la consellera en comissió, com havíem demanat
abans, perquè ahir no es varen produir totes les respostes, no
tan sols que el meu grup parlamentari va demanar explícitament
a la consellera, sinó respostes a preguntes d’altres grups, que
nosaltres vàrem trobar també interessants i necessàries
contestar, no es varen produir. I no dic que no es varen produir
per una qüestió de manca de voluntat, sinó, tal volta, per manca
de temps i, per aquestes raons, entre d’altres, són per les que
nosaltres mantenim.

Avisi’m, presidenta, quan em falti un minut, per favor,
perquè tenc literatura per contar.

A més a més, la presidenta, va esmentar que s’havia
acomplit, amb una pregunta parlamentària, en el primer punt de
l’ordre del dia, va asseverar que s’havia acomplit estrictament
el protocol establert per la comunitat autònoma, és a dir, pel
Govern de les Illes Balears. A la compareixença de la
consellera, i en el torn de rèplica, quan les diferents formacions
polítiques li vàrem demanar explicacions i li vàrem demanar
que es fes autocrítica i valorés què era el que havia fallat, va
reconèixer que evidentment es varen botar alguns torns d’ordre
i que, a més a més, s’havien... -gràcies-, s’havien incomplert,
per una qüestió d’incidències, que va explicar en part, que
s’havien incomplert.

Tot això, perquè ens falta informació envers la gestió
d’aquesta tercera ona, perquè no s’ha donat tota la informació
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i, insistesc, no per manca de voluntat, sinó, tal volta per manca
de temps, de la necessitat que va suposar, perquè la justificació
i arguments presentats a la nostra sol·licitud encara són vigents.
I perquè, a més a més, sense conèixer tota la gestió de la
pandèmia i l’itinerari que s’ha seguit, el director de coordinació
d’alertes i emergències sanitàries, el conegut Sr. Simón, no
descarta que arribi una quarta ona, i considera que és cabdal, la
incidència d’aquesta quarta ona, per com es dugui: l’estratègia
de la campanya de vacunació, la seva eficàcia, el control i
mesures que es duguin a terme durant les fases de control
d’alarma i, a més a més, quan la nostra presidenta ha anunciat
que s’iniciarà la desescalada. 

L’envergadura que pugui tenir aquesta quarta ona a la
nostra comunitat i a tot el govern central és fonamental, per
tant, reiter que el nostre grup parlamentari demana la
consideració d’aquesta comissió i demana el suport dels grups
parlamentaris a permetre la compareixença de la consellera. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres donarem suport a la
sol·licitud de compareixença que planteja el Grup Parlamentari
Ciutadans. Ho fem sempre, quan els grups parlamentaris, la
resta dels grups parlamentaris, demanen compareixences
nosaltres sempre hi donam suport.

Jo crec que el portaveu de Ciutadans, Juanma Gómez, ha
justificat adequadament perquè ha de comparèixer la consellera
en aquesta comissió. I jo hi afegiria una qüestió més, que també
s’hi ha referit, però per donar-hi encara més força, per reiterar-
ho, que s’ha de fer un seguiment de l’evolució del Pla de
vacunació, perquè és evident que això no és una cosa que ahir
comenci i acabi en una setmana, sinó que és un tema que té una
duració en el temps, desafortunadament té massa duració, el
que veiem ara és que tendrà massa duració el Pla de vacunació.
I, en conseqüència, perquè es faci aquest seguiment constant
del Pla de vacunació doncs ja va bé que la consellera
comparegui en aquesta comissió i en doni complida informació.

I, desgraciadament, també s’ha de fer un seguiment de
l’evolució de la pandèmia, que, per desgràcia, tampoc no està
a punt d’acabar-se.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular votarà a
favor d’aquesta sol·licitud de compareixença, per les raons que
hem esmentat. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup no donarem suport
a aquesta iniciativa. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari de
MÉS per Mallorca consideram que, bé, estam en un moment de
la gestió sanitària complicat on la societat, els grups polítics,
han formulat moltes preguntes, han manifestat molts de dubtes,
sobre diverses qüestions que afecten la gestió de la pandèmia,
la conselleria de Salut, però també és cert que ens trobam
davant d’una consellera i d’una conselleria que sempre ha
manifestat la voluntat de cooperar, de donar resposta a les
preguntes i de venir al Parlament. 

Ahir, en va ser una bona mostra. I és cert el que diu el
diputat de Ciutadans, el Sr. Juanma López, i coincidesc que hi
ha qüestions que estan, per ventura, a l’aire i que s’han de
contestar, però, però també és cert que hem de mesurar les
compareixences de la consellera i que aquesta casa, el
Parlament, té altres eines i instruments per formular qüestions
a la conselleria. I creiem que, des del Grup Parlamentari de
MÉS per Mallorca, entenem la “daixona” però també entenem
que, comparèixer sistemàticament setmana..., o en períodes
molt curts de temps, no té sentit. Val més espaiar les qüestions
i emprar altres eines que ens dóna el Reglament del Parlament
per fer la feina de control a l’executiu.

Per tant, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca en
principi no donarem suport a aquesta petició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon 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. No comparto la visión del Grupo de
Podemos y de MÉS per Mallorca, que ya han manifestado que
no van a apoyar esta iniciativa. Supongo que el Grupo
Socialista també hará lo mismo, porque son los tres que van
unidos apoyando al Gobierno.

Desde luego, a mi la comparecencia de la consejera en el
último pleno de este parlamento no me aclaró demasiadas cosas
sobre el plan de vacunación, más allá de un orden de prelación
de determinados grupos, que tampoco acabó de definir del todo
quienes entraban y quienes no en esos grupos, y hasta el grupo
6, puede haber, no lo sabemos, si 40, 50 o 100 grupos, porque
no nos lo han aclarado. 

Entonces, creo que eso no es un plan de vacunación serio,
establecer un orden por grupos que ni siquiera están definidos,

 



SALUT / Núm. 42 / 10 de febrer de 2021 681

a mí me gustaría conocer si es que existe ese plan de
vacunación, pues, una previsión de los plazos en un escenario
ideal en el que lleguen las vacunas, porque se debe prever en el
caso que llegasen las vacunas cómo se van a administrar esas
vacunas; parece que estamos improvisando y, según van
llegando, pues ya veremos como lo hacemos. No, creo que hay
que ser mucho más serios y más rigurosos porque nos jugamos
mucho.

Entonces, no sabemos la previsión de personas que van a
ser vacunadas en cada plazo; el número, si es que han hecho
ese estudio de personas que pueden estar necesitando la vacuna
en cada uno de los plazos que le toque a cada grupo; los medios
humanos o materiales que se van a emplear, no nos ha
explicado nada la consejera de esto; no sabemos qué lugares
tiene previstos habilitar para poder realizar estas vacunaciones
masivas. 

Yo creo, y aquí creo que estoy de acuerdo con el Grupo
Popular, que lo ha manifestado alguno de sus representantes en
alguna ocasión, que una de las mejores campañas para
promocionar el turismo en Baleares serían las colas de personas
que están siendo vacunadas para poderse preparar la temporada
de verano. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación y con esta
idea que transmite el Grupo Popular. 

Bueno, veo que no está por la labor la Sra. Gómez.  Me
gustaría que compareciese aquí más que nada para intentar
sacar más información sobre esto y para también aportarle
nuestra visión e intentar que abra los ojos -que no ocurra como
con las PCR, que llega tarde, diez meses tarde-, que lo haga ya,
y así tal vez podríamos salvar la temporada de verano, porque
un segundo año sin temporada de verano es un cataclismo
económico para las Islas Baleares.

Y el tema de la vacunación no se está tomando como la
cuestión vital que debe ser, como se está haciendo en otros
lugares del mundo.

Por tanto, sí, votamos a favor de la iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara 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, presidenta. Nosaltres durant el dia d’ahir i abans de
la compareixença de la consellera de Salut, Patrícia Gómez,
teníem dubtes sobres si donar suport o no a la petició de
compareixença d’aquesta comissió i que avui planteja el Grup
Parlamentari Ciutadans. És veritat que, com el Partit Popular ha
dit i com sol passar a moltes de les comissions i peticions de
compareixença, la majoria de nosaltres diem que sí a qualsevol
presència aquí que ens pugui explicar i aclarir els dubtes que
tenim, sobretot en relació amb una qüestió sanitària, amb una
pandèmia mundial i amb una situació tan canviant com la que
vivim, que avui és blanc, demà és negre i passat demà ha
canviat absolutament de color; és una situació que ens sobrevé,
que ens passa per damunt i que moltes vegades planteja dubtes,

i el que avui tenim claríssim, demà no i passat demà ho tornam
tenir.

Per tant, nosaltres ahir no sabíem molt bé què fer, però
després d’escoltar la consellera donarem suport a aquesta
petició de compareixença, bàsicament per dues coses: nosaltres
entenem que el tema de les vacunes no és culpa d’aquest
Govern de les Illes Balears, que no hagin arribat vacunes, que
el Govern no es pot botar els protocols i anar a comprar
vacunes on li doni la gana, que aquí hi ha uns acords d’Unió
Europea i que nosaltres hem d’estar una mica a les ordres del
que faci Europa.

Què Europa ha demostrat que no té la potència que es creu
que té? Això seria un altre debat, però, en qualsevol cas,
nosaltres creiem que les coses es fan com es fan i és que
Europa és la que compra i llavors distribueix.

Per tant, nosaltres pensam que el problema és que no tenim
vacunes, però hi ha dues grans preguntes que ahir vàrem
formular en diferents ocasions a la presidenta, en el torn
d’intervenció i llavors a la rèplica, i que no ens va contestar,
que eren les vacunacions irregulars. És a dir, no vàrem arribar
a aclarir molt bé com era el protocol, si s’havien botat el
protocol aquells que s’havien vacunat i ens pensam que no els
tocava, o si és que resulta que no es volien tudar les vacunes.
La veritat és que crec que la consellera la propera vegada que
vengui  a aquesta comissió això ho ha de tenir molt clar i ens ho
ha de deixar molt clar. Per què? Perquè això dóna tranquil·litat
a la ciutadania i perquè si no el que fa és crispar els ciutadans
els quals cada vegada estan més empipats i que diuen, bé, que
ens colem al cine és una cosa, però que ens colem a l’hora de
vacunar-nos d’una malaltia que ens mata és una altra.

Aquesta és la primera pregunta que jo no vaig aclarir, no ho
vaig entendre i això que després vaig voler veure la gravació
per veure què deia, no ho vaig poder aclarir.

I la segona pregunta que també li vàrem demanar en dues
ocasions era com s’explica que un 86% dels casos de COVID
a Mallorca, i més encara a Menorca, per exemple, no se sap
molt bé com s’han contagiat, és a dir, no és un 10, un 20, un 30
ni un 40 ni un 50, és un 86 i a Menorca és un 90. Ella ens va
parlar de la traçabilitat, de les complicacions, però
exactament... no és que vull que em digui com es contagia la
gent, però almanco que ens digui per què és tan difícil detectar-
ho, això que és tan senzill, miri, idò no ho detectam per això,
per això i per això, tampoc no em va quedar aclarit, ni aquesta
ni altres qüestions que varen plantejar els diferents grups
parlamentaris.

Per tant, em sap greu, lamentam des d’aquest grup que la
consellera de Salut ha vengut deu vegades, n’haurà de venir
onze, i jo el que suggeriria és que, quan vengui, ens faci sujeto,
verbo, predicado, és a dir que ens ho expliqui clarament perquè
som majors, som adults, som una societat empàtica i som una
societat que entenem les coses si ens les expliquen, amb
claredat, no importa..., no importa adornar les paraules, que ens
diguin exactament què passa i ho comprendrem, estic segura,
tots nosaltres.

Gràcies. Per tant, nosaltres votarem que sí.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres tampoc no donarem
suport a aquesta petició, ara bé, sí que entenc absolutament
aquestes peticions, les entenc.

Jo el que crec, sincerament, és que potser el que falla és el
format, potser, potser no sigui tan adequat o no és tan útil que
demanem nosaltres compareixences o a petició pròpia de la
consellera, sinó que la consellera aparegués aquí, a aquesta
comissió de Salut, a informar cada ics temps, jo no sé cada
quan, si cada mes, si cada dos mesos, i que vengués i que fes
doncs açò, una sessió informativa on nosaltres també
poguéssim demanar, de manera que ella també pogués donar
una informació contínuament moltíssim més actualitzada i que
poguéssim entrar més en el detall. 

Perquè jo crec que al final el que va passar ahir és que ens
vam quedar sense temps, la consellera no té prou temps per
explicar-se, i més amb la quantitat de preguntes i de reflexions
que vam arribar a fer tots els grups.

Crec sincerament, almenys parlant en aquest període, en
aquest moment que vivim d’una pandèmia, pot ser sí que seria
moltíssim més útil per a nosaltres, i fins i tot crec que per al
Govern i evidentment per a la ciutadania, aquestes
compareixences més habituals sense petició, sinó que ja
estigués establert i que poguéssim anar més al detall, perquè si
ho fem cada mes i mig o dos mesos serà moltíssim millor i
menys informació acumulada que si ho fem cada quatre o cinc
mesos. Si hem de batallar aquí si fem o no fem la
compareixença, si la compareixença l’ha demanada el grup o
l’ha demanada a petició pròpia, si l’ha feta abans o l’ha feta
després. 

Llavors, crec que ahir la consellera es va quedar sense
temps, crec que ahir ja es va comparèixer. I jo ho deix damunt
la taula, i açò ens ho haurà de dir el Sr. Lletrat, si és possible o
no és possible, però crec que seria moltíssim, moltíssim més
útil per a tothom.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Moltes gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista entenem que a la compareixença que es va celebrar
ahir la consellera va donar les explicacions oportunes respecte
dels temes que van sorgir i es van posar damunt la taula per
part dels diferents grups parlamentaris i que, al cap i a la fi,
eren qüestions també que responen a la petició de
compareixença que debatem ara mateix. 

En aquest sentit, la consellera va informar de com s’havia
desenvolupat el procés de vacunació fins ara. També va donar
un seguit d’informacions relatives a com evolucionarà a mesura
que arribin més vacunes a la nostra comunitat autònoma. 

És veritat que en aquest procés, que per a tots és nou, van
sorgint dubtes i en aquest sentit tots ens adaptam i en aquest
sentit també és veritat que des dels òrgans competents també
s’adapten les informacions i les estratègies als dubtes que
sorgeixen. 

Per aquest motiu, ahir mateix es va pública la nova o
l’actualització de l’estratègia de vacunació actualitzada al nou
marc que es desenvolupa ara mateix al voltant del procés de
vacunació, la nova realitat envers la vacuna AstraZeneca, etc.
Per tant, aquesta és un poc la realitat ara mateix.

I davant d’aquest fet el Grup Parlamentari Socialista votarà
en contra d’aquesta compareixença.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam a votar l’escrit RGE núm. 17/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjat l’escrit RGE núm. 17/21,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença de la consellera de Salut i Consum, amb motiu
de la tercera onada de la pandèmia i de la situació del Pla
d’estratègia de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 9081/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
manteniment d’una alimentació saludable front la
pandèmia de la COVID-19.

A continuació passam al debat relatiu a les proposicions no
de llei RGE núm. 9081/20 i 10942/20..., -ai, perdó, no,
disculpau-, només hi ha..., és que com que hem fet alteracions,
només serà la RGE núm. 9081/20, presentada conjuntament
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, relativa al manteniment d’una alimentació
saludable front la pandèmia de la COVID-19.

Per a la seva defensa, d’aquesta proposició no de llei, té la
paraula per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Dalmau, per un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009081
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, de nou, Sra. Presidenta. Com podran veure,
aquesta iniciativa fa un seguit de mesos que està enregistrada
en aquesta comissió, però és cert que manté una qüestió que és
de fons i que és relativa a la necessitat de mantenir una
alimentació saludable. I crec que tots estarem d’acord en aquest
sentit que aquesta qüestió va més enllà que estiguem o no en el
marc d’una pandèmia, d’alguna manera la situació de pandèmia
hauria de ser una situació excepcional i una situació fora del
marc actual de pandèmia, una situació de caire més ordinari,
més comuna, no?

En qualsevol cas, sí que és cert que aquesta PNL respon a
la qüestió de l’alimentació saludable en el marc de l’actual
pandèmia generada per la COVID-19.

En aquest sentit, vull posar damunt la taula que ara mateix
no existeix cap aliment que eviti ni que previngui ni que curi la
COVID-19, ni ara ni a l’inici de la pandèmia, ni hi ha
perspectives que pugui esdevenir aquesta situació, evidentment,
però sí que és veritat que, malgrat aquest escenari, des de l’inici
de la pandèmia s’ha fet difusió, malauradament, d’un seguit de
fake news o de nombroses fake news que..., i tant ha estat així
que fins i tot l’Organització Mundial de la Salut es va veure
obligada a habilitar una plana web per desmentir aquests tipus
de falses informacions, de tot tipus, no?

Però també se n’han generat en relació amb l’alimentació i
s’ha fet difusió malauradament -com deia- de diferents aliments
o diferents complements alimentaris que podien -com he dit-
evitar o prevenir o curar la COVID-19, com per exemple el
consum de plantes medicinals, d’infusions, la ingesta de
produstes picants, de superaliments o complements vitamínics
diversos, i igualment també prendre begudes calentes, alcohol
etílic o compostos desinfectants. En fi, tot un conjunt de
barbaritats que han circulat per les xarxes socials com a fake
news.

Davant d’aquest escenari l’Academia Española de Nutrición
y Dietética i el Consell General de Colegios Oficiales de
Dietistas y Nutricionistas va fer públic un document titulat
Recomendaciones de alimentación y nutrición para la
población española ante la crisis sanitaria de la COVID-19,
on es reafirma que no existeix cap tipus de medicament ni
forma d’alimentació concreta que pugui prevenir ni curar la
COVID-19, i igualment, davant d’aquest marc també va tornar
un poc el que es manté des de l’inici de la pandèmia que són les
mesures comunes que encara ara mantenim relatives a la bona
higiene respiratòria, la higiene de mans, etc.

Si més no sí que és veritat que aquest document estableix
que, sobretot per a aquells malalts de COVID es recomana una
dieta basada en el patró de la dieta mediterrània. A la PNL es
descriu un poc quines són les principals qüestions que
recomana en aquest sentit en el marc d’aquesta dieta
mediterrània, que és el mateix patró que recull el decret que va
aprovar el Govern a les acaballes de la legislatura anterior
relatives a la promoció de la dieta mediterrània als centres
educatius i sanitaris de les Illes Balears.

Per tant, crec que hi ha un marc, un punt de partida en
aquest sentit, en el marc de la bona alimentació.

I el que demana aquesta iniciativa, aquesta proposició no de
llei, amb un únic d’acord, és que el Parlament insti el Govern
de les Illes Balears a seguir les recomanacions establertes en
aquest document al qual he fet referència i faci la difusió
oportuna entre la ciutadania.

Com he dit a l’inici, és cert que aquesta iniciativa està
registrada de fa uns mesos enrere, crec que si tots els grups hi
estan d’acord podríem plantejar una esmena in voce per
eliminar el contingut d’aquest punt des de “sobretot”, atès que
la situació a la qual fa referència està més que superada a hores
d’ara.

En qualsevol cas, esper les intervencions de la resta de
grups per respondre aquelles qüestions que puguin aparèixer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta proposició no de llei pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Arran de la pandèmia s’ha entès que tot
és salut, que habitatge és salut, que totes aquelles qüestions que
tenen a veure amb la vida humana tenen repercussió damunt la
salut i òbviament l’alimentació és un d’aquests elements.

Deia Hipòcrates que “el teu aliment sigui la teva medicina”.
A dia d’avui tenim tractaments, però el que segueix
absolutament vigent és la importància de l’alimentació per
poder tenir una bona salut i fins i tot en determinades
situacions, com puguin ser metabolopaties, hi ha un component
també de tractament en l’alimentació que prenen les persones
afectades.

Al llarg de la pandèmia hem vist com s’han desenvolupat
tota una sèrie de fake news sobre aliments o begudes per
prevenir o curar la COVID-19, fins i tot a les nostres illes es va
difondre que el licor de Palo era un dels tractaments que es
podia prendre. Hem vist també com es donava difusió a la
ingesta de lleixiu diluït o de compostos de clor, etc. 

En aquesta iniciativa nosaltres ens basam en l’Acadèmia
Espanyola de Nutrició i Dietètica, en el Consell General de
Col·legis Oficials de Dietistes Nutricionistes que varen fer
públic un document de recomanacions d’alimentació i nutrició
per a la població espanyola davant la crisi sanitària de la
COVID, que recull el que hauria de ser una dieta saludable.

Nosaltres pensam que s’hauria de potenciar en totes les
circumstancies, però evidentment més ara, com a un element
important i imprescindible per millorar la salut de la població.
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Amb referència a la modificació, ja l’ha explicada el
portaveu del Partit Socialista que m’ha precedit, i demanaríem
el suport dels grups i estarem atents a les seves aportacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Igualment per a la defensa d’aquesta iniciativa té
la paraula per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el
Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, presidenta. Faig meves les paraules, evidentment,
dels diputats que m’han precedit. També vull demanar que es
pugui suprimir la frase final “per contextualitzar la proposta”.

I només reflectir o fer una observació de... per afegir, no?,
volia centrar la meva intervenció en la qüestió de les fake news.
A part de l’alimentació -ja també ho ha comentat la diputada
que m’ha precedit, Antònia Martín- hi ha hagut altres
informacions, falses informacions, de vegades adreçades o
dirigides a tractaments que no estan demostrats científicament,
o molt dubtosos, però també un fet, no?, que durant aquest,
pràcticament, bé pràcticament no, més d’un any de crisi
sanitària de la COVID-19, a part de les fake news o
d’informacions dubtoses no contrastades, també hi ha hagut un
tema d’una sobreinformació i una -diguéssim- rectificació
d’informació pràcticament constant i que és lògica davant una
pandèmia sense precedents a l’època contemporània. Em
referesc, per exemple, als mateixos missatges de les distintes
administracions al món que han anat modulant, canviant, etc. 

Per tant, cada vegada... i sent conscients que cada vegada
que llançam un missatge, aquest missatge té un recorregut, no
s’atura i de vegades hem de rectificar aquest missatge i llançam
una recomanacions noves i aquestes recomanacions que havíem
llançat abans encara tenen circuit i generen molts dubtes. Per
tant, la comunicació és vital, és vital, tots sabem a què ens
referim, no? Crec que les comunicacions de les administracions
es fan efectives normalment quan s’empren a través dels
mitjans de comunicació, que són els que fan d’altaveu i ens fan
arribar el missatge a la població. I volia reflectir aquesta
realitat, simplement que els mitjans, també de comunicació,
especialment els privats, i especialment els locals, perquè
moltes d’aquestes fake news, la Sra. Antònia Martín ha posat un
exemple, el tema del Palo és una fake news o una informació
estranya que va sortir a un moment donat, però dins un àmbit
local, i que són els mitjans de comunicació locals els que poden
fer aquesta cura davant aquesta falsa informació.

Per tant, des d’aquí reivindicar el paper dels mitjans de
comunicació i reivindicar el paper també dels mitjans de
comunicació locals, no només amb les fake news sinó també
amb les actualitzacions informatives que són constants per part
de totes les administracions. Gràcies a aquests mitjans, la
ciutadania de vegades, no sempre, som capaços de ser
conscients que una mesura ja no és efectiva, ara és una altra i
les recomanacions aquestes ja no són aquí, ara són aquestes
altres.

Per tant, voldria agrair el paper d’aquests mitjans també de
comunicació els quals fan un esforç important, quan són un
subjecte totalment perjudicat per la crisi derivada de la COVID
i que ha provocat molts d’acomiadaments de distints
professionals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrirem ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que és realment molt
difícil que algú voti en contra d’aquesta proposició no de llei,
perquè, sincerament, qui pot estar en contra que es segueixin
les recomanacions d’una alimentació i una nutrició sana i que
vagi pel bon camí. A més, francament recomanable no només
en COVID, sinó sense COVID, i és una qüestió que jo crec que
és de sentit comú. Per tant, crec que el Grup Parlamentari
Popular seria incapaç i jo, com a portaveu avui, seria incapaç
de justificar un vot desfavorable a aquesta proposició no de llei,
per tant, ja vagi per davant que hi votarem a favor.

Ens sembla molt important, i sempre ho hem defensat des
del Partit Popular, que se segueixin, sobretot perquè qui té la
responsabilitat en una pandèmia com la que patim, és
l’administració pública, seguir totes i cada una de les
recomanacions que facin les autoritats sanitàries, perquè si els
ciutadans hem de confiar en les autoritats sanitàries, i ho hem
de fer, són les recomanacions de les autoritats sanitàries les que
la població en general hem de seguir i faltaria més que no fos
així.

Però, a part de tot el de les fake news, a què també em
referiré breument a continuació, m’agradaria també remarcar
que perquè la població en general segueixi les recomanacions
de les autoritats sanitàries, és molt important que les autoritats
tinguin credibilitat i generin confiança. I els vull posar un
exemple que aquí jo crec que hem fallat un poquet.

Jo crec que la immensíssima majoria de la població
espanyola, quan surt el Sr. Simón a fer-nos el discurs, jo,
sincerament em sap greu, però jo no sé si el Sr. Simón genera,
després de les errades garrafals que ha posat damunt la taula,
no sé si tractar-ho de fake news, jo supòs que no perquè no era
voluntat fallar en la predicció, però, sincerament, el Sr. Simón
no ha estat el més indicat, o no és el més indicat avui per donar
credibilitat a certes recomanacions que fan les autoritats
sanitàries, perquè ni és creïble, ni genera la suficient confiança
entre la població.

I en relació amb les fake news, doncs hi estam d’acord,
aquests xarops que recomanen, no només a les Illes Balears
apareixen, no, no, hi ha alguns països per Llatinoamèrica que
també fan recomanacions d’alguns xarops miraculosos, que jo
no sé si allò són fake news o no, però sincerament, jo crec que
s’hi atraquen molt i podrien incloure’s perfectament dins els
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exemples que s’han dit aquí, jo crec que són prou fake news
també.

El paper dels mitjans de comunicació és ben obvi, es
requereix credibilitat de les autoritats sanitàries i algú ha de
comunicar, efectivament, el missatge de les autoritats sanitàries
i aquí hi ha el paper dels mitjans de comunicació, que són
absolutament essencials per comunicar aquest missatge cap a
la població en general.

Per tant, en resumits comptes, des del Partit Popular
donarem suport a aquesta iniciativa, ens sembla una qüestió de
sentit comú i no tenim res més a afegir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Abans he esmentat que hi ha... que s’ha
instant fins i tot a grups proposants, a un grup proposant abans
a una altra proposició no de llei, que s’hauria d’haver retirada,
atès que ja es prenien mesures. És evident que és legítim que
cada grup parlamentari ho faci o no, però passa que també s’ho
han d’aplicar els partits que donen suport al Govern, perquè
aquesta cambra està acostumada a “seguir intentando”, “seguir
haciendo”, és a dir, infinitiu, gerundi, transversal. 

Per tant, jo crec que, en aquest sentit, aquesta proposició no
de llei també en segons quins termes també es podria fer. I
sobretot si pogués esmenar el contingut de la iniciativa, ja no
només que és fora d’autocrítica, sinó que a més és un poc de
xovinisme, és a dir, d’aquesta manera la ciutadania del nostre
país ha rebut per mitjà de diferents canals, la informació
institucional oportuna. No, oportuna no, ha rebut informació
institucional, però oportuna no, i abans el diputat que m’ha
precedit, i si no consultin les xarxes, on a més de fake news hi
ha declaracions de contradiccions de l’autoritat de salut pública
d’aquesta comunitat autònoma, que quan fa recomanacions o
informes, és vinculant a la salut pública de totes les comunitats
autònomes.

I en aquest sentit, evidentment que el Govern de les Illes
Balears..., és que si no seria el meu grup parlamentari que
demanaria explicacions, no segueixi les recomanacions cap una
situació de qualitat de vida i sobretot de millora per a la salut.
Per tant, és evident que en la línia de coherència amb el que
plantejo, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de
llei, no sense valorar-la com els deia abans, entre altres coses
perquè es parla de mantenir una alimentació saludable, del que
es preocupa és de mantenir una alimentació, quan el Banc
d’Aliments té una situació de saturació i de cada vegada va a
més, i l’ha de demanar a l’administració perquè les empreses,
la iniciativa privada i la iniciativa de les persones i de les
empreses ja no poden aportar perquè es troben en situació de
suspensió d’ingressos i d’economia. Per tant, ens trobam a un
escenari més ample i de més problemàtica, i jo crec que és
important fer-ho i hi ha més gent en situació de pobresa i d’una

greu vulnerabilitat, i el tema d’instar l’administració que doni
una alimentació saludable, evidentment és un poc... quan no
irònic, i sense posar cap malbé a la iniciativa, ni molt manco,
però sí que tenim una dimensió i un marc prou més complex,
entre altres, el primer que l’ha de dur saludable és la mateixa
administració pública dins l’àmbit de l’educació, dins l’àmbit
d’escolarització i dins l’àmbit de servei públic de salut o de les
residències on l’administració pública tengui aquesta titularitat. 

Però ja va bé perquè sobretot hi ha l’altra part de la seva
iniciativa, que nosaltres trobam que és important, i que el Sr.
Ferrà li ha donat molt de ressò, que és el tema de les fake news,
i les fake news és un tema que afecta, no anècdotes del Palo,
recordi vostè allò de productes i mesures..., allò de combatre el
SARS-CoV-2, allò de beure segons quin tipus no de begudes
esperitoses, sinó fins i tot d’altres detergents, o altres històries.
Evidentment les fake news s’han de combatre.

Per tant, nosaltres li donarem suport, ja li reiter i entenem
també que els programes transversals en tema d’alimentació
saludable s’han de dur a tots els àmbits, la comissió
d’agricultura i pesca, a l’àmbit que està promocionant, també
el producte local és important que també el duguem a aquest
mateix debat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon 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. Esta proposición no de ley es evidente,
es obvio, como ya ha apuntado alguna persona que me ha
precedido en el uso de la palabra, pues nadie puede estar en
contra de que la gente se alimente bien y de que siga las
recomendaciones de los expertos, por supuesto, pero si vamos
a la redacción concreta de la proposición no de ley, instar a que
el Gobierno sigue las recomendaciones de la Academia
Española de Nutrición y Dietética, hombre, yo no le deseo nada
malo a nadie ni a la salud de nadie, entonces, que a mí, la Sra.
Armengol -y el resto del Gobierno- siga las recomendaciones
de la Academia Española de Nutrición y Dietética, por
supuesto, votaré a favor. Yo no quiero que se alimenten mal,
quiero que estén bien alimentados, quiero que estén muy sanos
para poder desempeñar su labor.

La segunda parte de la PNL, cuando ya dice que “el
Gobierno haga la difusión oportuna entre la ciudadanía”, me
parece más acertado y creo que es más lo que quería decir esta
PNL, a lo que se quería referir, bueno, pues, depende, depende
de cómo haga esa difusión. Si el Gobierno balear hace difusión
diciendo que es la Academia Española de Nutrición y Dietética
quien recomienda seguir estas pautas, muy posiblemente, a los
ciudadanos les vendrá bien la información y harán caso de los
expertos de la Academia Española de Nutrición y Dietética.
Ahora bien, si el Gobierno balear dice que es el Gobierno
balear el que recomienda seguir estas pautas, ¡ojo!, no sea cosa
que al final acabemos teniendo el efecto contrario porque,
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evidentemente, la credibilidad del Gobierno balear en cuanto
a consejos sanitarios deja mucho que desear, porque ya
tenemos experiencia y hemos vivido durante todos estos meses
de pandemia las múltiples contradicciones en las que ha
incurrido el Gobierno balear y también el Gobierno de la
nación: desde cuando nos decían, el 8 de marzo de 2020, que
fuésemos a manifestaciones masivas, hasta cuando nos decían
que las PCR no servían para nada, ahora resulta que ya sí que
sirven; cuando nos decían que las mascarillas no importaba
usarlas, ¡es más!, lo recomendaban a las auxiliares de
admisiones del hospital Son Espases, había un letrero que decía
que no importaba que usasen mascarillas en el ascensor ni
cuando iban a la cafetería y una serie de ocasiones más, en fin. 

Pues con todos estos antecedentes, la credibilidad del
Gobierno balear, para mí, es cero. Espero que... voy a votar a
favor, ¿eh?, pero espero que cuando difundan el mensaje digan
que no son ellos quienes lo recomiendan si no que son los
verdaderos expertos, que son la Academia Española de
Nutrición y Dietética.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara 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. Mantenir una bona i abundant
hidratació, el consum de -com a mínim- cinc racions de fruites
i verdures, consum de llegums i productes integrals no
processats, consum de productes làctics baixos en greix i no
processats, consum moderat d’aliments d’origen animal,
consum d’oli d’oliva i fruits secs no processats, evitar el
consum d’aliments precuinats i processats.

Títol de la iniciativa: Manteniment d'una alimentació
saludable front a la pandèmia de COVID-19. Li puc canviar el
títol i posar-li quatre exemples, per exemple: manteniment
d’una alimentació saludable per a aquells que fan feina a l’obra,
de picapedrers, compraríem aquesta alimentació? Sí.
Manteniment d’una alimentació saludable per a estudiants en
època d’exàmens, compraríem aquesta alimentació? Sí.
Manteniment d’una alimentació saludable per a dones
embarassades, compraríem aquesta alimentació? Sí. És evident
que aquesta és l’alimentació saludable i no fa falta presentar
una iniciativa i una proposició no de llei, en temps de
pandèmia, per recordar-nos que la dieta mediterrània -aquella
de les nostres padrines- era la millor del món. 

En qualsevol cas, nosaltres hi votarem a favor. Ara bé, s’ha
plantejat una esmena in voce, que era la següent: llevar...,
“sobretot”. Jo en vull plantejar una altra, el Sr. Ferrà...

Eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, és igual, que em va bé, que la compr també, com a la
dieta mediterrània. 

Vostès diuen que presenten una esmena in voce, jo en vull
presentar una altra, si m’ho permeten, és a dir, el Sr. Ferrà ho
deia molt bé, la feina meravellosa, inestimable, l’esforç dels
mitjans de comunicació, que fan difusió de tot allò que el
Govern diu, i de les autoritats sanitàries, i que han seguit la
pandèmia, que han arriscat les seves vides..., i és vera, hi han
estat, quan tothom estava confinat, ells enmig del carrer, fent la
feina. Idò mirin, vostès diuen en aquest punt, en aquest punt 1
que presenten “fer-ne la difusió oportuna entre la ciutadania”;
idò, jo presentaria una esmena in voce si m’ho permeten, que
diu així: “Per poder fer la difusió oportuna entre la ciutadania,
el Parlament de les Illes insta el Govern a aportar la dotació
pressupostària necessària perquè aquesta difusió es faci”.
Perquè és vera que la feina dels periodistes és vocacional, però
és feina, a fi de comptes. I han tancat molts de mitjans de
comunicació. Perquè, si no, com faran la difusió oportuna?
Fent una crida enmig de la plaça? Confiant com sempre en la
bona voluntat dels mitjans de comunicació? O, com es fa? 

Per tant, jo plantejaria aquesta esmena in voce, que, si no
me l’aproven, ja sabré per què és, perquè, és clar, tenim un
règim especial que no ha vengut dotat pressupostàriament i
anam justs, la caixa està quasi fallida. 

Però bé, ens va bé, la dieta mediterrània és la dieta del
poder, aquí, a la vida dels súper herois, i a tot el món, per tant,
nosaltres hi votarem a favor. Però si volen plantejar-se aquesta
esmena in voce nosaltres estarem molt contents i, segurament,
aquests encarregats de fer la difusió encara més que nosaltres,
que podran arribar a final de mes i no hauran d’estar subjectes
a ERTO i a ERO i a perdre la seva feina de grans periodistes
que fan difusió, entre d’altres coses, de proposicions no de llei
com aquestes. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo de cada vegada estic més
confosa, en aquesta comissió, avui, no sé ja ara si som a Salut
o a quina comissió som, sincerament, bé.

Al tajo, estem a favor, estem a favor d’aquesta iniciativa,
perquè al final, l’alimentació és fonamental, vull dir, en temps
de COVID o sense COVID, és fonamental. I més que
l’alimentació sa... el que crec que, a més a més, caldria
introduir aquí és, abans de l’alimentació saludable, “i
sostenible”, una mica en relació amb el que vostè ha dit, Sr.
Juanma. Perquè, al cap i a la fi, aquesta pandèmia no és
gratuïta, aquesta pandèmia és conseqüència també d’una crisi
climàtica amb la qual cosa és fonamental que l’alimentació
sigui “sostenible”.
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Jo trob a faltar, en aquestes recomanacions que posi, a més
a més, que sigui un producte de proximitat, que és el que ens
pot garantir, en certa manera, aquesta alimentació sostenible. I,
sí, jo faré com la Sra. Pons: reivindic la dieta mediterrània que,
al cap i a la fi, és el que exposa aquesta alimentació saludable. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Per torn de contradiccions, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Intentaré contestar les
diferents qüestions que s’han plantejat. 

En primer lloc, al Sr. Costa, he entès que posava en qüestió
l’evidència científica que, en cada moment, ha basat les
compareixences el Sr. Fernando Simón, he entès que deia això,
en qualsevol cas, aquesta PNL no esmenta el Sr. Fernando
Simón i, per tant, tampoc no entenc molt bé que s’introdueixi
en aquest debat. 

En relació al Sr. Gómez, de Ciutadans, sí que li volia fer un
parell de comentaris, en relació amb les seves observacions. Sí
que és vera que aquesta PNL té un seguit de mesos i, en
qualque moment, és vera que la podríem haver retirat però, si
no ho hem fet, és fonamentalment perquè d’ençà que la vam
registrar, i com passa amb aquest virus, que així com passa el
temps, coneixem coses noves, han sortit més informacions
relatives a l’alimentació i a la COVID-19. I és vera que la PNL
ja estava registrada però creia interessant i crec que ha donat
els seus fruits, mantenir aquest debat avui, en aquesta comissió.

I entre d’altres notícies que li comentava, entre d’altres
informacions que han sortit relatives a l’alimentació i a la
pandèmia, és cert que una d’elles és que el coronavirus
amenaça la seguretat alimentària global per la pobresa que
genera, una de les seves conseqüències és aquesta, i que la
ciutadania pugui tenir més dificultats per accedir a una
alimentació saludable.

També és vera que determinats tipus d’alimentació poden
afectar diferents patologies que, davant d’un contagi de
COVID, agreugi aquest contagi i dificulti la recuperació.
També és una altra qüestió.

I també veia, no fa gaire, que el dèficit en vitamina D juga
un paper important en els malalts de COVID. Per tant, crec que
hi ha motius suficients com per tenir aquest debat avui, en
aquesta comissió, en relació amb aquesta PNL. I, és més, vostè
parlava del Banc d’Aliments i d’altres, jo també vull posar en
valor l’actuació del Govern en aquest sentit, que ha comprat
excedent de producte primari per diferents quanties per posar-
lo a l’abast dels serveis socials i poder abastir d’aliment
aquelles famílies que, malauradament, ara passen més
dificultats. Bé, i això és un poc la resposta que li volia plantejar
al Sr. Gómez. Parlam, en aquest sentit, pràcticament, de més

d’1 milió d’euros en aquest marc, de compra del Govern, en
relació al producte del sector primari. 

A la Sra. Idoia Ribas li volia dir, vostè li treu punta a tot!
Jo, evidentment, el plantejament dels punts d’acord no és que
siguin els membres del Govern els que segueixin aquesta dieta
-que també- però quan s’esmenta el Govern de les Illes Balears
és l’actuació del Govern de les Illes Balears i no dels mateixos
membres. En fi, també, he entès un poc la seva ironia, no?

Però, en relació també amb el comentari que feia, l’esmena
in voce que plantejava la Sra. Pons i, després també, la Sra.
Font, els canals de comunicació pels quals aquesta PNL
planteja que es faci difusió d’aquesta informació són els
mateixos que té el Govern per fer difusió de la seva tasca.

No fa molt vam celebrar el Dia contra el càncer i vaig veure
informacions del Govern en què recomanava mantenir una
alimentació baixa en carn vermella, per evitar, entre d’altres, el
càncer colorectal. Per tant, quan es demana fer difusió es
demana fer difusió en aquest sentit, i amb això crec que hauria
respost les diferents qüestions que s’han plantejat. 

I sí que demanaria un breu termini de tems quan estigui a
disposició per poder intentar pactar les diferents qüestions que
s’han plantejat in voce i, si escau, millorar aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vegem, a la portaveu de VOX, ens ha
dit que hem de dir que és la recomanació de l’Acadèmia
Espanyola de Nutrició i Dietètica i que no es digui en aquesta
difusió d’aquesta iniciativa, que és positiva per a la població,
que prové del Govern de les Illes Balears.

Miri, dues coses sobre això: en primer lloc, és una qüestió
bàsica de rigor científic citar sempre la font de la qual
s’extreuen aquelles recomanacions, els informes, etc.,
evidentment, com no...

(Remor de veus)

... citar la font que ha fet la feina...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, demanaria que respectem els torns.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

..., com no, citar la font i, a més, en aquesta iniciativa
s’atribueix a qui l’ha feta. Això per una banda.

Després, el qüestionament sistemàtic dels governs triats
legítimament és una qüestió que és a l’ADN de VOX i haurien
de fer-s’ho mirar, perquè vostès també són membres d’aquest
parlament, són membres o donen suport a altres governs.
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Llavors, qüestionar les estructures i les institucions de manera
continuada no crec que faci bé ni a aquestes illes ni a aquest
país.

Amb referència a El Pi, quan ha dit de fer difusió de la
iniciativa, miri, hi ha maneres que costen doblers i n’hi ha
d’altres que no, cadascú coneix el seu àmbit de competència i
de feina. Vostè coneix molt bé els mitjans de comunicació, com
no pot ser d’altra manera, i jo conec Salut. Hi ha tota una sèrie
de programes duts a terme, tant per dietistes nutricionistes a
l’àmbit comunitari, com per infermeres, metges, diferents
entitats, a través dels quals també es pot fer difusió. És evident
que els mitjans de comunicació tenen molta rellevància, però
hi ha altres vies que també s’han d’utilitzar, que són properes
a la ciutadania i que poden ser útils i eficaces d’acord amb
l’objectiu plantejat.

I per acabar, Grup Mixt, evidentment, totalment d’acord
amb la qüestió de la proximitat i la sostenibilitat en la
producció dels aliments, evidentment. Hi estam absolutament
d’acord. 

És cert que són dues qüestions que no estan incloses dins
aquest informe al qual fem referència aquí, però evidentment és
una qüestió que ens preocupa i és important que des d’aquest
govern es tengui en compte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han demanat uns minuts per consensuar aquesta proposta
que s’havia fet per part d’alguns membres, per tant, teniu uns
minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, si els sembla bé
reprenem la sessió. Té la paraula el Sr. Dalmau únicament per
explicar l’acord sobre el punt en qüestió.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, el punt d’acord quedaria redactat de la manera següent:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir les recomanacions establertes al document
Recomendaciones de alimentación y nutrición para la
población española ante la crisis sanitaria del COVID-19 i fer-
ne la difusió oportuna entre la ciutadania, amb la corresponent
dotació pressupostària que sigui necessària”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Tothom hi està... entenc que tothom hi està
d’acord. Per tant, passam a votar.

Vots a favor?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9081/20, relativa a l’alimentació saludable per fer
front a la pandèmia de la COVID-19.

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

Gràcies.
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