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LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor, substitueix Antònia
Martín. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font. 

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Miquel Vidal substitueix Tania Marí.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1728/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos
(article 46.4), pel procediment d’urgència, pel qual se
sol·licita la compareixença del Sr. Javier Cortés, president
de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, AECC, a
Balears, per informar sobre els retards i la demora en la
detecció precoç de casos de càncer provocats per l’impacte
de la pandèmia COVID-19. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1728/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, a
l’article 46.4, pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença del Sr. Javier Cortés, president de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer a Balears, per informar sobre els
retards i la demora en la detecció precoç en els casos de càncer
provocat per l’impacte de la pandèmia de la COVID-19.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. La iniciativa
que presenta el meu grup parlamentari i que demana el suport
d’aquesta comissió, i que entenc que implícitament el tendrem,
va un poc en la... està contextualitzada -i per no parafrasejar un
escrit que vostès tenen davant- està contextualitzada en dos
aspectes: un, a una reunió informativa que va tenir el nostre
grup, amb el Dr. Javier Cortés i amb la gerent de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer, a la delegació de les Illes Balears,
Ana Belén, on ens va traslladar una situació, com ens han
traslladat altres entitats de l’àmbit del tercer sector social i
sociosanitari, que és envers del patiment o com han viscut les
famílies i les persones afectades pel càncer la situació de
pandèmia i viu la situació de postpandèmia, en el sentit de la
relaxació i la tornada a la normalitat dels serveis públics. 

I se’ns va traslladar, des d’un caire molt constructiu, i ho he
de dir i hem d’agrair des del nostre grup parlamentari, i sé cert
que aquesta comissió ho podrà traslladar a la seva
compareixença, l’actitud propositiva, la col·laboració
institucional i sobretot fixar dins el centre de l’interès d’aquesta
entitat, l’Associació Espanyola Contra el Càncer, les persones
i les famílies, i cercar el millor per a ells. Però se’ns van donar
unes dades, unes xifres, on nosaltres vàrem trobar que per a
aquesta comissió seria important no conèixer-les i traslladar-les
nosaltres com a proposició no de llei, com una iniciativa, sinó
compartir-les tots els membres d’aquesta comissió. 

El nostre grup parlamentari sí hagués pogut presentar una
proposició no de llei, amb les coses que havia detectat aquí,
però vàrem entendre dues coses: u, la línia de treball que ha fet
aquesta comissió i que també ha feta la Comissió de Serveis
Socials, Drets Humans i Esports, sobretot en informació i
formació dels diputats i diputades, i arribar al major consens a
hora de dur iniciatives que evidentment les entitats només
entendran que aquestes iniciatives surtin des del treball, des del
consens i pensar en les persones i en les famílies. 

Per tant, aquest context tan delicat com és la malaltia del
càncer, amb la incidència tan important que té, de fet en
aquesta comissió hi ha un monogràfic quasi sobre aquest tema
en diferents aspectes, en compareixences, amb iniciatives sobre
el càncer de còlon o la compareixença que també es demanarà
o se sotmetrà a consideració d’una associació que treballa
precisament amb una oncologia molt, molt delicada, molt, molt
específica, que són els nins i nines que la pateixen a la seva
família. 

Per tant, entenem que aquesta compareixença del
representant de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, del
Dr. Cortés, és necessària pel context que vivim i d’aquí poden
sortir propostes que, per descomptat, el nostre grup
parlamentari durà a terme, però si la podem dur des del consens
i la unanimitat encara serà d’un impacte, d’una eficàcia i
sobretot d’una estratègia molt més considerable. 

Un dels temes que se’ns va traslladar i que creiem també
que és important i som a prop d’esmentar-ho també i de
celebrar-ho, és el Dia contra el Tabaquisme o almanco
l’eliminació del tabaquisme, que afecta també transversalment
el tema del càncer en diferents vessants.

Per tant, tot això, deman la vostra consideració. Vostès
tenen aquí, no ho he volgut llegir perquè volia complementar
la sol·licitud, a la proposta que duim tenen la informació prou
important i crec que quan parla de COVID, quan parla de
pandèmia, quan parla de persones afectades, quan parla de la
millora i la recuperació d’aquesta normalitat, evidentment,
queda prou argumentat el que ens ha traslladat aquesta
associació, el seu portaveu el Dr. Javier Cortés, les seves
famílies i el que he exposat com a grup parlamentari. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101728
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101728


SALUT / Núm. 55 / 19 de maig de 2021 931

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda diputades i diputats.
Nosaltres creiem en la prevenció del càncer, creiem en la
prevenció del càncer de còlon, com també del càncer de mama,
hem de dir que va ser el Partit Popular qui va posar per primera
vegada, a l’any 2015, el cribratge de còlon aquí a les Illes
Balears, va ser qui ho va implantar, i creiem molt necessari que
vengui el Sr. Javier Cortés. 

Per tant ens sembla adequada, aquesta petició de
compareixença i li donarem suport. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, la nostra
formació, donarem suport a aquesta compareixença. Moltes
gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon el torn al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
que no han comparegut, per tant passam al següent. Correspon
també al grup VOX-Actua Baleares que tampoc no han
comparegut, per tant passam al següent: pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Absolutament d’acord que la prevenció i la detecció precoç en
qualsevol tipus de càncer és fonamental per evitar mals majors.

Nosaltres, res a dir, serà molt benvingut el Sr. Cortès en
aquesta comissió perquè crec que de la diagnosi, de les
necessitats que ens plantegi, així en distància curta, nosaltres hi
guanyarem i hi podrem fer les accions que siguin oportunes.

Així és que tot el nostre suport, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el
Sr. Castells, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport
absolutament a la compareixença que proposa el Grup de
Ciutadans, també en coherència amb la compareixença que a
continuació sol·licitarem nosaltres.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Sí, gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
comparteix plenament l’exposició de motius que ha realitzat el
portaveu de Ciutadans i autor d’aquesta petició de
compareixença.

Els que hem tengut l’oportunitat d’escoltar en qualque
ocasió al Sr. Cortès només podem posar en valor la seva
dimensió humana, però també com a professional i expert amb
temes relatius al tractament i a la cura del càncer, per tant
evidentment el Grup Parlamentari Socialista també donarà
suport a aquesta petició de compareixença. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entenc que es pot aprovar, si els portaveus així ho
consideren, per assentiment?

En conseqüència, queda aprovat l’escrit presentat pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, de compareixença del Sr. Javier
Cortés, president de l’Associació Espanyola Contra el Càncer
a Balears, per informar sobre els retards i la demora en la
detecció precoç dels casos de càncer provocat per l’impacte de
la pandèmia de la COVID-19.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2568/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (article
46.4), pel qual se sol·licita la compareixença de
representants d’ASPANOB per informar sobre la situació
de les associacions de familiars de persones amb càncer i
sobre les dificultats en què es troben les persones que per
raó de la malaltia s’han de desplaçar des de la seva illa
d’origen.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a l’adopció de l’acord respecte de l’escrit
RGE núm. 2568/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de
sol·licitud de compareixença dels representants d'ASPANOB
per informar sobre la situació de les associacions de familiars
de persones amb càncer i dificultats amb què es troben les
persones que, per raó de la malaltia, s’han de desplaçar des de
la seva illa d’origen. 

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Parlamentari
Mixt el Sr. Castells, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no cal aprofundir ni
allargar-se massa a explicar què és ASPANOB perquè
evidentment tots els membres d’aquesta comissió ho saben
perfectament i, a més a més, en altres ocasions ja hi ha hagut
participació i compareixences de membres d’aquesta entitat,
no? ASPANOB és l’associació de pares de nens de malaltia
oncològica que donen suport logístic, econòmic, psicològic,
d’allotjament a les famílies i infants de totes les illes quan hi ha
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un trasllat d’una illa a una altra o també quan aquestes famílies
han de partir a fora, han de partir a la península. 

Evidentment, aquesta feina que coneixem i que valoram en
la mateixa línia que ha explicat el Sr. Gómez i Gordiola
anteriorment s’ha vist summament complicada amb la COVID,
han augmentat les dificultats, han augmentat les accions a les
quals ha de fer front aquesta entitat i evidentment doncs el
Govern dona un suport periòdic, però en alguns moments
aquest suport es manifesta clarament insuficient.

Les dues meves companyes del Grup Mixt, la diputada
Patrícia Font i la diputada Sílvia Tur, juntament amb el
portaveu del Grup MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, es van
reunir fa unes setmanes amb representants d’ASPANOB, es va
valorar també en aquell moment la possibilitat de presentar una
proposició no de llei, però vam creure que era molt més oportú,
presentar, demanar una compareixença, perquè tots els grups
coneguessin de primer mà la problemàtica a la qual en aquestes
moment fa front ASPANOB, les seves necessitats, perquè
nosaltres creiem que aquest és un tema en el qual hem d’anar
conjuntament tots els grups i, per tant, era important que
aquesta experiència que nosaltres havíem tingut de reunir-nos
amb ells la poguéssim estendre a la resta de grups a través
d’una compareixença. I que, per tant, després poguéssim
valorar també tots conjuntament en quina mesura, des dels
pressuposts de la comunitat autònoma, es pot donar resposta a
aquesta situació de necessitat i, per tant, emprendre les accions
conjuntes, conjuntament tots els grups o almenys la majoria de
grups, per tal de traslladar evidentment un missatge d’unitat en
el suport a la feina que fa aquesta associació.

Això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Estam totalment d’acord amb tot
l’expressat pel diputat anterior, tant en la petició de
compareixença com en el que ha exposat d’aquesta entitat.

He de dir que divendres, amb motiu del Dia de les Famílies,
que el Dia de les Famílies era el 15 de maig, que era dissabte,
idò nosaltres divendres, el Partit Popular va fer un acte, que el
vàrem fer a Flassaders, amb famílies, i vàrem tenir l’honor que
vengués a aquest acte Cristina Martín, educadora social
d’ASPANOB des de l’any 1998, i ens va explicar un poc la
tasca d’ASPANOB, ens va explicar moltes particularitats i
moltes necessitats d’aquestes famílies que pateixen durant
molts d’anys, perquè són molts d’anys, el patiment, el
sofriment, de tenir un fill que té càncer.

Per tant, ens sembla importantíssima aquesta labor. És
veritat que aquests tipus de tractaments -i ens ho varen
explicar- són molt més difícils i es veuen agreujats quan es
tracta d’un nin que viu a Menorca, a Formentera o a Eivissa. 

Per tant, totalment d’acord que vengui ASPANOB. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts... Ai, no,
perdonau, correspon al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té
la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També donarem suport a
aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. L’orientació del nostre posicionament de donar
suport l’hem introduïda explícitament a la proposició que ha
precedit aquesta.

Sí que volia fer una reflexió per una qüestió que ens han
traslladat també ASPANOB concretament de Menorca. És
important que tenguem en compte que són quatre illes, per tant,
famílies de quatre illes les que pateixen la insularitat i la doble
insularitat en un cas molt concret, que són tractaments que de
vegades encara no es desenvolupen per la necessitat específica
d’algun càncer, d’alguna evolució del càncer aquí i, per tant,
s’han de traslladar a la península. I és un aspecte que també
coneix ASPANOB, ASPANOB Mallorca i ASPANOB també
per Menorca i la seva tasca a les altres illes, però són tres els
que s’han de desplaçar a l’illa de Mallorca i això sí que és una
solució que hem de donar nosaltres, perquè s’han de desplaçar
en tractaments que només es poden donar dins... o que encara
es donen només a l’hospital universitari de referència,
l’Hospital Son Espases.

Si, a més a més, la diputada del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Durán, ja deia que legislatura rere legislatura encara hi
ha mancances i encara hi ha qüestions que reivindiquen
aquestes famílies i aquesta entitat ASPANOB i a les quals no
s’ha donat una resposta suficient, durant... amb motiu de la
pandèmia les restriccions han estat majors. Per tant, el que
reivindiquen és l’altaveu, l’oportunitat de l’altaveu per tenir la
igualtat d’oportunitats a les quatre illes en aquest sentit, en la
resposta sociosanitària que els pertoca i -com hem dit abans-
millor a una comissió.

Jo agraesc la reflexió que ha fet el grup proposant que abans
de presentar una proposició no de llei sobre aquest tema...
coincidim Ciutadans, el Grup Parlamentari Ciutadans i ells amb
la reflexió de passar prèviament per aquesta comissió, perquè
tots els diputats i diputades tinguem l’oportunitat de conèixer-
ho de primera mà i cercar el consens i la unanimitat en
propostes, independentment que la lidera llavors un grup
parlamentari o un altre.

 



SALUT / Núm. 55 / 19 de maig de 2021 933

Per tant, explícitament nosaltres trobam adient aquesta
iniciativa i li donarem, com no pot ser d’altra manera, suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. El nostre vot evidentment
serà favorable. Sempre hem valorat de manera molt positiva la
permeabilitat precisament del Parlament de les Illes Balears a
entitats que molt o massa sovint no solen sortir en premsa i
moltes de vegades fan una tasca silenciosa, anònima i
evidentment el fet just que puguin venir a aquest parlament i
contar-nos què fan, ja els dóna una visibilitat que just per això
ja val la pena que venguin, evidentment més enllà de la feina
extraordinària que fan i de les mancances que evidentment
puguin tenir i que des d’aquí els puguem donar un cop de mà.

Evidentment, totalment a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Nosaltres hi donarem suport i també
volem remarcar el fet afegit que suposa que un nin oncològic
de Balears, representats en aquesta associació que avui és
protagonista també en aquesta comissió, encara a més de tot
això i del que pateixen i del que viuen, tenen dificultats a l’hora
de poder rebre l’atenció prop de casa.

Per tant, nosaltres també volem conèixer de primera mà tot
el que passa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta. Evidentment pels motius expressats per
diferents grups i que el Grup Socialista comparteix, també
donarem suport a aquesta petició de compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, entenc que la podríem aprovar per
assentiment, si els portaveus no tenen cap objecció. 

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la sol·licitud de
compareixença de representants d’ASPANOB, presentada pel

Grup Parlamentari Mixt, per informar sobre la situació de les
associacions familiars de persones amb càncer i sobre les
dificultats en què es troben les persones que per raó de la
malaltia s’han de desplaçar des de la seva illa d’origen.

A continuació passam al tercer i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 15719/20 i 3716/21.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 15719/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls d’un pla nacional d’investigació en càncer.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 15719/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a l’impuls d’un pla nacional d’investigació en càncer.

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, novament, presidenta. Ja fa alguns mesos que el
Grup Parlamentari Socialista es va reunir precisament amb el
Sr. Cortés, amb el president de l’Associació Espanyola contra
el Càncer a la nostra comunitat autònoma per conèixer de
primera mà quina era la realitat del tractament del càncer a la
nostra comunitat autònoma, una vegada que havíem superat en
aquell moment l’impacte més gros de la segona onada de la
pandèmia provocada per la COVID-19.

Entre d’altres qüestions es va plantejar una reivindicació
que es va fer pública el 24 de setembre, el Dia mundial de la
investigació en càncer, i no és altra que el requeriment, la
demanda perquè s’aprovi un pla nacional d’investigació en
càncer per part del Ministeri de Ciència.

En aquest sentit, hem de tenir en compte que existeixen un
seguit de dades que avalen aquesta petició que realitzen els
diferents col·lectius i organismes que fan feina en la
investigació i la cura del càncer i és que ara mateix, més o
manco, es curen el 53% dels casos de càncer, però existeix la
fita que aquest percentatge s’incrementi fins al 70% a l’any
2030. 

Aquesta vocació o aquesta fita és el motiu que avala la
necessitat que s’aposti pel desenvolupament d’aquest pla
nacional que, evidentment, ha de suposar investigació, ha de
suposar recursos suficients, ha de suposar el disseny d’una
estratègia clara en investigació i desenvolupament contra el
càncer per poder avançar any rere any en la consecució
d’aquests percentatges de cura d’aquesta malaltia.

Per acabar, vull posar de relleu que a l’any 2019 a Espanya
es varen detectar prop de 276.000 casos de càncer, que les
perspectives per al 2022 era que aquesta xifra s’incrementàs
fins els 277.000, dels quals prop de 6.000 es preveien a la
nostra comunitat autònoma.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista, conjuntament
amb Unides Podem i MÉS per Mallorca, vam presentar aquesta
iniciativa amb un únic punt d’acord que no demana altra cosa
que “el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de l’Estat
perquè aprovi aquest pla nacional d’investigació en càncer,
amb l’objectiu de continuar avançant en el tractament d’aquesta
malaltia i complir amb les previsions amb les quals es fan feina
per a la cura d’aquesta malaltia per a l’any 2030".

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon per a la defensa d’aquesta proposició no
de llei al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la
Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. Avui
portam a debat i votació una reivindicació dels col·lectius i
associacions de càncer. Demanen un pla nacional
d’investigació de càncer amb l’objectiu de continuar avançant
en el tractament d’aquesta malaltia i complir amb les previsions
de cures establertes per a l’any 2030.

A les darreres dècades hem vist com el càncer avança cada
vegada més com a malaltia en la ciutadania. El passat setembre
les associacions varen presentar al secretari general de
Coordinació de Política Científica del Ministeri de Ciència i
Innovació, el Sr. Rafael Rodrigo, més de 650.000 firmes per
demanar que el Govern de l’Estat posi en marxa mesures
urgents per frenar la deterioració de la ciència i un pla nacional
de recerca en càncer que elevi la supervivència del 53% actual
al 70% en el 2030.

Tots i totes en aquesta cambra sabem de la importància de
la detecció precoç del càncer per poder salvar vides. El nou pla
de lluita contra el càncer de la Comissió Europea prioritza i
contempla la prevenció i detecció precoç com dos dels pilars
fonamentals de la lluita contra el càncer.

En el Consell de Ministres es va aprovar fa pocs mesos
l’estratègia espanyola de la ciència, tecnologia i innovació on
està inclosa la investigació en el càncer. Aquesta estratègia que
es desenvoluparà o almenys pretén que es desenvoluparà entre
el 21 i el 27, es remetrà al Congrés dels Diputats per a la seva
tramitació parlamentària, que esperem que es dugui a terme
aviat i que totes les formacions polítiques anem a la una.

Des d’Unides Podem sempre hem apostat per l’impuls a la
recerca amb un finançament adequat a les necessitats, un
finançament que ha de comptar amb una millora en la qualitat
del nostre sistema públic d’assistència sanitària per garantir el
benestar de la ciutadania. Espanya ha d’invertir en I+D. Per
aquest motiu ens sumem a les propostes dels col·lectius i
portem aquesta proposta, perquè Espanya tengui un pla
nacional d’investigació contra el càncer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara també per a la defensa d’aquesta
iniciativa al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula
el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies. Fa anys quan et diagnosticaven un
càncer era gairebé una sentència de mort i, evidentment, des
d’anys, des de dècades cap aquí això evidentment és una
circumstància que ha canviat radicalment, i no ha estat de
manera ni gratuïta ni..., ni espontània que aquesta circumstància
evidentment hagi canviat; és a dir que darrera han passat moltes
coses i han passat moltes coses sobretot també gràcies a molta
gent que ha invertit gairebé la seva vida tant en investigació
com en lluitar per les conseqüències i també per les causes. I
aquí evidentment sempre haurem d’estar agraïts.

En aquest sentit, el que reclamam amb aquesta proposició
no de llei és reclamar a l’Estat que posi a disposició les eines
que són necessàries i que siguin moltes. I també que exerceixi
aquesta capacitat que té de mediació també amb totes les parts
afectades. Vull recordar que hi ha una part important de la
societat civil, a través de plataformes o a través d’associacions,
o fins i tot també de federacions que fan una feina
extraordinària i que evidentment han de participar d’aquest pla,
com no podria ser d’una altra manera.

També entenem que hi ha uns objectius a haver de complir
que ens hem marcat, em referesc com a col·lectiu, com a
societat, i això evidentment vol dir posar eines a disposició i
posar els recursos que siguin necessaris, que moltes vegades
són sobretot també econòmics. 

Res més a afegir. Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Segons dades de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer 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. S’ha de seguir
lluitant i reprendre els reptes que el càncer planteja 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-19.

Dia 28 d’octubre de l’any 2020, fa un poc més de mig any,
el Partit Popular va presentar..., ja havia presentat una PNL i es
va veure a aquesta comissió una PNL del Partit Popular relativa
a reactivació dels programes de cribratge de càncer. L’havia
presentada la portaveu d’aquesta comissió, de la Comissió de
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Salut, la Sra. Tania Marí; instàvem la Conselleria de Salut 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. Això era el primer
punt. 

Instàvem 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, al punt tercer, consideràvem 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 i investigació en aquesta malaltia. 

Aquesta proposta de tres punts, ja dic, es va veure a aquesta
cambra dia 28 d’octubre, va ser aprovada per unanimitat. Dos
dies després el PSOE, MÉS i Podem presenten aquesta
proposta que avui veiem, que té un únic punt, que és “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aprovar un pla nacional d’investigació”. És clar que hi estam a
favor, votarem a favor, però és que votarem a favor d’una cosa
que ja es va votar a favor dia 28 d’octubre, dos dies abans que
es presentàs. Són aquest tipus de coses que passen a la cambra,
s’aproven les proposicions i després el Govern executiu no les
executa i els partits que donen suport al Govern presenten
sistemàticament el mateix perquè no es faci. 

Per tant, tots ens reunim amb el Sr. Javier Cortés, tots
escoltam l Sr. Javier Cortés, tots empatitzam amb la causa que
defensa l’Associació Espanyola contra el Càncer, i hi estam
d’acord i aprovam les propostes. Crec que ho fem de cor, crec
que tots ho fem de cor quan aprovam unes propostes com
aquestes, però després s’han d’executar.

I jo he dit això avui perquè crec que ha de servir de reflexió,
crec que ha de servir de reflexió: uns governen ara, uns altres
governaran després, per tant, crec que és important saber que
aquí s’aproven sistemàticament propostes una i altra vegada, un
any rere l’altre, dient el mateix i al final, doncs, no serveix.
Tant de bo aquesta vegada tornem votar a favor, el president
del Parlament la setmana que ve enviarà aquest escrit al Govern
de l’Estat o l’altra o d’aquí quinze dies, ho signarà, l’enviarà,
quan arribi al ministeri diran: “Otra vez los de Baleares nos
vuelven a pedir un plan nacional”, no passa res, tal vegada una
vegada i una altra, una vegada i una altra arribaran a fer-nos cas
i arribaran a aprovar aquest pla nacional.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Tal com està plantejada, es demana un
impuls d’un pla nacional d’investigació envers el càncer i el
que es planteja aquí és instar el Govern central a aprovar-ho.
No tan sols és una reivindicació de les entitats, de les famílies,
de les persones i de la comunitat mèdica científica que treballa
a l’àmbit del càncer, sinó que en el tema de la investigació
biomèdica, en especial, dins el nostre país és una reivindicació
de tots els col·lectius científics. Per tant, és necessari.

Es planteja en tema d’inversió, desenvolupament i
innovació, es destini i ho duim en els diferents programes
electorals des del 2015 o 2016, que es destini un mínim del 2%
del Producte Interior Brut i no hi arribam. I per tant, si això
serveix, aquesta actuació específica, com a un impuls més que
se suma a altres tipus d’investigació no envers del càncer
només, sinó d’altres patologies, evidentment és necessari
donar-li l’impuls almanco donar-li la projecció i l’altaveu des
d’aquesta institució, des d’aquest Parlament.

Per altres qüestions i més concretament el càncer, la
diversificació de càncer, concretament l’alta mortalitat que
tenen alguns, fa que això sigui una prioritat necessària. Ahir,
quan fèiem una pregunta sobre un càncer que no té encara la
comunitat científica molt clar si s’ha de fer cribratge o no, avui
hi ha una proposta molt concreta sobre un pla autonòmic aquí
específicament, per abordar el tema del càncer de colon, si tot
això s’aprova, es du endavant, però la investigació va enrera i
la investigació va enrera perquè no hi ha el pressupost, la
dotació adequada perquè hi sigui, els científics necessiten no
només motivació i fidelització, necessiten a més a més abans en
innovació i en desenvolupament, tant tecnològic com
pressupostari. I això és important i avui en dia referències
damunt aquest tema són de l’exterior, si el tenim en el nostre
país, evidentment avançam molt més ràpid.

Per tant, nosaltres li donarem suport, no podem fer-ho d’una
altra manera i a més ho volem fer, evidentment i llavors
evidentment debatrem, veig que hi ha una altra proposta avui
vinculada a aquesta línia. Però molt imbricada una amb l’altra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a aquesta
proposició que avui se’ns presenta aquí. És cert que aquest títol
i aquesta proposta ens sona, ja l’hem votada en aquesta
comissió i em qued amb aquesta reflexió que de vegades, no ho
sé, o hem de tenir més memòria o hem de procurar que
s’executin aquelles decisions que es prenen en comissió. Però
bé, com que no ha anat bé a la primera, esperem que vagi bé a
la segona, i nosaltres li donarem suport.

Estam d’acord que la clau per aconseguir l’objectiu de
curació del 70% dels malalts de càncer és la investigació i, per
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tant, es fa molt necessari aquest pla nacional d’investigació en
càncer, 660.000 signatures recollides així ho avalen de
moment.

Hem de recordar però que en temps de pandèmia hem fet
una passa enrera en qüestions de detecció d’aquesta malaltia,
els oncòlegs de Balears calculen que el 2020 es varen detectar
un 15% menys de casos de càncer. Això no vol dir que no hi
siguin, simplement que no es varen diagnosticar.

I em qued amb les paraules de la cap del Servei
d’Oncologia de l’Hospital Son Llàtzer quan diu que “encara
que no el diagnostiquis, el càncer continua essent aquí”. 

Segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, la
SEOM, durant la pandèmia el càncer de pulmó ha continuat
essent la primera causa de mort entre els homes a Espanya, una
dada que seria extrapolable a l’esdevingut a la nostra comunitat
autònoma.

I una cosa més, al final qui pot, és qüestió sempre de
categories, de poder econòmic, no de categories humanes, però
sí de poder econòmic, qui pot se’n va a la privada i s’hi fa totes
les proves que siguin necessàries. Això és clarament una
injustícia.

Per tant, tot el que suposi avançar en aquest sentit, nosaltres
sempre hi direm que sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn per contradiccions. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Dalmau, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta. Contradiccions poques, agraïm el suport de
tots els grups que s’han pronunciat en relació amb aquesta
iniciativa.

Per respondre de qualque manera a la Sra. Durán, jo no sé
si interpretar de forma negativa el fet que hi pugui haver
iniciatives semblants, després que també puguem mantenir
reunions semblants i que ens traslladin els diferents col·lectius
les mateixes realitats.

Serveixi aquesta reiteració, si escau, per fer més grossa, per
enfortir, per donar més capacitat, més projecció a la proposta
que es desenvolupi aquest pla de ciència -perdonau-, aquest pla
en investigació de càncer per part del Govern de l’Estat.

I això seria tot, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només donar les gràcies pel
suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, dins la mateixa línia agrair evidentment el suport, com
no pot ser d’altra manera, tot i que també entenc que qualsevol
excusa pot ser bona per pegar al Govern, però... ho dic sobretot
per les manifestacions que ha fet abans la Sra. Durán.

És cert que responsabilitats de govern n’hem tengudes tots
i que és una qüestió evidentment que ens afecta a tots i a totes.
I com bé deia abans el portaveu del Grup Socialista, com més
coses facem, crec que és millor i com més consciència hi hagi
millor i com més vegades en parlem millor que millor. I
evidentment segur que així aconseguirem els objectius que ens
hem proposat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Bé, entenc que, ateses totes les intervencions, si els
portaveus així ho consideren bé, ho podríem donar aprovat per
assentiment.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 15719/20, relativa a l’impuls del Pla nacional
d’investigació en càncer.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3716/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a implantació a tot el
territori de les Illes Balears del programa de detecció
precoç del càncer de còlon.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3716/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a la implantació a tot el
territori de les Illes Balears del programa de detecció de càncer
de còlon.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
per part del Grup Parlamentari Popular la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Totes les comunitats autònomes
estan obligades a posar en pràctica el programa de prevenció de
càncer colorectal, totes les comunitats autònomes, segons el Pla
nacional de prevenció del càncer. I a les Illes Balears la seva
cobertura està estancada des de l’any 2015, just amb el 29% de
la població. A l’any 2017 el programa havia aconseguit el cent
per cent de la població a les comunitats autònomes de València,
Cantàbria, País Basc, Castella-Lleó, Navarra. El 2019 havien

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103716


SALUT / Núm. 55 / 19 de maig de 2021 937

completat el cent per cent Catalunya, La Rioja, Galícia,
Astúries i Castella-la Manxa.

El nostre grup ha presentat diferents propostes, ha presentat
diferents preguntes, hem presentat diferents PNL, hem
interpel·lat la consellera en el Ple del Parlament en aquest tema,
i a l’any 2017, la consellera, a una intepel·lació que li vàrem fer
sobre aquest tema, estimava la incorporació del sector de
Llevant en el primer trimestre de l’any 2018, i ella mateixa deia
que s’ampliaria a la resta de sectors a l’any 2020.

Quan el gener del 2015 es va implantar a les Illes Balears,
per part del Partit Popular, es va posar en marxa a la comarca
d’Inca, a Menorca i a Eivissa, amb la intenció que al cap d’un
parell d’anys s’anés implementant a tota la població. Després
de 6 anys de Govern Armengol, la població de les zones com
Palma, Manacor o d’altres, segueixen sense aquesta cobertura.
Repetesc, quan la consellera l’any 2017 va dir que a l’any 2020
tendríem cobertura total.

Segons les dades de l’Associació Espanyola contra el
Càncer de les Balears, després d’una reunió amb el Sr. Javier
Cortés, com tots nosaltres, -i Sr. Dalmau, jo no critic que les
formacions polítiques es reuneixin amb les mateixes entitats,
faltaria més! I a més, les mateixes entitats amb molt bon criteri
ens diuen el mateix a totes. Per tant, totes intentam presentar el
mateix-, jo el que he criticat és que moltes vegades tenim la
sensació els diputats que s’aproven coses aquí i que no
serveixen i que l’executiu ho posa en el calaix de coses
pendents i passen anys en el calaix de coses pendens.

Però prenc el guant del que ha dit el Sr. Ensenyat i nosaltres
a cada proposta que haguem presentant al Govern de les Illes
Balears, que ens l’hagin aprovada vostès a favor i no ho hagi
fet, cada certs mesos la tornarem presentar i demanarem
l’execució d’aquesta proposta, perquè, segons el Sr. Ensenyat,
quien la insiste, la consigue. Per tant, nosaltres continuarem
demanant al Govern que faci el que ha promès que faria.

Segons l’Associació Espanyola Contra el Càncer cada any
moren a la nostra comunitat autònoma 320 persones per
aquesta malaltia i se’n diagnostiquen 809 casos. I ha detectat,
s’han detectat, han destacat que amb una detecció precoç un
90% d’aquests tumors podrien tractar-se en fase inicial i, per
tant, salvaríem vides.

Fa un any i busques, la Sra. Marí no va poder venir a un ple
i jo vaig parlar amb la consellera d’aquest tema, i la veritat és
que em vaig quedar amb la sensació que ella no creia molt en
el cribratge de còlon. Més o manco la mateixa sensació que
vaig tenir ahir quan vaig escoltar la resposta que li feia al
diputat Juanma Gómez. No tant amb la comunitat científica,
perquè sí que és veritat que el Pla Nacional del Càncer obliga
les comunitats autònomes, com he dit abans, a fer la prevenció,
per tant, no és una cosa que es pugui qüestionar, no hem de
decidir si sí o si no, no hem de qüestionar, nosaltres no hem
d’entrar aquí, hem de creure, perquè els diputats, supòs, que no
estam amb això de la desobediència civil, sinó que els diputats
creiem que les lleis s’han de creure i les normatives s’han de
creure. Per tant, ho haurien d’haver aplicat.

I és clar, em preocupa que la consellera no cregui molt en
aquest tema i s’ha anat ajornant any rere any. 

Dia 30 de març, dia 31 de març era el Dia Mundial Contra
el Càncer de Còlon, dia 31 de març, i la consellera va dir, dia
30 de març, a una roda de premsa, que no es podria implantar
de manera total fins a l’any 2024, dia 30 de març. Nosaltres,
dia 31 de març, vàrem presentar aquesta PNL, el mateix Dia
Mundial Contra el Càncer de Còlon, i vàrem demanar aquesta
PNL perquè nosaltres precisament el que volíem és que, com
a màxim, ja que ella havia dit que estaria implantat l’any 2020,
com a màxim estigués implantat a l’any 2022.

Aquesta proposta vostès tots la tenen, no importa que jo els
repeteixi els punts, crec que és de lògica, crec que no podem
anar contracorrent, creiem que és bo que es faci i creiem que és
totalment injust que un ciutadà de Palma no tengui les mateixes
oportunitats de prevenció contra el càncer de còlon que un altre
ciutadà, per exemple, d’Inca, o d’una altra comunitat autònoma,
o d’una altra població on sí es faci el cribratge de còlon.

Parlam avui de cribratge de còlon, però també podríem
parlar de càncer de mama...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, el seu temps ha exhaurit.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí-, em preocupa que aquesta comunitat autònoma no cregui
en la prevenció. Jo tenc 54 anys i encara no m’ham cridat
perquè em facin una mamografia, tanta sort que me la puc
pagar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han presentat per part dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca les esmenes
RGE núm. 4979 i 4980/21 i, per a la seva defensa, té la paraula
pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Dalmau, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies novament, Sra. Presidenta. Com bé deia la Sra.
Durán, aquesta PNL tracta sobre el tema del cribratge de càncer
de còlon i recte. Certament hi ha hagut altres preguntes i
iniciatives relatives a aquesta qüestió en aquests darrers mesos
i el més recent la consellera de Salut va posar damunt la taula,
va reconèixer que evidentment no s’havia avançat en els termes
desitjables, en els termes prevists en aquest programa, en
aquests processos de cribratge i certament..., o sigui que va
anunciar que l’expansió d’aquests programes de cribratge per
prevenir el càncer de còlon i recte es desenvoluparien en el
bienni 2022-2024. 

Hem de tenir en compte que existeix una estratègia nacional
que preveu que la cobertura del cent per cent d’aquests
programes estigui establerta l’any 2024.  

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104979
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104980
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En aquest sentit, vull posar de relleu que des de principis
d’aquest any, de 2021, la Conselleria de Salut ja fa feina en
aquest sentit, en l’extensió del programa per a 2022-2024; en
la redefinició de l’atenció primària per captar pacients, en
aquest cas la població diana; per a la quantificació de recursos
humans i tecnològics necessaris per poder desenvolupar aquest
programa; la licitació de la compra de material per poder
desenvolupar aquests cribratges, i la contractació del personal
oportú per poder evidentment desenvolupar tot el que envolta
aquest procés de cribratges.

En aquest sentit, els Grup Parlamentaris Socialista, Unides
Podem i MÉS per Mallorca hem presentat dues esmenes: una
al punt segon on volem que el termini que es preveu en el punt
d’acord de la iniciativa del Grup Parlamentari Popular, que
únicament fixa l’any 2022, s’ampliï a aquest bienni previst
entre el 2022 i 2024.

I al punt tercer hem presentat una esmena on, sense cap
tipus de problema assumim el contingut que presenta, sempre
i quan sigui d’acord amb el criteri mèdic, que sigui sempre amb
la consideració d’un professional sanitari que es porti a terme.

Jo no estic d’acord que la consellera de Salut no cregui en
aquest tipus de programes, crec que tendrem l’oportunitat
després de la votació d’avui d’escoltar el Sr. Cortés a aquesta
comissió, i la informació que jo tenc de les reunions que hem
pogut mantenir cadascun dels nostres grups és la fluïdesa i el
treball conjunt que desenvolupa l’associació que representa el
Sr. Cortés, amb la Conselleria de Salut, amb aquest àmbit i amb
molts d’altres. En qualsevol cas, però, crec que tendrem
l’oportunitat d’escoltar el Sr. Cortés i temps per valorar les
seves reflexions.

En qualsevol cas, crec que parlam d’un tema sensible, d’un
tema molt sensible i crec que no hem de contribuir, en relació
amb les esmenes que hem presentat a aquesta iniciativa, a
generar unes expectatives que certament no es puguin acomplir
sobre la qüestió que tracta aquesta iniciativa.

En qualsevol cas, segurament la Sra. Durán es pronunciarà
en relació amb les esmenes que hem presentat a la segona
intervenció, en qualsevol cas aprofitaria la meva intervenció
per demanar la votació per separat d’aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos per fer la defensa, la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La proposta que avui ens
porta el Partit Popular sobre el cribratge de càncer de còlon ja
ho diu també l’exposició de motius i també ho ha dit la Sra.
Durán a l’exposició de motius, l’estratègia del càncer del
sistema de còlon a nivell nacional ja ho preveu que la
finalització per implantar a totes les comunitats autònomes el
cribratge  ha d’acabar el 2024. 

La consellera en seu parlamentària va reconèixer que, bé,
aquesta és una de les assignatures mig pendent que tenim a
aquesta comunitat autònoma perquè des de 2015 s’ha anat
instaurant i implantant a poc a poc aquest cribratge a tots els
municipis. Tot i que és veritat que hi ha hagut certs problemes
i la pandèmia que evidentment ens ha trastocat absolutament
tot.

Nosaltres hem firmat també les esmenes perquè estam
d’acord amb el proposat i també un poc per coherència. La
consellera ja s’ha compromès que en el 2024 estaria, ho ha dit
en seu parlamentària, nosaltres en aquest cas no podríem donar
suport, Sra. Durán, al punt 2, tal com vostès ho plantegen, pel
simple fet que hem de ser coherents amb la votació, votar una
cosa que és realitzable, i ja han dit que per a l’any que ve no
seria realitzable.

Per tant, demanem per favor que accepti l’esmena del
punt..., bé, totes les esmenes que hem presentat perquè les
altres dues que hem presentat milloren el text, però en aquest
cas concret sí que demanen per favor que l’accepti per tal que
aquesta iniciativa surti amb consens a aquesta cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon també per a la defensa d’aquestes
esmenes al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula
el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ben content que la
ponent s’hagi referit a les afirmacions que jo havia fet a la
passada moció i de fet crec que aquestes són molt aplicables
també a aquesta, com bé ella ens ha recordat; crec que són
qüestions que com més en parlem millor. Millor, a més, tenint
en compte que la prevenció és diríem un dels aspectes més
importants de cara al tractament i de cara a evitar possibles
complicacions en aquests aspectes i molt especialment en un
determinat tipus de càncer que no té simptomatologia fins ben
avançada la malaltia on, per tant, totes les campanyes que es
puguin fer de detecció precoç evidentment en suposen garanties
d’èxit i quant al tractament.

Precisament parlàvem també d’una estratègia que és a nivell
estatal i que era una estratègia que no just s’ha fet a nivell
institucional, sinó que s’ha fet a nivell de totes quantes
administracions evidentment hi participen, però també del teixit
associatiu, de les associacions de lluita contra el càncer, tant de
la nostra, com de les que hi ha a altres comunitats autònomes,
com les mateixes federacions, com els diversos governs
autonòmics i, per tant, en aquest sentit, hi ha feina al darrera
intensa i, a més, l’hem de reconèixer i l’hem de respectar, i
especialment també quant a terminis es refereix.

Bàsicament per això hem presentat les esmenes aquestes
que hem presentat, perquè entenem també que s’ajusten un poc
més en aquesta estratègia que hi ha formulada que és en l’àmbit
estatal i també és més realista quant a terminis, tant de bo que
fos possible, però entenem que tal i com vénen les coses per
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ventura seria un poc massa precipitat i, per tant, seria com a
molt millor cenyir-nos al que marca aquesta estratègia a nivell
estatal, que jo tampoc no tenc cap dubte ni un que la comunitat
autònoma i la consellera vagin i remin i facin feina evidentment
en aquesta mateixa direcció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. L’aportació a la fixació de posicions
que farem i envers les manifestacions fetes pels grups que han
fet esmenes fan que intervingui un poquet més enllà perquè
s’han generat uns temes nous, no?, com a una implementació de
període. 

Jo entenc perfectament que els grups que donen suport al
Govern hagin d’anar amb una iniciativa conjunta en segons
quins moments, quan es parla de pressuposts i quan es parla de
terminis, però seguint l’exposició de motius, jo no he
qüestionat els percentatges que vostès plantegen aquí, però que
MÉS per Mallorca digui que hem de complir els terminis que
diu a nivell estatal, quan som endarrerits i hi ha comunitats
autònomes, i moltes, eh?, que al 2019 el tenen i ja el tenien al
2017, almanco al nostre grup parlamentari ens sorprèn, com a
mínim, que no faci una reflexió molt més àmplia. I vostè ha
cenyit concretament el suport a aquesta esmena precisament per
complir amb els terminis que marca (...). Ens ha sorprès, però
bé.

Nosaltres li donarem suport tal com està plantejat aquí,
entre d’altres coses perquè hi ha l’oportunitat d’instar a posar
les piles a la conselleria a treballar per això, independentment
que no hi arribi, almanco és un estímul perquè forci una cosa
que està demanda l’Associació Espanyola Contra el Càncer a
tots nosaltres, a tots els grups que hi aquí i als que no han
vengut també els ho varen demanar, i que ens ho dirà aquí el
president de l’Associació quan vengui, el cent per cent de la
població de les Illes Balears, que a més a més tenim una
dificultat que és que s’ha d’implementar a quatre illes i a tots
els municipis de les Illes. 

Per tant, tenim una dificultat geogràfica important també i
que varen esmentar altres diputats, per exemple la diputada de
Formentera l’altre dia el que passava amb una qüestió del 061
en el tema d’urgències, o el tema de diagnosticar i del
tractament oncològic per TAC o per radiografies, per
radiologia o pel tema de la diàlisi.

Per tant, crec que posar una fita aquí... i si vostès em diuen
que s’abstindran sí, però que votin en contra que posi 2022-
2024 a nosaltres, al nostre grup parlamentari ens sorprèn
almanco, no?, en aquest sentit.

Tendrem una altra oportunitat, Sra. Durán, i tal vegada la
traiem endavant i és que el pressupost de la comunitat
autònoma si diuen que al 2022 hi ha d’haver el pressupost per

arribar al cent per cent, farem una esmena i la superam. I jo,
miri què li dic, que crec que hi haurà prou més suport d’algun
partit que dóna suport al Govern, entre altres coses perquè si
no, no arribarà a Formentera o no arribarà a altres indrets.

Per tant, nosaltres li donarem suport si vostè no
transacciona, tal com està aquí, i no entram al debat del 2024
perquè és un incentiu important.

Per altra banda, el tractament i un pla que estableixi la
prevenció i el cribratge, i nosaltres ho vàrem fer en la
intervenció ahir amb un altre càncer, que és el de pròstata, dona
quan realment estam trobant, i ho va dir el Dr. Cortés també,
que s’havien sorprès i preocupat per un elevat nombre de
diagnòstics de càncer sense simptomatologia, actuar després és
tard, i actuar després no és fer molt de cribratge, sinó poder
arribar al diagnòstic al cent per cent del territori de la nostra
comunitat autònoma. No és una cosa diferent de l’altra, són
estratègies que han d’anar paral·leles o així ho vàrem entendre
nosaltres en aquesta entrevista amb l’associació.

Tenir aquesta prevenció i un cribratge a temps i, a més a
més, un prediagnòstic i una actuació suposa -com ha dit la Sra.
Durán... i ho ha dit també algun diputat o diputada abans- el
90% de casos amb èxit. Per tant, és fonamental.

A més a més, si hi ha un diagnòstic previ i es cura el 90%
hi ha una eficàcia molt major i una eficiència cost benefici al
Servei de Salut, perquè no sigui farmacològic necessàriament,
i al tema de dependència -i en tema de dependència- perquè
molts pacients en temes de càncer llavors han de passar per un
tema de suport de serveis sociosanitaris.

Per tant, entenem que és important mantenir tal... aquesta
reivindicació o aquest plantejament.

Llavors, important, hi ha unes carències que aquí no hi són
i que ens ho plantejarà, en aquesta proposició no de llei no es
recull, nosaltres vàrem proposar la compareixença precisament
perquè fos molt més ample.

Oncopsicologia, Sra. Durán, vostè sap perfectament que és
una carència important en ells perquè no és el tractament al
pacient només, sinó a la unitat familiar per tot el que suposa,
primer, l’estigma de tenir càncer i llavors tot el tractament de
l’acompanyament, etc., i tots ho sabem en temes precisament
d’oncologia pediàtrica, o sigui als nins i nines que el pateixen,
i no hi arriba aquest tractament, només el 20% dels pacients
estan patint..., -ja acab presidenta-, aquesta manca del recurs de
suport psicològic. Per tant, l’equitat és fonamental.

I un tema que no hem tocat i també se’ns reivindicarà, i aquí
no en parla: no només els hàbits alimentaris saludables, sinó
hàbits saludables, en general, no parla del consum de tabac.
Vostè sap, Sra. Durán, que aquí vendrà i ens dirà: facin vostès
avanços com té el País Basc a prohibir -a prohibir- més
taxativament el consum de tabac com a primera causa de càncer
en diferents..., en pròstata, etc., d’acord? És a dir, tendrem
l’oportunitat amb el Dr. Cortés de fer-ho.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Vagi per endavant el nostre suport a
aquesta proposició no de llei. Tornam a dir que pensam que la
detecció precoç és fonamental.

I el que voldria fer és la reflexió que he fet a la proposició
no de llei anterior, és a dir, venim amb un dèficit, venim amb
un dèficit provocat per la pandèmia, no és culpa de ningú, però
venim amb un dèficit provocat per la pandèmia que ha fet que
tot és important, però que les urgències lògicament passin
davant.

Per tant, aquesta esmena que avui ens presenten... bé,
pensam que per possibilitat ja està bé que l’accepti la Sra.
Durán, ja farà el que trobi. Ara bé, nosaltres comprenen el que
diuen els grups que donen suport al Govern, perquè el Govern
ha de tenir temps per poder aplicar-ho, però també comprenem
les persones que estaran malaltes el 2022. Anam en dèficit, per
tant, el que hem de fer és que facin via, que facin via perquè és
que ens jugam temes de vida o mort, com vostès saben, alguns
es curen, però n’hi ha que no.

Per tant, crec que hi ha un terme intermedi entre el que és
possible per part de la conselleria i el que és urgent i prioritari
per part dels potencials malalts que podrien ser qualsevol de
nosaltres.

O sigui..., simplement dir això, que tenguin en compte
aquestes coses a l’hora d’allargar terminis i no ho sé, fer via a
l’hora d’aplicar mesures.

Així que tant si vostè accepta les esmenes, perquè així serà
més possible, com si no, nosaltres li donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Per tant, en torn de contradiccions donam la paraula al Grup
Parlamentari Popular, a la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull agrair a tots els
grups parlamentaris les seves intervencions, a tots.

A veure, no és cert que es va implantar a l’any 2015 i s’ha
anat implantant poc a poc fins ara. No és cert. A l’any 2015
s’implanta per a la població d’Inca, Menorca i Eivissa, un 29%
de població i, a partir d’aquí s’atura. No s’ha anat implantant,

no s’ha fet res. No hem collit una població més des de l’any
2015, no és cert. Estam exactament igual com estàvem a l’any
2015.

La intervenció que em va fer la consellera, que ens va fer la
consellera a l’any 2017 ho reconeixia i deia que li sabia molt de
greu, però que ella entenia que a l’any 2018 avançarien en un
sector o dos més i que a l’any 2020 acabarien.

Podem entendre des del nostre grup que a l’any 2020 tot ha
quedat aturat i la veritat és que quan vengui l’entitat
ASPANOB i quan vengui el Sr. Javier Cortés veurem el que
realment va afectar aquest any de pandèmia molts de pacients
de càncer, perquè la veritat és que si tenim una miqueta de
sensibilitat i empatia, ens esgarrifarà el que ens contaran.

Però és que hem d’anar avançant, és que no podem estar i
deixar-ho fins a l’any 2024. És que hi ha comunitats autònomes
que ho tenen al cent per cent des de l’any 2017; és que hi ha
comunitats autònomes que també tenen la mateixa obligació de
tots, del pla nacional, i ja ho tenen; és que crec que només hi ha
tres comunitats autònomes que no compleixen, en aquest
moment. Avui, la veritat és que per tema de temps no els puc
donar la dada a dia d’avui, però és una dada pública, la poden
cercar vostès mateixos. No ens serveix.

Nosaltres acceptarem votació separada, acceptam votació
separada.

I a l’esmena al tercer punt, que nosaltres sincerament creiem
que no tendria perquè afegir aquesta coeta que ens han posat de
“d’acord amb el criteri mèdic”. Home, faltaria més! Podem
posar “d’acord amb el criteri mèdic, faltaria més!” Només
faltaria, s’entén. S’entén. Si vostès m’accepten que posem
“faltaria més!”, ho podem posar. Crec que noten la ironia, no?
Crec que noten la ironia.

Sí, els ho accept, els ho accept perquè em sembla ridícul,
sincerament. Però no vull entrar més en aquest tema. 

L’esmena del punt 3, l’acceptam.

L’esmena del punt 2, no. No ho acceptam, no ho acceptam,
parlam d’homes de 50 a 69 anys que, si ets d’Inca, de Menorca
o d’Eivissa, et criden per fer-te un cribratge, i si ets de la resta
de municipis o ets de Formentera o ets de Palma, no et criden.
I torn a repetir, i no ho volia dir, però per grups que tot el dia
ens capolen aquí amb la cosa pública, la cosa pública, la cosa
pública, tornam a anar un altre pic que la prevenció la té el qui
la pot pagar! Perquè el qui té una assegurança privada i té 50,
55 o 65, es fa un cribratge. I el que no la té, no sel fa. 

Per favor, pensin en això. Realment el cost és tan elevat?
No! Realment és derivat de la pandèmia? No! Duim un retard
perquè no s’ha fet res des del 2015, cregui-m, vull dir, ho
poden demanar al Sr. Javier Cortés vostès mateixos. 

La gent que està a les unitats, vull dir, jo els puc dir que hi
ha una persona que està a una unitat i que no entén com crida
a uns números, com crida a uns pacients, com crida a uns
determinats nuclis de població i no crida els altres, és
terriblement injust. No sé quin és el percentatge de gent que no
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arribam de manera preventiva amb el càncer de còlon, però per
una prova que val uns pocs euros, uns pocs euros, parlam de
molts pocs euros, escolti’m jo crec que val la pena, crec que val
la pena rascar aquest any.

Si vostès ho traspassen a l’any 2024, jo esper, tenc
l’esperança que des de l’any 2023 nosaltres puguem governar
i els puc assegurar que si vostès no ho han fet per a l’any 2023
aquesta senyora que els parla pitjarà molt perquè a l’any 2023
s’implanti pertot. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Acabat el debat, entenem que el Grup Parlamentari
Popular rebutja l’esmena del punt que fa referència al punt 2 i
accepta l’esmena del punt 3. Amb la qual cosa farem dues
votacions, si us sembla bé, perquè ha acceptat la petició de fer
votació separada.

Per tant, en primer lloc, passarem a votar els punts 1, 3, 4
i 5 de la proposició no de llei. 

Vots a favor? Unanimitat. 

Per tant ara passam a votar el punt número 2. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3716/21, relativa a la implantació a tot el territori de
les Illes Balears del programa de detecció precoç del càncer de
còlon.

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