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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Catalina
Pons.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, Sra. Presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu
Fernández.

Compareixença RGE núm. 4537/21, de la Sra. Patrícia
Juana Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum,
sol·licitada a iniciativa pròpia, per informar sobre el Pla de
vacunació i la situació actual de la COVID-19 a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la
compareixença de la Sra. Patrícia Gómez i Picard, consellera
de Salut i Consum, sol·licitada a iniciativa pròpia, d'acord amb
l'article 192.1 del Reglament, per informar sobre el Pla de
vacunació i la situació actual de la COVID-19 a les Illes
Balears.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patrícia Gómez i Picard, acompanyada del Sr. Juli Fuster i
Culebras, director general del Servei Salut; de la Sra. Maria
Antònia Font i Oliver, directora general de Salut Pública; del
Sr. Manuel Palomino i Chacón, director de Gestió i Pressuposts
del Servei de Salut; de la Sra. Maria Eugènia Carandell i Jäger,
directora d’Assistència Sanitària; del Sr. Pedro Macías i
Rodríguez, cap de Gabinet de la Conselleria de Salut i Consum;
de la Sra. Antònia Garcías i Uréndez, assessora del Servei de
Salut; de la Sra. Núria Togores i Fernández, cap de Premsa; i
de la Sra. Míriam Muñoz i Resta, assessora parlamentària.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l'exposició
oral, amb un temps màxim de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta, bones tardes, bon dia, diputats i
diputades. Un dia mes som aquí per retre compte, és un exercici
de transparència en aquesta que serà la darrera compareixença
d’aquest període parlamentari.

En primer lloc, permeti’m, com sempre, començar amb un
record de les víctimes de la COVID-19, que ja són 841 a les
Illes Balears, vull expressar el meu condol a totes les víctimes

i a les seves famílies, tenint en compte que la persona que va
morir ahir, per exemple, va lluitar durant molt de temps i tenia
només 66 anys, és a dir que veiem també agreujaments en
persones més joves.

Transmetre també tota la força a les persones que avui
lluiten contra la malaltia, comparesc voluntàriament per
explicar quina és la situació de la pandèmia. Hem viscut 15
mesos d’incerteses, confusions, por, però també hem
comprovat que el nostre sistema sanitari i els seus professionals
han donat una resposta admirable; que des dels serveis de salut
pública s’han donat les directrius per aturar aquesta pandèmia
i que la ciutadania s’ha comportat amb seny i responsabilitat.
Per tant, moltes gràcies a tots.

Vull demanar disculpes també per tots els inconvenients i
totes les molèsties que s’han ocasionat als usuaris durant la
gestió de la pandèmia, no ha estat gens fàcil per a ningú, són
casi més de 18.000 professionals entre substituts i personal més
estable i ja dic que per al sistema sanitari no ha estat fàcil per
a ningú, no ha estat fàcil per als serveis de salut pública els
quals s’han vist clarament infradimensionats per poder donar
resposta a una situació així, i no ha estat gens fàcil per a la
ciutadania la qual ha fet molts esforços per arribar a tenir la
situació que tenim a dia d’avui.

Sí que vull que quedi una cosa clara, que cada vida que s’ha
salvat val un món i cada vida salvada ha estat també gràcies a
l’esforç de tots. Retre comptes en aquesta comissió, la número
14 sobre el coronavirus per part meva és una obligació,
entenem.

Començaré a parlar de vacunació, també és cert que hi ha
grups parlamentaris, agraeix al Sr. Gómez que s’informin
mitjançant les xarxes de les qüestions que més els poden
preocupar ens ajuda a preparar també aquestes respostes,
perquè evidentment la quantitat d’informació és elevada.

El Pla de vacunació avança progressivament seguint
l’estratègia acordada pel ministeri i les comunitats autònomes.
Just abans de venir m’imprimien un gràfic -a veure si el puc
mostrar, tanta d’informació, perquè visualment de vegades
també ens ajuda, és un gràfic de fa dos dies, no té les dades
actualitzades, no el publicam nosaltres sinó que el publica un
professor de la Universitat que ens segueix a les xarxes socials,
però, com veuen, l’increment de la vacunació en els darrers
mesos doncs és també molt evident.

En aquests moments s’han administrat 641.213 dosis, un
total de 216.360 persones tenen la pauta completa, ja 1 de cada
5, i això vol dir que el 45% de la ciutadania de les Illes ja té la
primera dosi posada. I anam camí d’assolir doncs un 22% de la
població amb pauta completa.

Segons les diferents franges d’edat, de les persones més
grans de 80, ho dic perquè de vegades en el plenari sent xifres,
i això són dades que hem revisat fa una estona, de les
publicades pel Ministeri de Sanitat, és a dir, són accessibles per
a tothom, però volia donar dades actualitzades a 7 de juny, i de
les persones més grans de 80 el cent per cent ja té la pauta
completa. Surt el cent per cent perquè de vegades un dia s’han
vacunats tots, tal vegada n’hi ha qualcun que no, però també la
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població ha augmentat des de la població que es va agafar
inicialment de referència, per això qualque vegada fins i tot ens
surt més elevat, un 102% o una cosa així, que apareixen
persones que no estaven incloses en aquesta franja d’edat, per
exemple, població vulnerable i no era dins la franja de més de
80, però sí que té més de 80.

Entre les persones de 70 a 79 anys, també una dada que
vaig sentir ahir en el Parlament, que em va sorprendre per part
de la diputada, amb les dades que tenia, el 95,3 a Balears ja té
una dosi, 95,3, i un 92% la pauta completa.

Entre les persones de 60 a 69 anys és on tenim un marge de
millora, que reconeixement perfectament, un 83,3 té una dosi
i només el 8,6 té la pauta completa. Per què el 8,6? Com saben
la segona dosi és d’AstraZeneca i encara no s’ha començat a
vacunar els majors de 60, començarem ara, a mitjan juny, que
és quan els correspon les 12 setmanes després de la primera
dosi. Perquè dic que tenim marge de millora, és cert, aquí ens
trobam per sota de la mitjana, però també els he de dir que en
aquest cas de persones de 60 a 69 anys s’ha telefonat fins a
quatre i cinc vegades aquestes persones, fins que ens han
amenaçat fins i tot, que no les telefonem més perquè s’ha
generat una certa desconfiança cap a una marca d’una vacuna.
Per tant, ens han dit la majoria de les persones que han
telefonat, una i una altra vegada que, per favor, no telefonem,
que quan es pugui vacunar amb una altra marca, doncs es
vacunaran. Per tant, és una dada a tenir en compte, crec que és
a tenir en compte i nosaltres ho tenim en compte, perquè quan
acabem amb les franges d’edat haurem de començar la
recuperació de les persones.

En aquests moments, els he de dir que a mi és el grup de
persones que més em preocupa, perquè aquestes persones sí
que ingressen o sí que poden ingressar a la UCI o sí que es
poden morir.

I entre les persones de 50 a 59 anys ja tenim un 74,5% i un
24% té la pauta completa.

Entre les persones de 45 i 49 anys n’hi ha 95.000 a les
nostres illes i, com saben, des de dilluns poden demanar cita les
persones de 40 a 44, són 95.000 més. I ja s’han vacunat el
30,1% i, en aquest cas, en aquesta proporció, en aquesta franja
d’edat som la comunitat autònoma que més percentatge ha
vacunat, hi ha comunitats autònomes que encara no han
començat amb els menors de 50.

També estam concentrats en aplicar la segona dosi
d’AstraZeneca a totes les primeres persones que ja varen rebre
la primera dosi i que ara, els essencials, parlam que tenen dret
a posar-se la vacuna d’AstraZeneca, sempre que renunciïn
prèviament a la de Pfizer, perquè, com saben, la recomanació
és vacunar-se amb la de Pfizer, però si hi renuncien es poden
posar, també, la d’AstraZeneca.

I el nostre lema continua essent el mateix: cap vacuna a la
gelera; ho repetim moltíssim, hi ha cents de persones
implicades en tot el procés de gestió de la vacunació, diria
cents de persones, entre equips directius dels centres de salut,
d’atenció primària, dels hospitals, sobretot d’atenció primària,
responsables de GSAIB, de diferents llocs del Servei de Salut,

per suposat, i de totes les gerències, i després comandaments
intermedis, doncs molts de coordinadors, supervisores, etc.

I això no vol dir, o sigui, quan diem: cap vacuna a la gelera,
no vol dir incomplir-ho si s’han de reservar segons les dosis. I
ara els intentaré explicaré, de manera breu, el que pugui, que és
necessari garantir aquestes segones dosis de totes les vacunes,
incloses les d’AstraZeneca. Hi ha diferents circumstàncies que
cada setmana afecten el nombre de vacunes que es posen i el
nombre de vacunes que és necessari reservar per les pautes, si
ens arriben 40.000 vacunes i aquella setmana s’han de vacunar
20.000 persones, els ho pos com a exemple, que ja han rebut la
primera dosi de Pfizer, per exemple, hem de reservar 20.000
dosis, no podem repartir-les totes, hem de reservar aquests
20.000 per..., les altres 20.000 sí que posarem primeres dosis,
però aquestes 20.000 no perquè són per a segones dosis, per
exemple.

En el cas d’AstraZeneca, la situació no és gens fàcil de
gestionar, també ho vull dir, és un repte logístic sense
precedents. Jo agraesc, quan rebem molts missatges de suport
de les persones que van als centres de vacunació o que han anat
al centre de salut, que els han posat la vacuna i que ha anat bé,
i, en general, hem de dir que tothom està content i a tothom li
ha anat prou bé, hi pot haver qualque queixa, però és un repte
logístic sense precedents.

Bé, doncs tenim gairebé 38.000 persones menors de 60 anys
que tenen dret a una segona dosi d’AstraZeneca. Fins ara,
resten per vacunar -un momentet, perquè també les xifres
canvien cada dia perquè, evidentment, es van posant vacunes
i, per tant..., crec que 29.000, però aquesta dada, després us la
comprovaré-, mirin, segones dosis d’AstraZeneca: de 38.000,
quasi 37.000 han emplenat el formulari, a través de la web,
dient: renunciam a posar-nos Pfizer i preferim la vacuna
d’AstraZeneca, 32.533 s’han decantat per AstraZeneca i 4.375
per Pfizer. Nosaltres posam unes..., ah, i per a això s’ha creat
un dispositiu específic, en el cas de Mallorca afecta moltíssima
més gent, doncs s’ha creat aquest dispositiu a Son Espases i
tenim capacitat de vacunar 13.000 persones per setmana,
aproximadament, en funció del formulari.

Per tant, això suposa un acumulació de l’estoc, necessitam
mantenir aquestes vacunes per poder posar aquesta segona dosi
i completar aquesta (...).

Després, el 3 de juny, va arribar una remesa de 33.100 dosis
d’AstraZeneca, la primera i única en el mes de juny, ho dic
perquè de vegades la complicació..., no rebem cada setmana
vacunes d’una manera puntual en què sabem quantes vacunes
arribaran, en aquest cas en concret, amb Pfizer quasi sempre sí,
però amb la resta de vacunes no, en varen arribar 33.100. I
després, per una altra banda, tenim que les persones entre 60 i
69, doncs necessitam un total, entre unes i les altres, de 53.000
dosis.

Moltes comunitats autònomes, els ho vull dir, moltes
comunitats autònomes han manifestat que no tendran segones
dosis d’AstraZeneca, perquè AstraZeneca ja ha dit que aquest
mes no n’envia més, i comunitats autònomes diuen: doncs, no
tenim per vacunar les segones dosis.
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Després, bé, per tant, en global, en les properes setmanes
haurem de vacunar unes 86.000 persones amb AstraZeneca, i
gràcies a les vacunes que hem rebut, amb l’estoc que hem
mantingut de 53.000 dosis, més les 33.000 rebudes
d’AstraZeneca, tendrem les vacunes disponibles per vacunar
totes les persones que necessiten aquesta segona
d’AstraZeneca. I això és un exercici de previsió i és un exercici
de previsió i vull, no només felicitar el Servei de Salut, és que
crec que l’esforç que es fa és ingent, perquè els canvis dins la
programació de la vacunació és constant també. Per tant, estam
contínuament treballant nombroses persones, no només la
coordinador de l’estratègia, la doctora Carandell, sinó
moltíssimes més persones a la part logística, a la part jurídica,
a la part de relació amb el ministeri, a la part de salut pública,
per poder garantir tota aquesta vacunació.

Després vull dir-los també que, ja acabant un poc el
recompte de vacunes, l’eina de BITCITA, que també ha estat
aplaudida per moltes comunitats autònomes que no la tenen, i
pensam que és una bona eina, a final d’aquesta setmana
arribaran a les 200.000 cites a través de BITCITA, per tant,
pensam que és una eina important.

Després, també vull dir que les farmàcies comunitàries
ajuden a emprar BITCITA per poder demanar aquesta cita on
line a les persones que tenen més dificultat amb la tecnologia
i la seva col·laboració doncs també és molt important, fins i tot
biblioteques, i això ho vaig saber mitjançant una piulada, hi ha
una biblioteca de Palma, en concret Can Salas, jo vaig mirar,
ho vaig agrair al batle, però va ser una iniciativa que varen tenir
des de la biblioteca d’ajudar a les persones a poder demanar la
cita mitjançant BITCITA. Per tant, és a dir que cada vegada hi
ha més iniciatives que se sumen a la lluita contra aquesta
pandèmia.

També vull destacar el paper dels mitjans de comunicació
els quals ens ajuden a fer una crida molt encertada per a aquests
trams d’edat. I tenim una societat implicada, plena de bones
persones i jo pens que admirable, perquè tothom que vol i pot
ajuda.

També uns equips gestors, com deia abans, que fa un any i
mig que no tenen ni dissabtes ni diumenges i que fan feina 24
hores al dia.

Quant als llocs on vacunam, des d’avui es comença a
vacunar a la població general també als centres de salut
d’atenció primària, i aquí vull fer un altre incís. Aquesta feina
que es fa per obrir els centres de salut fa un mes que la
preparam, no respon a què tenim moltes vacunes i no tenim
com posar-les, com es va suggerir ahir per part d’un mitjà de
comunicació, sinó que sabíem que ens havien anunciat que
durant el mes de juny arribarien moltes més vacunes i vàrem
ampliar, a més dels centres grans de vacunació, pel que pogués
ser, tenir preparats també els centres de salut a partir d’avui.
Això necessita una logística molt important i no es prepara ni
en un ni en dos dies, fa molt de temps que es fa feina.
D’aquesta manera es millora l’accessibilitat. I continuen en
funcionament els vuit punts de vacunació massiva repartits per
totes les Illes Balears, a més, com els he dit, de les sis línies que
es varen obrir a Son Espases per al personal essencial menor de
60 anys.

El total de línies de què disposam: a Mallorca hi ha 10
línies a Son Dureta, 14 línies a Germans Escales, 6 a Son
Espases, 6 al Mateu Cañellas d’Inca, 6 a l’Hipòdrom de
Manacor, 6 al recinte firal de Maó i 4 a la sala polivalent de
Canal Salat de Ciutadella, a Eivissa 10 línies a Fires i
Congressos i a Formentera 2 línies a l’Hospital de Formentera.
I, com els deia, no és per vacunar més ràpid, sinó per ser més
accessibles.

És important recordar que s’han establert també diferents
eines per informar la població, com el telèfon Infovacuna, que
avui mateix ens han comentat, just abans, el director del Servei
de Salut, que reben 37.000 telefonades diàries, i hi ha 60
persones a Infovacuna atenent telefonades. També tenim l’espai
web del Servei de Salut.

I, per tant, hem apostat per tenir tots els dispositius
preparats per vacunar el més ràpid possible, com els deia,
continuam amb el lema de cap vacuna a la gelera, perquè
sabem que, a més, evita el 95% dels ingressos per COVID la
vacuna, per tant, ens hem de vacunar.

També pensam que és una fita en la història de la ciència
aquesta vacuna i és eficient i funciona. Si sumam la campanya
de vacunació, les mesures de protecció, veiem que a les Illes
Balears la mortalitat ha baixat considerablement en els darrers
mesos, en concret, el febrer varen morir..., el gener varen morir
166 persones amb COVID a Balears, el febrer 99 i el març 18,
l’abril 7, el maig 5. I ara feia prou dies que no moria ningú i,
com saben, ahir va morir una persona més. És a dir, la
mortalitat per COVID ha disminuït un 97% des del mes de
gener. 

A les escoles. Les escoles, sempre hem dit que ha estat per
a nosaltres un punt on s’atura la transmissió del virus, no és per
nosaltres, sinó a tota Espanya; veiem que, en general, és a dir
nosaltres no hem tengut cap brot afortunadament important a
una escola, el que veiem és que quan hi ha un infant positiu,
habitualment, el virus l’ha agafat a una altra banda i, tal vegada,
a l’escola pot contagiar una o dues més persones però després
allà s’atura i ja no es transmet més. Per tant, les escoles han
estat definitives, també, per aturar la propagació d’aquesta
pandèmia.

I tot i així hem d’anar molt alerta, perquè ara mateix a
Espanya -que no totes les comunitats tenen la mateixa situació
que nosaltres- una de cada cinc persones ingressades tenen
menys de 50 anys. Aquí, a Eivissa, bé, és igual, aquí tenim una
persona de 38 anys a una Unitat de Cures Intensives, per tant
què és el que veiem? Que la malaltia comença a ser més
agressiva a edats més primerenques, que és normal, primer,
perquè..., bé no és que sigui més virulenta, sí que és més
transmissible la soca britànica i altres soques que apareixen de
nou. 

Però, així i tot, pensam que som a la recta final de la
pandèmia però hem de continuar amb mesures de protecció,
amb la mascareta, amb la distància, amb la higiene de mans,
estar a espais ventilats.

I, aprofit també aquest moment, vull acabar de parlar de
vacunació però no vull acabar sense donar les gràcies a tots els
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treballadors de la Conselleria de Salut que han participat en el
procés d’organització d’aquests dispositius, tant del Servei de
Salut com de GSAIB crec que per a mi la resiliència és la
característica que els ha representat durant tota la pandèmia i
que realment crec que fan una feina admirable. 

La situació epidemiològica i assistencial. També, com
saben, hem apostat per una gestió responsable de la pandèmia
amb l’objectiu de reduir els contagis, la pressió assistencial i les
defuncions per COVID-19. Perquè, com he dit a l’inici, cada
vida salvada representa un món i si aquesta vida, no només pot
ser la nostra, que quasi seria el menys important, no?, perquè
no ens n’assabentam, ens morim i ja no ens n’assabentam, però
sí de persones que estimam.

Per tant, si ho miram des d’aquest prisma pensam que tenim
la immensa responsabilitat de ser molt prudents. I és cert, hem
estat més prudents que a altres llocs, i potser s’ha traduït en què
som més restrictius o en què llevam llibertats, però, ja dic, crec
que qualsevol vida val l’esforç que es fa. I això significa que
ara som la quarta regió amb menor incidència de coronavirus
de la Mediterrània, segons el Centre Europeu per la Prevenció
i Control de Malalties. Som la comunitat amb menys incidència
tant a 14 com a 7 dies, saben que València ha estat per davant
nosaltres amb poqueta diferència, però ara ja els hem passat i
tenim menys incidència. Menorca ha estat la primera regió
d’Espanya que ha entrat en situació de nova normalitat i fa uns
dies ho va fer Formentera.

I el que no vull és que pensin que això s’ha acabat, perquè
no és així. Perquè encara tenim brots importants, ara ho hem
vist a Eivissa. Ara la incidència a Eivissa, ara, ahir, bé, de fet
ara la incidència a Eivissa es de 65,9, a Mallorca de 37,9, a
Menorca de 32,4, Formentera de 0. És clar, quan succeeix això,
que augmenten el nombre de casos d’un dia per l’altre, un dia
11, un dia 20..., idò estam molt a sobre del que passa.
Afortunadament sembla que respon aquest augment de la
incidència a una sèrie de brots que estan identificats, perquè els
casos positius que ens van sortint, tots, els podem associar a
alguns d’aquests brots que hi ha hagut, sobretot dos brots molt
importants a Eivissa la setmana passada i que, bé, continua
havent casos positius.

També hem de reconèixer l’esforç que fan des de salut
pública per al rastreig, per al rastreig retrospectiu, per
identificar ràpidament els contactes des de la central COVID i
des d’Atenció Primària fer el seguiment dels casos, dels
contactes, oferir allotjaments en cas que no puguin fer la
quarantena en el seu domicili, etc. I això és molt important i es
pot mantenir quan les incidències són baixes però si ens pugen
de 150 -no ho dic jo, ja ho diuen totes les institucions- ja el
rastreig és molt complicat, se te’n va de les mans, no el pots
controlar. Per tant hem de continuar sent molt prudents.

Si miram la situació de les comunitats autònomes la majoria
es troben amb tendència decreixent però a ritmes molt
diferents, n’hi ha algunes que estan molt estancades i en concret
Andalusia, La Rioja i el País Basc es troben amb una incidència
superior a 150, de 14 dies per 100.000 habitants. Nosaltres
vàrem assolir un màxim d’incidència acumulada a 14 dies de
750 el passat gener, i això vol dir que la incidència ha baixat un
95% però jo no oblidaré mai, mai, que el dia 30 de desembre

la incidència a Eivissa era de 70, a 14 dies, i a mitjan gener a la
ciutat de Vila varen superar els 2.000. Per tant, en 15 dies.

És a dir, encara no podem cantar victòria perquè veiem com
a determinades zones, a determinats països, idò hi ha repunts i
evidentment pensam que la vacunació ajuda moltíssim però
també que les mesures són fonamentals.

A dia d’avui hem comunicat 36 casos nous durant les
darreres 24 hores. Ja tenim un total de 60.601 casos acumulats
des del principi de la pandèmia. Hem fet moltíssimes proves
diagnòstiques: 1.400.000 des de l’inici de la pandèmia i com
deia sí que és cert que des de fa mesos la situació en els
hospitals és prou estable, amb una bona evolució. Però també
torn a dir el mateix, ara mateix si hi ha 13 malalts a UCI hi ha
13 famílies que pateixen per aquests malalts.

Per tant jo crec que la millora dels indicadors
epidemiològics també reflecteixen els indicadors assistencials.
Això què ens permet? Ens ha permès recuperar activitat
assistencial, a la fi!, també tan desitjada. Mirin, després si tenc
un moment faré un resum, un repàs de com s’han posat
quantitat de mesures en marxa, que s’han llevat, que s’han
tornat posar i que són un revulsiu accelerat -diria jo- durant tota
la pandèmia per al sistema sanitari. 

Hem viscut una situació assistencial molt difícil en molts de
moments. No només en els hospitals sinó molt també a Atenció
Primària, que també ha tengut un paper determinant durant tota
aquesta pandèmia perquè ha estat un mur de contenció perquè
no s’omplissin els hospitals.

He de dir que els quiròfans de les Illes Balears ja estan
oberts al cent per cent, a Eivissa entre el 70 i el cent per cent.
Pel que fa a consultes externes, gabinets, també ja s’atenent
presencialment, es permeten visites a pacients -amb algunes
restriccions- però pensam que també la situació ha millorat. 

I quant a la desescalada, jo diria que, bé, que hem passat
dos moments realment complicats en termes epidemiològics: a
un hi he fet referència abans, que és el mes de gener del 2021,
i l’altre va ser a l’agost del 2020, però el mes d’agost de 2020
també va ser molt complicat. I mirat amb perspectiva, amb
retrospectiva, perquè no sabíem el que havia de passar, aquesta
és la gran dificultat, que quan ja ha passat és més fàcil dir si
haguéssim fet, no? Avui..., ahir, em deien “hauríem d’haver
modificat la Llei de salut pública”, però, és clar, en quins
termes?, altres comunitats ho han fet, sí, però quan ja tenim
molt més clara la situació, que és normal, en retrospectiva tenir-
la, veure-ho ara amb més profunditat, amb més perspectiva.
Però, sí que és cert que, jo crec i creuen, perquè ho creuen els
experts, que es va fer una desescalada massa ràpida al final de
la primera onada.

I ja saben com ens va afectar a nosaltres durant els mesos
següents. A final del mes de gener el mateix, totes les Illes
entraven a nivell d’alerta 4 i es varen reduir especialment
aquelles activitats que suposaven un risc major, un risc més
gran, no perquè ens ho inventem nosaltres, estan clarament
definides també a la literatura científica.
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I una vegada que les dades varen començar a millorar doncs
es va proposar una desescalada molt lenta per anar sobre segur.
Hem dialogat amb els sectors, amb les institucions, per establir
mesures en consonància amb la situació. El 9 de maig, és que
fa molt poc, va finalitzar l’estat d’alarma, vàrem considerar que
la nostra responsabilitat era mantenir una incidència descendent
mitjançant una flexibilització més lenta i per això vàrem
mantenir les restriccions de mobilitat nocturna, el nombre de
persones en reunions, els requisits i controls sanitaris per a
viatgers, etc. Mentre al llarg del mes de maig vàrem optar per
continuar amb la reobertura de l’activitat de la restauració,
flexibilització dins l’àmbit comercial, d’esports, de cultura
entre d’altres.

Com he dit, les mesures s’han pres sempre d’acord amb
l’evidència científica amb el vistiplau del comitè de malalties
infeccioses i s’han debatut i consensuat amb els consells
insulars, municipis, amb la mesa de diàleg social. No s’han pres
en cap moment decisions arbitràries, mai, sense consistència
científica, perquè això també malauradament ho hem sentit. I
crec que gràcies a l’esforç i la paciència dels empresaris, dels
treballadors i de tota la ciutadania sobretot en general que ha
fet un bon compliment d’aquestes mesures i per suposat la
vacunació, doncs, hem avançat amb seny i prudència.

Després el compromís de tothom ens ha dut a ser una de les
regions més segures del món, però junts hem de continuar fent
camí. Tots tenim moltíssimes ganes de deixar enrere aquest
episodi a les nostres vides. Quan la pandèmia acabi, que
esperem que sigui d’aquí a poc, els treballadors de la
Conselleria de Salut continuaran fent feina per tenir un sistema
de salut universal, equitatiu, proper, just, modern, ben finançat,
responsable, humà, perquè, com diu el catedràtic d’Economia
de la Universitat Pompeu Fabra, el menorquí Guillem López
Casasnovas, sense una bona protecció de la salut l’economia
s’enfonsa. 

La sanitat pública és un pilar que necessita reforç i
reparació. La inversió sanitària possibilita el desenvolupament
econòmic i a això se l’anomena “factor mediador moderador”,
segons el catedràtic. És a dir, a través de la inversió en sanitat
fomentam la cohesió social i a més preservam el bon
funcionament de l’economia.

Tenc l’orgull de formar part d’un govern que des de l’any
2015 ha incrementat el seu pressupost un 50%, només per a
enguany disposam de 200 milions d’euros més que l’any passat
i sabem que ens queda moltíssima feina a fer. També que
podem millorar moltíssims d’aspectes, però volem seguir amb
una gestió progressista de la sanitat. 

Faig un breu resum del que tenim pendent. Quant a la nova
xarxa hospitalària continuarem amb la construcció de Son
Dureta; l’hospital de Felanitx; el parc sanitari de Jesús, l’actual
Hospital Psiquiàtric; continuarem amb la reforma de l’hospital
de Manacor; de l’hospital d’Inca; de l’hospital Verge del Toro.

Quant a Atenció Primària, amb la construcció dels nous
centres sanitaris, centres de salut de Bons Aires, de Pere Garau,
de Pollença, entre d’altres. Continuarem amb l’atenció a les
persones amb malalties cròniques, especialment de les que
tenen malalties complexes i avançades, establint itineraris i

unitats hospitalàries per a pacients crònics consolidant la figura
de les infermeres gestores de casos, fomentant els programes
per a la millora de l’atenció a la cronicitat infantil, per a la
millora de l’atenció dels pacients amb malalties rares, de les
persones que pateixen una malaltia mental, que no són només
la seva malaltia.

Continuam o continuarem humanitzant la sanitat reduint
l’espera per a una intervenció, una consulta, una prova
diagnòstica. Introduïm noves prestacions com l’eutanàsia o el
trasplantament hepàtic. Continuarem amb tots els projectes i
programes de promoció de la salut, la prevenció del càncer, la
lluita contra el tabaquisme, l’Agència de Salut Pública.
Continuarem contractant professionals, creant noves categories,
estabilitzant els llocs de feina, millorant les condicions laborals,
fent oposicions.

Com veuen, amb un breu resum tenim encara moltíssimes
coses a fer. 

Aspiram a un sistema de salut excel·lent, que sigui..., jo
crec que és un dels majors homenatges que podem fer a totes
les persones que ens han deixat durant aquesta pandèmia, als
seus familiars i als seus amics.

Moltíssimes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de quaranta-cinc minuts, per la qual cosa es
demana als grups parlamentaris si hem d’aturar o si podem
continuar. Entenc que podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de quinze minuts. Pel Grup Parlamentari Popular com
a primera o única intervenció té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, senyors i senyores
diputats. En primer lloc, des del Grup Popular ens sumam al
record i al condol de totes aquelles persones que ens han deixat
per mor de la COVID. Vull donar la benvinguda una vegada
més a la consellera Patrícia Gómez i a l’equip que avui
l’acompanya, avui compareix a iniciativa pròpia per explicar i
informar, com ha fet, a la Comissió de Salut d’aquest parlament
sobre el pla de vacunació i la situació actual de la COVID-19
a Balears.  

Evidentment, hem d’agrair les explicacions que avui ens ha
donat i la seva disposició a donar-les, però també hem de
lamentar que el seu partit i els partits que donen suport al
Govern votassin en contra la setmana passada de la petició de
compareixença que va presentar el Partit Popular per tal que la
directora general de Salut Pública ens expliqués l’evolució del
pla de vacunació. Una sol·licitud de compareixença que vàrem
registrar el mes de gener i que no han estat capaços de complir.
Això, aquest fet, aquest vot en contra de la transparència i en
contra dels drets dels diputats i de la ciutadania així com
l’obligació dels càrrecs del Govern de donar totes les
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explicacions que siguin necessàries, ara més que mai amb un
tema tan delicat, és un acte de covardia, d’opacitat i molt
allunyat de les responsabilitats democràtiques que tenen. 

Entrant en els diferents temes que ens preocupen relacionats
amb la vacunació i amb la situació actual de la COVID o amb
les mesures que tenen previstes aplicar per a les properes
setmanes sobre el pla de vacunació, és evident que no hi ha pla,
no hi ha un pla clar, és una constant improvisació, que quan els
interessa ens diuen que segueixen les directrius estatals i quan
no al·leguen criteris de no sabem quins experts, però també
improvisant. 

Per quin motiu Balears no deixa que les empreses vacunin
com sí fan altres comunitats autònomes que ho permeten des
d’ahir, com per exemple la Comunitat Valenciana? La seva
versió oficial, segons hem pogut conèixer a través dels mitjans
de comunicació, és que la vacunació és manté conforme a los
criterios marcados, però no els va importar botar-se els criteris
marcados per vacunar els càrrecs socialistes.

Per què no accepten l’ajuda? Per què prefereixen incorporar
infermeres jubilades o ofegar el personal abans que acceptar
l’ajuda d’empresaris? Per què prefereixen deixar 140.000 dosis
a la nevera abans d’acceptar l’ajuda d’aquests empresaris?
Qualsevol ajuda per sortir d’aquesta situació, com bé sap, Sra.
Consellera, és poca.

Ens pot explicar per quin motiu tenen retingudes més de
100.000 vacunes? Acaba de dir que el seu lema és cap vacuna
a la gelera i n’hi tenen 120.000. Ha dit que hem de reservar-ne
per assegurar la segona dosi, però el mes de març la
responsable de vacunació, la Sra. Carandell, va anunciar que
deixaven de guardar segones dosis per accelerar la vacunació,
paraules textuals: “se trata de tener las neveras vacías”. Com
quedam? Per què canvien contínuament de criteri? En deixam
a la gelera 120.000, no en deixam? Creiem la Sra. Carandell o
la creiem a vostè?

Una altra preocupació és si té previst vacunar tots aquests
treballadors temporals, els fixos discontinus que venen d’altres
països o d’altres comunitats autònomes a treballar la temporada
d’estiu, podran rebre la primera o la segona dosi a Balears si els
toca per la franja d’edat? Perquè un treballador si el citen, per
exemple, per a la segona dosi, igual no pot perdre dos dies de
feina per anar-se’n a la seva comunitat ni tampoc no pot
assumir el cost actual dels bitllets d’avió. Per tant, ens
agradaria saber si tenen en compte aquestes situacions.

Una setmana més, a Balears seguim a la cua de la
vacunació, la darrera en totes les categories, som la comunitat
amb menys persones vacunades, la que menys vacunes posa de
les que hem rebut, menor percentatge de població immunitzada
amb un 17%, mentre d’altres arriben al 40%. I com hem dit,
tenim 140.000 dosis a les neveres del Servei de Salut aturades,
i això no els avergonyeix, sinó que encara defensen el ritme de
vacunació, és formidable i modèlic.

Afirmaren que el 70% de la població estaria immunitzat pel
juny, ahir ens deia que per a finals de l’estiu. Per què
menteixen? Menteixen amb les vacunes, amb les mesures, amb
les prohibicions, no s’adonen que han provocat un caos entre

els ciutadans els quals no sabem què, com, quan ni perquè sí,
ni perquè no poden fer això i no la resta?

Per una altra banda, els anuncis de vacunació massiva
arriben cada setmana i cada setmana són desmuntats per les
dades del ministeri, continuam els darrers de la fila. Anunciaren
la vacunació de les persones de 40 anys, ahir mateix afirmava
que som els primers en aquesta franja, però què en diu dels
malalts crònics que encara no es troben vacunats, quan els
tocarà?

Sobre l’esgotament del personal sanitari, n’hem parlat en
moltes ocasions, vostè defensa que recuperen els drets dels
professionals, però el que han fet ha estat no deixar-los agafar
vacances i els pocs que ara poden agafar-ne els volen substituir
per infermers jubilats.

Sra. Conseller, té ja un pla de contractació de personal
sanitari per no haver de recórrer a mesures desesperades com
aquesta?

Amb referència a la situació actual de la COVID i al que
afecten les mesures a l’activitat econòmica, per exemple a
l’hostaleria i a l’oci nocturn, ens agradaria saber quin pla té o
quin pla segueixen per als propers dies. Hem conegut que el
Ministeri de Sanitat ha renunciat a imposar mesures
obligatòries per al sector de l’hostaleria i que permeten
l’obertura dels locals d’oci nocturn. Quines previsions tenen
per a Balears? Quan podrà obrir, l’oci nocturn podrà obrir fins
a les dues o a les tres, hi haurà una zona acotada de ball, no es
permetrà el ball, què tenen previst? Ens agradaria saber, que
ens donés informació clara sobre aquest sector el qual, com
molts d’altres, es troba agonitzant.

Parlava i defensava la seva gestió responsable, però no ha
estat responsable, la seva gestió ha estat restrictiva i ha suposat
un atac als drets fonamentals, sense criteri científic, sense
fonament i vulnerant les llibertats individuals dels ciutadans
d’aquestes Illes, no ho diu el Partit Popular, li ho diu el
Tribunal Suprem.

Diu que mai no oblidarà les dades epidemiològiques
d’Eivissa el desembre, que ens trobàvem amb 70 casos i 15
dies després va superar els 2.000. Tant de bo ho recordi de
veritat, perquè ens té a la cua de vacunació! Té les Pitiüses amb
el percentatge de vacunació més baix de tot el país, no oblidi
això, recordi també aquesta dada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vostè ha exhaurit en aquest primer torn 8 minuts
i 7 segons. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. Miri, intentaré donar
resposta a tot el que pugui, a veure, la compareixença de la
directora general de Salut Pública entenem que no té sentit
quan jo venc aquí a comparèixer, a donar exactament la
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mateixa informació, fins i tot més àmplia, perquè demanaven
una qüestió concreta i estam disposats a parlar de qualsevol
tema que afecti la Conselleria de Salut. Hem fet, jo mateixa, 14
compareixences, Sra. Diputada, han vengut... tot el meu equip
ha passat per aquí i els que queden per passar, és a dir que no
tenim cap problema que els directors compareguin, el que
resulta absurd és que venguem els mateixos a dir el mateix la
mateixa setmana, això sí que no ho entenem.

Vostè em diu, no tenim pla de vacunació. Sí tenim pla de
vacunació, el Pla de vacunació contra la COVID a les Illes
Balears, pla de vacunació que està escrit, està escrit des de...,
és a dir que és aquí, que trasllada i transmet el que es fa a
Balears des de l’estratègia del ministeri, evidentment, no ens
inventam res.

Em demanava que les empreses vacunin. Miri, nosaltres li
puc assegurar que tenim oferiments de diferents llocs, de
diferents col·lectius que ens ofereixen ajuda. Això passa moltes
vegades en la cooperació, jo puc anar a Àfrica a fer una feina,
però no serà la feina que jo vulgui fer, tal vegada no faré
d’infermera, tal vegada he de construir un pont, per posar un
exemple; llavors, de vegades l’ajuda que ofereixen no s’ajusta
al que nosaltres necessitam, això succeeix. I és clar que és
benvinguda l’ajuda, és a dir, benvingut l’oferiment d’ajuda,
però què necessitam perquè una empresa pugui participar en un
procés de vacunació? No és que nosaltres ens neguem, si
nosaltres estaríem encantats, però necessitam que segueixi els
nostres criteris, és a dir, únicament poden vacunar aquelles
persones que estan compreses en les franges d’edat que
corresponen.

Per tant, en aquests moments tenim diferents vacunes amb
diferents sistemes de refrigeració, saben que, per exemple,
algunes vacunes es conserven ultracongelades, que nosaltres
hem hagut de comprar ultracongeladors. Per tant, no tothom té
aquests ultracongeladors, ni té la capacitat de conservar-les
adequadament. I ens preocupa? Sí, ens preocupa molt, ens
preocupa molt que es pugui fer una traçabilitat, perquè tenim
una màxima responsabilitat en tot el procés; aleshores, cedir
una part del procés però amb totes les condicions i garanties
que tot sortirà bé, perquè si no la veritat és que la prudència ens
fa ser més conservadors.

I després, que es puguin registrar, això és fonamental, i per
registrar els han de donar accés al nostre sistema d’informació,
que tampoc no és fàcil, per l’Oficina de Seguretat; no és
impossible, perquè ho fem, i ho veuran, amb el temps ho
veuran, veuran com comptam amb empreses, ho veuran; ara bé,
tot necessita el seu temps de preparació i el seu temps
d’aplicació.

I després, és cert que hi ha empreses que ens diuen:
nosaltres -li pos un exemple-, nosaltres podem vacunar 100
persones els dissabtes horabaixa. I tu dius: per a nosaltres no és
una ajuda, o sigui el sistema sanitari públic pot posar fins a
200.000 dosis cada setmana; llavors, el que no podem traduir
a la població, i jo crec que és una roda i també genera
moltíssima confusió, és que no vacunam perquè no tenim
dispositius per vacunar. No, això no ho hem dit en cap moment,
no vacunam més ràpid perquè no tenim més vacunes per posar,
però les vacunes que podem posar, si ja li dic, tenim una

capacitat d’unes 200.000 vacunes per setmana només del
sistema públic. I després podem cercar oferiments o ajudes a
altres sectors, però fins ara el volum de vacunes que hem
tengut, si tenim... els centres de vacunació la majoria no es
troben al cent per cent.

Ara aquestes setmanes les coses canvien. Miri, el mes de
juny les Illes Balears rebran 411.200 vacunes, 411.200 vacunes
de les diferents marques el mes de juny. Però abans els ho deia:
les d’AstraZeneca ja les hem rebudes, la planificació que,
afortunadament, es manté més estable i la que és més nombrosa
és la de Pfizer, 411.000. Som 1.200.000 habitants, no es
preocupin que les posarem totes les vacunes, ara bé, jo vull
garantir que les persones que ja són essencials, que ja se’ls ha
ajornat la pauta a 16 setmanes, que tendrem la vacuna en el
moment de vacunar-los; o a les persones de 60 a 69 anys que
preocupen, perquè en aquests moments preocupen, són les que
més preocupen perquè la resta estan pràcticament amb un
percentatge de vacunació molt elevat, que tenguin les segones
dosis.

I, per tant, bé, jo crec que... per què diem que anam a bon
ritme? Evidentment que nosaltres, miri, la directora general és
aquí, l’altre director general, cada dia, els ho puc assegurar que
cada dia per part d’aquest govern, per part d’aquesta
conselleria, o una direcció general o l’altre o jo mateixa
demanam més vacunes, contínuament; de vegades ens han fet
trameses extraordinàries, qualque tramesa extraordinària, però
bé, també les vacunes s’han de repartir per tota Espanya, i hi ha
una estratègia de protegir els que més anys tenen o tenim. I, per
tant, és clar, primer s’ha de vacunar aquesta població i tendrà
preferència, la persona que tengui 60 anys de Càceres a la que
en tengui de 30 de Balears, la tendrà perquè la tendrà. I fins que
no arribem a grups d'edat més joves no tendrem més
percentatge de població vacunada.

Ara bé, ja dic, la vacunació i les mesures pens que ajuden
a tenir els indicadors que tenim, perquè és que si no tampoc no
s’explicaria.

Després..., i, és clar, jo li dic, o sigui, però per favor confiïn,
per favor confiïn que les vacunes que arriben s’administren, és
que es reparteixen a tots els centres de vacunació cada setmana,
cada setmana, es reparteixen cada setmana, els processes... Jo
és que els convidaria a estar dos dies en el Servei de Salut
perquè vegin el ritme que duen algunes persones, o a Salut
Pública perquè vegin la quantitat d’informació que es pot
emetre en mig de matí. Per tant, hi ha quantitat de persones que
treballen en aquest procés i aquestes persones els puc assegurar
que ni són del PSOE o que són de tots els partits, que n’hi
haurà de MÉS i n’hi haurà de Podemos i n’hi haurà de tots, no,
ho dic perquè em conec el pati i d’aquí res em diran que això
ho duem una panda de... ves a saber... -no ho dic per vostè, Sra.
Diputada-, però que és a dir que hi ha moltíssimes persones que
vetllen perquè aquest procés sigui molt correcte. I llavors que,
per favor, confiïn que les vacunes que ens arriben s’administren
i s’administren bé.

Després em deia, els treballadors temporals. Els
treballadors temporals, les segones dosis de treballadors
temporals ja les posam, ja les posam, si una persona ve aquí a
fer feina i se li ha posat la primera, estam posant la segona.
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La resta de treballadors temporals, també he de dir que som
la primera comunitat autònoma que va enviar un protocol al
ministeri per assumir tot el personal que es desplaça, tant
estranger, o que es troba desplaçat, tant estranger com nacional,
es va enviar un protocol; s’ha treballat, s’ha treballat amb les
comunitats autònomes, no van al ritme que a nosaltres ens
agradaria, però ja dic, nosaltres fa, jo crec que diria, quasi dos
mesos que vàrem enviar aquest protocol en veure que
s’apropava la temporada turística, i sembla que en aquesta
estratègia -no és així directora?- en aquesta estratègia propera
que ahir es va parlar a la Comissió de Salut Pública ja sortiran
els treballadors desplaçats, a veure en quins termes surt.

Després, Sra. Marí, jo no utilitzaré ni un minut més a
replicar-li les xifres, perquè les xifres són públiques, llavors, ni
em pot dir que som a la cua de tot, perquè no és cert, ni em pot
dir -és que no és cert, és que si vostè agafa les dades del
ministeri, ahir mateix en el Ple no sé quin diputat del Partit
Popular va dir que és que Canàries era molt més segura perquè
vacunava molt més-, doncs miri-ho vostè, el percentatge de
vacunació de Canàries és més baix que el d’aquí, de majors de
50 anys.

I després és el que li dic, el tema de les dosis administrades
amb referència a les rebudes, doncs depèn, o sigui tenim la sort
o la desgràcia, al final no passa res, nosaltres començam a
posar, avui posam el comptador a zero, diguéssim, i començam
a vacunar; llavors, avui, a dia d’avui, serà el pitjor dia de la
setmana de proporció de rebudes i posades, per què? Perquè es
troben totes de moment per posar, encara no s’han posat, les
cites estan donades, però les vacunes les tenim. Demà se
n’hauran posades..., o sigui, avui se’n posa una part, pensin que
només aquestes segones dosis essencials parlam de 13.000,
evidentment, quan passi aquesta setmana n’hi haurà 13.000
manco d’AstraZeneca, això és així, però la resta hi seguiran
essent, i les de Pfizer es van posant i es van traient.

Igual que les cites de BITCITA, les cites de BITCITA de
40 a 45 es varen emplenar aquests dos dies, en dos dies s’han
emplenat. Ara traiem 20.000 cites més per a la setmana que ve,
però ja per a la setmana que ve perquè aquesta setmana ja estan
plenes. Per què estan plenes? Perquè tenim un nombre
determinat de vacunes que són les que posarem, no estan
posades encara i si no estan posades es troben en la xifra de
rebudes sense posar, sense administrar.

I després també és cert que hi ha comunitats autònomes, per
exemple, que no vacunen els caps de setmana, per tant, els
divendres ja han posat totes les dosis. Bé, és una opció,
nosaltres vacunam els caps de setmana i tenim dosis restants el
dissabte, el diumenge, perquè vacunam el cap de setmana. És
a dir que tot té una explicació, abans de la crítica jo agraesc que
m’ho demanin perquè així puc donar-los l’explicació que
pertoca.

I a veure, el tema de la immunitat de grup, el tema de la
immunitat de grup ho va dir el Govern d’Espanya quan la
previsió de les companyies farmacèutiques era una tramesa
d’ics dosis o una compra feta a la Unió Europa d’ics dosis a un
moment determinat. Llavors, si la companyia europea, si la
Unió Europa i la companyia farmacèutica signen un acord de
milions de dosis i confien que aquestes dosis arribaran a

Espanya, de cada una de les companyies farmacèutiques ja
estaven en marxa, bàsicament Pfizer i AstraZeneca, perquè
després Moderna és testimonial les vacunes que ens arriben i
Janssen sembla que començaran a arribar, però més de cara a
l’estiu de ple, per tant, bàsicament de Pfizer i d’AstraZeneca.
Si les companyies fan una previsió i diuen: a Espanya li
entregarem el que sigui, 10 milions de vacunes, nosaltres ja
sabem que ens toca aproximadament un 2%, 10 milions de
vacunes, i després, en lloc de 10 milions de vacunes arriben 2
milions de vacunes, doncs evidentment els càlculs s’han de
refer. Amb la previsió de les companyies farmacèutiques a
principi d’any i els càlculs que es varen fer, doncs el president
del Govern va sortir un dia i va dir, ho hem calculat i tendrem
el 70% de la població vacunada el juny; i, és clar, i tots ens ho
crèiem.

Ara què passa? Que ja és més difícil fer aquestes previsions,
perquè ens adonam que un mes n’arriben unes, a l’altre mes
AstraZeneca fa una sola tramesa, és a dir, aquestes dificultats
sobrevingudes de l’arribada de les vacunes per part de les
companyies, això sí que no és responsabilitat nostra,
m’agradaria que fos d’una altra manera, però no ho és, doncs
fa molt difícil la gestió. I és clar, i per això ahir vaig dir: a
veure, què fem nosaltres, què calculam?

Que si rebem les vacunes que tenim, que rebem en aquests
moments, calculam que cada 10 anys, o sigui les franges etàries
de 10 en 10, ens torbam aproximadament un mes. Què
esperam? El mes de juny haver avançat molt els de 40 a 50.
Segurament en quedarà una part. El mes de juliol es podrà
començar amb els de 30 a 40; el mes d’agost amb els de 20 a
30, i ens quedaran els petits que encara no..., o els més joves,
perdó, que encara no està aprovada la vacuna de 12 a 18, bé,
està aprovada per l’EMA, però encara nosaltres no la tenim
aprovada per a aquesta franja d’edat.

Això si continuam amb els criteris etaris, perquè, és clar, tot
avança i tal vegada la Comissió de Salut Pública decideix que
ens hem deixat un col·lectiu o decideix avançar els infants
abans que comenci l’escola, per exemple, podria ser un criteri
també. Llavors què tendrem? En funció de la població que
tenim de cada un dels grups, doncs tendrem més o manco
població vacunada, és clar, a grosso modo, m’ho varen
demanar ahir i vaig dir: si s’acompleixen aquests criteris
pensam que a final de l’estiu el 70% de la població la tendrem,
perquè ara tenim un 45 o un 42 de persones que ja han rebut
una dosi, per tant, podem pensar que al 70 hi arribarem més
fàcil.

I després, em deia dels professionals i els seus drets. Home,
aquí la veritat, Sra. Diputada, és que em costa, jo no sé si ahir
va llegir les notícies, però li pos un exemple, el Partit Popular
quan va governar no va fer contractes de gestió, si no es fan
contractes de gestió no es pot avaluar la feina dels hospitals,
dels centres de salut que es trasllada a cada un dels serveis.
Quan nosaltres vàrem arribar el 2015, vàrem reprendre
immediatament perquè l’única manera de saber si una cosa va
bé és avaluar-la, l’única, i com que l’avaluam, també pagam
productivitat pel compliment d’objectius. I no només això, o
sigui, aquest govern ha fet un esforç sense precedents de passar
de 2 milions de productivitat que repartia, és cert, no és una
gran quantitat ara que teníem previst enguany, però de 2
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milions a 10 milions d’euros. Jo crec que és un esforç també
sense precedents d’incrementar 8 milions d’euros per poder
compensar de qualque manera o reconèixer econòmicament
tenir aquest petit reconeixement amb els treballadors del
sistema sanitari públic. I això només és un exemple.

Les oposicions no s’han deixat de fer, no s’han deixat de
resoldre les oposicions. 

Per tant, lliçons sobre com tenir cura i tractar els
professionals cap ni una, això del Partit Popular cap ni una, de
la resta de grups poden tenir propostes i jo les puc acceptar
quasi totes, però del Partit Popular no, perquè s’han
caracteritzat per maltractar sistemàticament els treballadors
públics d’aquesta comunitat autònoma en tots els àmbits, i això
és un fet. I el fet contrari és que des de nosaltres hi som, hem
recuperat drets, hem recuperat oposicions, hem donat
estabilitat, hem contractat més professionals, pagam millor,
reconeixem... i les persones s’impliquen. 

Miri, l’altre dia vaig ser a Formentera i una persona del 061
m’ho va dir molt clar, em va dir: a l’any 2015 no hagués fet res,
ni la meitat de la meitat de la meitat que faig ara, perquè
estaven maltractats. Ara per què ens deixam la pell per actuar
en aquesta pandèmia? Perquè hem canviat totes els
ambulàncies, totes estan molt millor dotades, tots cobren més
per la productivitat. Ens sentim reconeguts, tenim equips
directius que ens donen suport, que s’han canviat els mitjans,
bé, doncs això crec que també hem demostrat al llarg d’aquests
sis anys que no només som capaços de fer-ho, sinó que ho hem
fet.

Després em demanava sobre l’oci nocturn. L’oci nocturn,
a veure, ho ha explicat el conseller Negueruela, hi ha prevists
una sèrie de pilotatges; jo he de dir que evidentment es fa ja
molt difícil no començar a poder fer fires, o fer festes, o fer
concerts, els concerts estan regulats per al sector cultural, idò
per què un ajuntament no pot fer un programa de concerts, o
unes activitats d’exposició cultural? És a dir, tots aquests
sectors estan regulats. I quant a l’oci nocturn, hem treballat
durant tota la pandèmia i jo si hi ha un sector que s’ha mostrat,
les patronals, respectuós, solidari, compromès amb la lluita
contra aquesta pandèmia, puc dir que també és l’oci nocturn,
d’Eivissa en concret, que jo he tengut l’oportunitat. 

No m’he reunit amb l’oci de Mallorca, però sí que he
coincidit a diferents reunions amb l’oci nocturn d’Eivissa, i
entenent la quantitat d’oci nocturn que hi ha a Eivissa, realment
els empresaris en tot moment han entès que no es podia obrir.
I ara entenen que s’ha d’obrir d’una forma diferent, i jo estic
molt agraïda perquè és molt més fàcil parlar, és molt més fàcil
trobar la forma d’obrir, perquè nosaltres des de Salut, la
directora sempre ho diu, salut en positiu: expliquem com
pensam que es poden frenar els contagis i que aquestes mesures
s’apliquin a tots els sectors, que és la manera més senzilla. Per
tant, treballam amb ells i esperam en el proper acord que hi
hagi mesures per a tot aquest sector.

Després a la cua de vacunació hi estam a Balears perquè
tenim la població més jove. Això té els seus avantatges i els
seus inconvenients. Si anam per franges d’edat, evidentment on
més població major hi ha, com és el cas de Menorca, doncs surt

amb un percentatge de vacunació més gran, perquè els hem
d’enviar més vacunes perquè tenen més gent per població
major de 80, o major de 70, o major de 60. Eivissa té una
població més jove i no hem arribat encara a tenir el gruix de les
vacunes per enviar per a la població jove. Quan vacunem la
població jove, tendrà el percentatge més elevat, o sigui això
també és una realitat.

Crec que ho he contestat tot. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari
Unidas Podemos com a primera o única intervenció, té la
paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera per haver comparegut avui voluntàriament per
explicar tot el pla de vacunació, bé, a vostè i a tot el seu equip,
els dos membres aquí presents, més els membres que deuen ser
a l’altra sala seguint aquesta sessió.

Bé, des d’Unides Podem ens sumem a l’agraïment que ha
fet vostè a la seva intervenció, l’agraïment a tots els
treballadors del centre de salut, a tots els membres de
l’administració que també treballen en el Govern també de
salut, per cuidar-nos sobretot i tota la gestió que han fet en
aquesta pandèmia. Cuidar la població i, bé, per tota la gestió de
la coordinació que han fet i sobretot ara per tota la feina que
també fan per a tot el tema de desenvolupament de la
vacunació, que és el que avui ens porta aquí. Bé, sempre ho
hem comentat, portem tot un any veient la importància de tenir
uns sistemes públics forts i en aquest cas el sistema de salut ha
de ser un dels més solvents i forts.

Dit això, també compartim amb vostès les preocupacions
que hi va haver en tot el tema de la desescalada. Estam contents
amb tota l’evolució que hi ha hagut i és vera que en aquests
darrers mesos hi ha hagut una evolució molt important i queden
aquests dos altres mesos ja per acabar diguem, tornar un poc a
la normalitat. Però sí que és vera que també compartim amb
vostè que cal encara tenir les mesures per a la prevenció, per
evitar nous contagis, el tema de la mascareta. Per això també
ens sumem al que vostè ha dit, de fer una crida a la ciutadania
d’estem bé, anem bé, estarem tots vacunats, però el virus
encara conviu amb nosaltres.

Un cop dit tot això, li faré unes breus preguntes en aquest
cas. Avui s’ha conegut que ja comença a estar en marxa el
passaport de la COVID, a veure si ens pot explicar un poquet,
aquí, perquè si no vaig mal informada, ara em sembla que es
pot sol·licitar on line, a partir de la setmana que ve ja el
tindrem també un poc físic. Bé, quina és la planificació, què és
el que es pot fer, a veure si ens pot donar una miqueta
d’informació en aquest aspecte.

També aprofitar perquè la pròxima vegada segurament que
pugui comparèixer ja serà en el pròxim període de sessions, on
si tot va bé i afortunadament ja hi haurà un percentatge molt
més elevat de gent vacunada, però mentre tenim tot aquest estiu
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diferents passos encara per fer i un d’aquests és la vacunació en
el cas de les escoles, que comencen el setembre. Si més o
menys teniu algun tipus de planificació, o teniu alguna cosa
preparada i pensada sobre com es realitzarà tot el tema de
vacunació a mitjans d’agost, o setembre per a l’inici del curs
escolar.

Després també li volíem demanar pel tema de la vacunació
d’estiu, aquest percentatge de ciutadans que tal vegada tenen la
sort de poder marxar uns dies a l’estiu i els pot tocar la segona
dosi de la vacuna. Si es té també un poc previst aquest tipus de
vacunes, si es podran vacunar a altres comunitats autònomes,
o si hi pot haver un marge de temps per poder vacunar-se en
una segona dosi, perquè hi haurà molt gent que tal vegada pot
marxar tot un mes..., i, bé, si hi ha una planificació o una
estratègia envers possible gent que no es pugui vacunar, perquè
pugui anar de viatge, a veure familiars, o viatge personal o el
que sigui.

I ja per acabar, sobre el tema de la població vulnerable, li
volia demanar sobre l’estratègia de vacunació dels presos. Trob
que ara ja més o menys estan tots vacunats, però bé, quina és
l’estratègia en aquest cas que hi ha sobre els presos perquè, és
clar, els presos no són fixos, sinó que van més o menys entrant
i sortint.

I també sobretot les persones sense sostre, en aquest cas
quina estratègia de vacunació hi ha. Sabem i ens consta que hi
ha diferents entitats que col·laboren i perquè ens expliqui un
poquet a veure quina és l’estratègia que segueixen.

I per la nostra part res més. Insistir en agrair tota la feina,
tot l’esforç que han fet tots els professionals de la salut per fer
front a aquesta pandèmia, per cuidar-nos. No ha estat gens
fàcil, era totalment desconeguda. Trobem que amb els seus
encerts i amb els seus errors podem estar ben contents de la
gestió que s’ha fet aquí a les Illes.

I res més, per la nostra part. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor, vostè ha emprat en aquest primer torn
cinc minuts i divuit segons. Per tant, ara sí, respon la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, diputada, pels
agraïments, perquè és cert que és un any i mig molt dur per a
tots i crec que els professionals necessiten també el nostre
suport... polític.

Quant al passaport COVID, havia dut, i no ho he explicat
perquè crec que és moltíssima informació, a partir de demà ja
es pot descarregar..., aquest és el model, el model europeu
diguéssim, a tots els països és igual, està en castellà i en anglès.
Llavors..., hi ha tres supòsits: haver passat la malaltia, tenir una
prova feta, PCR o... en 48 hores també PCR o test antígens en
les 48 hores prèvies, i també la vacunació, el certificat de
vacunació. Per tant, a partir de demà es podrà entrar..., la

primera passa que fem és que a partir de demà es podrà entrar
al portal de Salut de la web del Servei de Salut, posant Portal
de Salut Illes Balears ja surt.

El que passa és que per entrar al Portal de Salut, com que
són dades molt sensibles, s’ha d’entrar amb DNI digital o amb
sistema Clave, som conscients que el sistema Clave el té molt
poca gent i llavors hi ha el DNI digital. El DNI digital és cert
que pràcticament ja el té tothom, el que passa és que ens
oblidam de la contrasenya, etc., però a la Policia Nacional hi ha
unes màquines on es pot canviar la contrasenya i crec que
l’hauríem de tenir tots molt més present, no?, però de moment
es podrà fer així.

Després, a partir del 14 el que es fa és habilitar..., ah, perdó,
i una altra cosa que hi haurà a partir de demà és un document
mitjançant el qual es pot sol·licitar el certificat. Llavors, a partir
de dia 14 es començaran a enviar, es podran enviar ja; a partir
del dia 14 el que canvia és que un pot demanar el certificat i
s’envia al teu domicili.

Després, una següent passa és que s’habiliten punts on anar
i allà mateix te’l pots treure, te’l treuen o el sol·licites i el vas
a recollir allà, el sol·licites mitjançant aquest formulari de la
pàgina web i vas a aquests punts, que encara no els hem fet
públics, però hi haurà tres punts a Mallorca i un després a
cadascuna de les illes on la persona podrà anar-hi i agafar-lo.
Per què? Perquè de vegades el correu postal si un té previst
anar-se’n de viatge d’aquí a una setmana tal vegada entre que
el demanes, etc., no et dóna temps, no?, idò poder-hi anar i
recollir-lo físicament.

Després, la tercera passa a partir del juliol, que és quan
entra en vigor a tota la Unió Europea, ja serà mitjançant una
App, però com veuen té codi de barres i llavors això després...
és un lector QR que es pot llegir com qualsevol targeta
d’embarcament o qualsevol document amb QR.

Nosaltres en principi pensam emprar-lo..., a veure, hem de
valorar-ho, però per exemple la pregunta que em feien abans de
l’oci nocturn, idò pensam també si es pot vincular el certificat
digital a determinats esdeveniments, no a tots, evidentment,
però si fos un esdeveniment de... molt multitudinari que estigui
permès poder-lo vincular.

Després em demanava per la vacunació a l’inici del curs
escolar. És cert que encara tenim la incògnita perquè, com deia
abans, l’estratègia el que ens diu és que s’ha de fer per grups
etaris i per tant hem d’acabar els grups etaris. Es va aprovar la
vacuna de Pfizer per l’Agència Europea de 12 a 16 anys, però
de moment no està autoritzada a Espanya i, per tant, en funció
de quan estigui, idò jo crec que després es faran els
plantejaments.

És cert que alguns opinam que vacunar a les escoles seria
més fàcil i més ràpid, igual que s’ha fet amb altres vacunes,
crec que això... hi ha part tècnica que s’ha de valorar, també
quant a reacció, efectes adversos, etc., i també la factibilitat de
fer-ho, però és una de les coses que es va posar damunt la taula
i no sé si al final ho farem així o no.
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Després, les segones dosis per a viatjar, ara el que fem és
posposar-la, és a dir, si un se’n va una setmana i justament en
aquella setmana li cau la segona dosi a la tornada del viatge...,
li diem a la persona que a la tornada del viatge demani la cita
o la citam per..., s’ajorna, igual que s’ingressa una persona i li
toca la segona dosi, ingressa en un hospital i està un mes
ingressada, idò quan surti de l’ingrés se li posa la segona dosi.

A veure, per descomptat, si s’aprovàs vacunar persones que
vénen de viatge, com també he vist en alguns mitjans de
comunicació, idò per a nosaltres és una dificultat sobrevinguda,
necessitam..., nacionals, moltíssimes vacunes i també el nostres
sistema sanitari es veuria una altra vegada, idò..., la veritat és
que pressionat per la quantitat de persones que vénen. Per tant,
quant a viatgers en principi... ja veurem el que es pugui
aprovar. Em consta que... em sembla que en aquesta estratègia,
en aquesta revisió de la darrera estratègia que sortirà un dia
d’aquests hi ha els desplaçats, però no els turistes.

Després, quant a la població vulnerable, sí, ja fa setmanes
que es varen vacunar els presos de la presó, els treballadors es
varen vacunar en el moment... bé, en què varen vacunar els
essencials i també les persones sense sostre, hem comptat amb
totes les entitats que hem pogut, que han identificat persones
vulnerables i hem establert una acció conjunta amb aquestes
entitats. 

Hem anat al Metabús, hem anat a assentaments, hem anat...,
bé, han anat des d’Atenció Primària a vacunar a totes les
persones vulnerables, intentam també les persones que es
troben sense sostre, comptam amb entitats, ONG i en aquests
moments segons ens consta hi ha gran part de la població ja
vacunada, utilitzen dosis de Janssen per a aquesta població, que
és una sola dosi i és molt més fàcil.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam amb el Grup Parlamentari Ciudadanos, com a
primera o única intervenció té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. M’avisareu quan hagi exhaurit nou, deu
minuts, per favor, gràcies.

Consellera, jo no sol fer agraïments als compareixents alts
càrrecs quan la compareixença la demana la comissió perquè
els pertoca, però en aquest cas la iniciativa ha estat per part
seva, per tant, sí que li ho he d’agrair, tot i això que ha
desplaçat o ha condicionat la no-compareixença de la directora
general de Salut Pública, però, en tot cas, li ho he d’agrair. Li
he d’agrair a més a més també des del nostre grup parlamentari
que hagi estès alguna informació a més del tema de vacunes, tot
i que el tema vacunes té un paraigua molt transversal amb altres
temes. Per tant, alguna pregunta sí que li faré nosaltres
consideram que vinculada, però que és específica per al tema
de contagis que s’han produït, etc.

Per altra banda, no podem no sumar-nos al reconeixement
a tots els treballadors, a tota la xarxa de treballadors que lluiten

contra la COVID, on els professionals de la salut són el grup
més nombrós tal volta, i sobretot perquè ens sumam a
l’agraïment que fa la ciutadania cada dia. Ara tenim una
oportunitat i és conèixer la realitat del que passa no tan sols en
el Sistema de Salut en tema de vacunes i en tema de la COVID,
sinó del que és la vida a Son Espases com a un exemple del que
és la vida a l’entorn sanitari de totes les illes a través d’IB3. Per
tant, crec que és important també en aquest context aquest
programa i aquesta situació i cal felicitar els seus productors.

Miri, jo sempre li he dit en altres compareixences, m’ho
haurà sentit en diferents Diaris de Sessions que vostès tenen
una oportunitat aquí no per contestar només les preguntes dels
grups parlamentaris als quals pertoca fer el control de l’acció
de govern, sinó perquè transmet una informació a la ciutadania,
a la societat. Però, paral·lelament, i vostè hi ha fet una
referència que han sortit algunes coses als mitjans de
comunicació, és la informació que tenen els ciutadans a través
dels mitjans de comunicació, l’apreciació que hi ha de què no
arriben vacunes i és una apreciació en base a les dades que
maneja o que llegim als mitjans de comunicació. 

Aquesta setmana vostès ja tenen una bona hemeroteca, el
que anuncia el ministeri, el que arriba, i jo vull pensar que si
vostè dona aquestes explicacions aquí tan clares i contraresta
tota la informació, també la dona als periodistes, el que no sé
és per què no arriba així a la ciutadania. I això és el fet. 

I de vegades nosaltres, quan navegam a través del portal
web ens costa no dic trobar, sinó interpretar les xifres i les
valoracions que hi ha. Per tant la informació que tenim és quan
vostè ve, que no ve quan nosaltres ho demanam, ve quan el
programa del Parlament ho permet i, per tant, només tenim el
dels mitjans de comunicació i el que ens traslladen els
professionals de la salut dins de la nostra acció parlamentària
o la mateixa opinió pública. 

Per tant, jo crec que aquí hi ha un tema vinculat: estratègia
de comunicació, estratègia d’informació i no vull dir que es
negui la informació, ni que no hi hagi transparència, però el que
sí és clar és que l’estratègia de comunicació o d’exposició
d’informació no és l’adequada o no funciona.

Miri, li faré un exemple que nosaltres hem trobat, quasi,
com si fos un sudoku i ha estat l’estat de vacunació. Vostès
varen treure una eina que trobàvem -i trobam- que és important,
que és aquest format, aquest format d’aquí, aquest format que
s’ha deixat de publicar, dia 18 de maig la darrera filmina, per
dir-ho d’alguna manera; nosaltres trobàvem que era important,
però, és clar, quan ens posam a esbrinar això ens surt una
preocupació i és que de vegades tenim, el mes de març tenim,
població diana 11.300 persones a les residències i en el mes
d’abril tenim 900 persones més a les residències. La qual cosa,
quan vostès... 900 persones, eh?, en menys d’un mes -tant de
bo!, tenguéssim 900 places més a les residències però no les
tenim, vostè ho sap-, amb la qual cosa, quan vostès fan el
percentatge del nombre de persones a les residències vacunades
en el mes de març i en el mes d’abril, pot ser que l’índex de
percentatge sigui l’adequat, però la població diana no. I això és
el que no entenem.
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Però és que tampoc no ho entén la ciutadania. I insistesc,
són eines molt visuals, molt didàctiques, molt pedagògiques
però que, és clar, quan vostè surt a anunciar xifres i llavors
anam a la web i ens trobam això..., certa desconfiança es genera
consellera. I a nosaltres ens ha costat molt interpretar-ho. Ens
ha posat amb els professionals, també, és a dir, amb diferents
barems ens ha passat aquesta mateixa variació de població en
el tema dels professionals, per exemple, en dependència, on hi
ha una oscil·lació també important, o en els docents.
M’agradaria una explicació sobre aquest tema i si vostès
continuaran amb aquest format, publicant-ho, o han canviat de
format o no ho faran perquè s’han adonat que els ballen les
seves bases de dades, de la població diana. Per tant, això és
important. 

Llavors, un altre tema que li volia comentar: en tema
d’estratègia li faré una bateria de preguntes, consellera. Miri,
vostè ha anunciat l’eslògan que tenemos capacidad si llegan
vacunas, i un altre ha estat -això és el mes de maig-, fa tres
setmanes varen dir que s’estima a una velocitat de creuer.

Paral·lelament, consellera, arriben vacunes, ho han anunciat
i nosaltres constatam que arriben moltes més vacunes. Vostè ha
dit abans que es preveu arribar aviat al 42-45% d’immunitzats.
42 o 45% quan manejam..., a mi em donen 30.000 persones de
diferència, per tant és important quan fixam percentatges tenir
el rigor de precisar perquè, precisament 30.000 persones
immunitzades, són moltes. 

Miri, què ens passa quan diuen que arriben vacunes i que,
a la vegada, confiam que tenguin capacitat de posar-les, i els
mitjans de comunicació a la vegada diuen que no es posen
totes. Miri, Col·legi Oficial d’Infermers i Sindicat d’Infermeria:
se n’han anat en un any de pandèmia 200 infermers/infermeres.
Paral·lelament, vostès han convocat el personal jubilat perquè
es pugui incorporar perquè es necessita. A més a més, han
oferit el pagament d’hores extres, o els torns extres, a infermers
i infermeres que s’apuntin. Tenim la borsa d’infermers i
infermeres, i la subsidiària exhaurida. Tenim -tanta sort!-, sap
que nosaltres ho hem demanat i ho hem felicitat, la tornada a la
normalitat a l’activitat regular -perdó- a l’activitat ordinària,
tant a Arxiduc, que duu intervencions quirúrgiques com
consultes com la presencialitat en els centres de salut. 

Tot aquest panorama, i ens arriben vacunes. Per tant, ja han
obert els centres de salut, i la Unitat Bàsica de Salut encara no,
i tant de bo ho fessin!, per vacunar en horari d’horabaixa també
li agraïm, fa mesos nosaltres que li hem demanat que ho fes i ho
han fet, també és una bona resposta. Però tenim infermers i
infermeres per cobrir tot això i posar vacunes i que no pateixi
l’activitat ordinària? És a dir que no torni augmentar la llista
d’espera o la demora en l’atenció que necessita el facultatiu
acompanyat d’un infermer/infermera?

Això per a nosaltres crec -i la ciutadania, sobretot, que és a
qui vostè ara trasllada les respostes- és important. Entenc,
perquè no ho ha anunciat, que no activarà tots els recursos a la
salut privada perquè li puguin donar suport a les vacunes, i li ha
demanat, fins i tot, recentment, el sindicat SATSE d’infermeria.
Li ha dit escolti si fa falta, acudeixin, -ens semblaria bé-,
declaracions del Sr. Tera de fa uns dies, que s’activi.

Però, miri, comunitats autònomes. Vostè ha dit moltes
vegades que al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut hi ha un acord, hi ha un debat, i entre col·legues aporten
bones pràctiques i fins i tot, de vegades, exporten algunes
pràctiques com s’importen. Bien. Comunitat Valenciana,
empreses. Què és que confia més el titular de la conselleria en
les empreses valencianes que no nosaltres en les nostres perquè
(...) el sistema per poder vacunar ho facin? Vostè sap que hi ha
empreses que, segons el volum de treballadors i treballadores
que tenen, tenen personal sanitari propi, és una qüestió de
bolcar els sistemes informàtics? Jo crec que això és més aviat
que qüestionar si tenen la capacitat o no. Perquè si l’empresa li
diu que demà li posa els congeladors i que té la ubicació per
fer-ho, jo crec que els basta a vostès fer una simple inspecció,
veure que sí, i activar-ho. Perquè el que fa és que no té la
càrrega, ni de cita prèvia ni de professionals que hagin d’estar
amb aquests treballadors que li pugui donar una empresa que
pugui tenir 1.500 treballadors, potser. Si vostè li ha de marcar
les condicions, li marqui les condicions i tant de bo signin un
protocol de fer-ho. Però crec que és viable, a la Comunitat
Valenciana ho han fet. 

Treballadors i treballadores..., perdoni. Estrangers
desplaçats per tema..., quan parlava de desplaçats em referia a
tema de vacances, no professionals. És a dir, venen de vacances
turistes, que s’han vacunat al seu país, amb la seva acreditació
homologada, ciutadans de la Unió Europea com nosaltres
venen aquí. Possibilitat que es posin la segona vacuna aquí?
Sap vostè el que suposaria que es posin la vacuna aquí perquè
es tiren un mes de vacances, tal volta, i els pertoca vacunar-se,
ho puguin fer a la nostra comunitat autònoma? És un bon
eslògan, és un bon eslògan. Comunitats que ho han fet:
Andalusia i Cantàbria; no ho han fet, han anunciat que ho
posaran en marxa. La informació, vostè la tendrà més pel seu
col·lega, nosaltres la tenim per un sondeig als mitjans de
comunicació. Tendrem capacitat, nosaltres, les Illes Balears de
poder fer-ho dins aquesta temporada d’estiu? Crec que és un
bon eslògan per al nostre turisme. Per al nostre turisme, segur!,
a més, perquè demanen vacunar-se i acreditar segons passaport
que ja tenen tal volta la primera dosi. 

Un tema que ens preocupa, consellera, semblava..., no sé
si... vostè ens corregeixi o ens precisi les xifres, si han
augmentat: 10.000 persones que s’han negat a vacunar-se, és a
dir, que han dit no, no em vull vacunar. Quina campanya, quina
estratègia i quines actuacions es duen a terme per convèncer
aquesta gent que s’ha de vacunar. I si s’ha plantejat dins el
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut qualque
mesura -perquè això no només passa aquí- envers d’aquest
tema, perquè és molt important, és molt important. Vostè ha dit
que els contagis es produeixen en població més jove de cada
vegada, per les soques que puguin venir, per tant, crec que és
important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez. Ha exhaurit deu minuts i ha de...
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Deu minuts? D’acord, un minut més i duré el segon torn
d’intervenció... No sé si li donarà temps a la consellera apuntar,
per això, si no, ho deixaré a l’altre. 

Quin perfil de gent, ens pot enunciar quins perfils són? Ho
dic per les estratègies de sensibilització que es puguin fer, els
que s’han negat a vacunar-se. Quines edats, quins perfils? Crec
que és important sobretot per assessorar-los en tema
d’estratègia. 

Són moltes preguntes, deixaré la segona intervenció per al
segon torn. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vostè ha exhaurit deu minuts i vint-i-set segons. Respon la
Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Vegem, jo, Sr. Diputat, tot té una
explicació, tot té una explicació, sempre. I, és clar, vostè em
demana per què els mitjans diuen o per què la informació no
arriba? A mi m’agradaria saber-ho, també, perquè és cert que
nosaltres li puc assegurar que fem..., rodes de premsa n’hem
fetes diàries, ara, setmanals en fem dues o tres per informar. El
mitjà treu el que li interessa treure, també li ho he de dir, és a
dir que si aquell dia no té interès per la notícia, probablement
treurà unes altres que sí que tengui més interès. O sigui, jo aquí
no tenc ni idea d’estratègia de comunicació dels mitjans. Però
tot té una explicació. 

Per exemple, em deia el tema de les places residencials, per
què han augmentat, per què han augmentat aquestes 900 -jo no
sé si són 900, 800 o ..., si em diu 1.200 també m’ho crec-, per
què? Idò perquè quan el ministeri agafa la població residencial,
doncs agafa la població residencial, i ens ha passat amb altres
sectors, agafa la població de les residències públiques i
d’algunes privades que té un catàleg de residències; però
després tenim pisos tutelats, després tenim centres de gent gran
o centres de dia que necessiten vacunar perquè no sé què,
després tenim discapacitats que també els hem fet entrar de
vegades amb calçador, alguns, i és clar, què passa?, que
augmenta el denominador, augmenta el denominador de
població perquè inicialment pots comptar que tens aquesta
població. 

A nosaltres ens ha passat, nosaltres..., per exemple, un altre
sector on va passar molt, i on hi ha una diferència important o
hi havia una diferència important, i per això ens varen
compensar per part del ministeri, és el dels treballadors
sanitaris, els treballadors sanitaris, quan el ministeri inicialment
va fer la seva previsió i va agafar el denominador poblacional,
va agafar el personal de les clíniques privades, però no va
agafar tots els que fan feina de manera autònoma, ni “fisios”, ni
metges, ni psicòlegs clínics, no els va comptar. És clar, després

nosaltres ens trobam que necessitam més vacunes per vacunar
aquesta gent perquè aquest denominador no es va...

Per tant, ja li dic, tot té una explicació, en el cas de les
residències és aquesta, en el cas dels professionals sanitaris
l’altra, però cap intenció de crear confusió, sinó tot el contrari,
si és que estam contínuament..., és a dir, on és la informació?
Idò a la pàgina web coronavirus.caib.es, ara hem posat un
visor, s’ha canviat el sistema per posar un visor que és cert que
al mòbil a mi em consta de vegades veure bé la informació, a
la pantalla es veu molt millor, però..., s’hi pot accedir des de la
web de Salut Pública, segur que l’ha mirada, perquè té una
quantitat d’informació impressionant dirigida a la població, als
professionals, protocols..., hi ha de tot allà.

Després el personal jubilat, que abans no he contestat a la
Sra. Marí, la primera comunitat autònoma que va comptar amb
el personal jubilat, no per curiositat, li dic perquè ahir ja m’ho
varen dir al Ple, la primera comunitat autònoma que va
incorporar persones jubilades va ser Madrid -va ser Madrid-;
que jo m’hi vaig interessar, vaig dir: com heu fet això, com ho
heu pogut fer legalment? Com ho feu? Què feus? Els pagau,
deixen de cobrar la pensió?”. És a dir, em va cridar l’atenció,
però vaig pensar: home!, a veure, les infermeres tenen l’edat de
jubilació als 65 anys, als 65 anys hi ha molta gent que està molt
bé, hi ha gent que s’acaba de jubilar, per tant, s’ha fet una crida
a persones entre 65 i 70. Als metges, per exemple, se’ls
possibilita aquesta situació, poder fer feina fins als 70 anys. Per
tant, per què no a una infermera a un moment de pandèmia, a
un moment de necessitat, i per això es compta, però no és que
sigui un invent nostre, és que jo diria que moltes comunitats
autònomes ja han disposat de personal jubilat, és més... ha estat
quasi, quasi una..., és a dir, jo crec que és això, quan tu veus els
professionals que surten i els que necessitam i els que es jubilen
i... bé, idò estam en la mateixa situació que els metges. Però,
per què no s’ha previst? Idò perquè ningú no havia previst una
pandèmia fa un any i mig.

Llavors, fan falta infermeres? És clar que fan falta
infermeres, però també he de dir que en aquest any i mig hem
contractat 500 infermeres més, 500, només 500, perquè se’n
facin una idea. És clar, que no n’hi ha més, o sigui, que no n’hi
ha més, ens passa igual que amb algunes especialitats mèdiques
que estan tots fent feina, tothom està fent feina, és difícil!

Ara bé, tenim una bona notícia: en surten de la universitat
cent, una promoció de quart, ara surten, per tant, tendrem
aquestes cent per incorporar-les. Però, és clar..., i les que
puguem rescatar d’altres universitats que surtin i que vulguin.
Ara, és veritat que, és clar, ens passa a nosaltres i passa a totes
les comunitats autònomes, la majoria han augmentat les
plantilles i es queden les infermeres que surten de la universitat,
tal vegada comunitats molt grans, com Andalusia o Catalunya
o Madrid, que formen molta gent, idò ens podem permetre dur
infermeres cap aquí, però... és una situació complicada.

Abans tal vegada és que no m’he explicat bé, el 45% de la
ciutadania té ara posada la primera dosi, ara vacunam amb
vacunes on la segona dosi és d’aquí a tres setmanes. Per això
dic jo que d’aquí no res tendrem aquest 45% o un 50% vacunat
amb les dues dosis, és que..., totes les que són ARN missatger,
és clar, és o als 21 o als 28 dies, tota la gent de 50 a 60 anys i
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de 40 a 60 anys. Llavors, posam les primeres, però d’aquí a un
mes doncs ja tendrem totes aquestes que tenen una dosi ja en
tendran dues perquè..., és clar, perquè hem canviat, perquè si
haguéssim posat AstraZeneca es torbarien tres mesos a tenir la
segona, ens torbaríem tres mesos a tenir més població
immunitzada. Ara ens dóna esperança utilitzar aquesta vacuna.

I després, nosaltres, jo no dic..., o sigui, a veure, cada lloc
i cada comunitat autònoma té uns sistemes d’informació, també
les empreses tenen uns dispositius més grans o més petits i més
facilitat per adaptar-se a les normes. L’exemple que li he posat
és real d’avui mateix -d’avui mateix-, una empresa que podia
posar 100 vacunes o 150 vacunes els dissabtes horabaixa. No
ens compensa a dia d’avui. Si tenguéssim milers i milers de
vacunes i no tenguéssim mans per posar-les, sí, però, per què?
Perquè vol dir obrir, donar accés a un sistema d’informació
que, per llei de seguretat, necessitam fer un munt de tràmits;
garantir que les vacunes es conserven... -vostès saben que fins
i tot els centres de salut al principi els vials diluïts... la gent
anava caminant, bé, i ara intenten no agafar cotxe perquè la
vacuna no es mogui perquè les d’ARN missatger són molt
inestables. Llavors, bé..., hi ha sèrie de situacions que tu dius...
evidentment, una empresa com Mercadona a València idò és
una gran empresa que té un gran servei -segur- de prevenció de
riscos laborals i que, per tant, m’ha fet aquesta proposta i ho
hem considerat. I ja dic, nosaltres ho consideram contínuament,
eh?, contínuament i segur que en sortirà alguna, seguríssim.

Després, la població diana de la vacunació i nombre de
dosis, no sé per què he apuntat això... -no ho sé...-, ah!, sí, pels
turistes. De moment a nosaltres si ens diuen: us enviarem
vacunes a rompre i no us cabran a les geleres, nosaltres
posarem les vacunes, és clar que sí. Ara, també hem de pensar
que tenim la capacitat que tenim, que a nosaltres en una
temporada normal ens vénen 16 milions de turistes, no serà el
cas d’enguany, malauradament, però sí que hem de ser molt
prudents també amb aquesta situació. I jo, sincerament, som de
l’opinió que si una persona ve aquí una setmana, idò, que es
vacuni al seu país o a la seva comunitat autònoma per evitar
precisament aquests desgavells perquè, és clar, a nosaltres ens
trastoca tota la nostra planificació de vacunes, el sistema de
BITCITA, Infovacuna..., és a dir que la logística ja és prou
complexa.

Després em demanava per què... -com a darrera cosa, si no
m’he deixat res-, per què s’han negat a vacunar-se. Bé, ja ho he
dit abans, tenim els de 50, que encara queda gent, perquè estam
de 50 a 60, ens trobam gent que tal vegada per BITCITA els
costa més, això és una situació. Una altra situació és: “les coses
van millor, ja ho veurem”, també passa, i llavors si te telefonen
o reps un poc de suport, idò la gent s’arriba a enganxar i va a
vacunar-se. Per tant, els de 50 a 59 no els podem comptar
encara. Els de 70 per amunt crec que tenim uns percentatges
raonables de gent i els de 60 a 69 bàsicament és el rebuig a la
vacuna, és que no s’han volgut vacunar, és el que ens
manifesten, se’ls ha telefonat fins a quatre i cinc vegades, a la
gent, se’ls ha telefonat i se’ls ha demanat per què no es volen
vacunar i bàsicament el que manifesten és això: quan tenguem
una altra vacuna, quan ens puguem vacunar amb una altra
vacuna ens vacunarem, però amb aquesta no. Bé..., és a dir, és
clar, la campanya ha d’anar cap aquí doncs o ha d’anar cap a
acabar els grups etaris i poder dir: fem un rescat de la població

i que cadascú triï la vacuna que vulgui, si en tenim, però... no
tendria massa sentit això, no? Però vull dir que nosaltres no
tendríem inconvenient a utilitzar altres vacunes si en tenim. I
crec que per a mi és el grup que més ens ha d’ocupar i
preocupar en aquests moments, perquè els hem telefonat a tots
moltes vegades i ja alguns han dit que els telefonam una vegada
més ens denunciaran, fins a aquest punt; vull dir, no em telefoni
més que ja li he dit que no em vull vacunar. I ens ha passat, ens
ho comentava l’altre dia el gerent de Primària, per tant aquesta
és un poc la situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca com a primera o única intervenció, té la paraula
el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta, i molt bones tardes, Sra.
Consellera i tot l’equip que l’acompanya. I moltíssimes gràcies
per aquesta compareixença, el meu grup polític va ser dels que
varen votar en contra la setmana passada precisament de la
compareixença de la directora general, perquè era dels que
defensàvem, evidentment, res a veure amb temes de
transparència, tot el contrari, és a dir, escolta, si ve la consellera
i a més per iniciativa pròpia, i si tengués un Post-it i ho hagués
d’escriure ho posaria en verd: per iniciativa pròpia, bé, escolta,
què millor, que vengui la consellera i no la directora general.

I crec que en aquest sentit és d’agrair i és d’agrair
especialment perquè vostè ja coneix el pati i ja més o manco
pot intuir per on aniran les intervencions, sobretot perquè
moltes vegades no importa anar a estudiar a Salamanca per
saber què et diran, i a jo de vegades em recorda, quan sent
determinades afirmacions, quan jo anava a escola, quan jo era
petit, es coneix que devia trullar, devia ser trullós, i la monja
em deia: Ensenyat, com és que si tens dues orelles i una boca
xerres tant i escoltes tan poc? I fixa’t em va com a quedar
gravat això de dir, bé, això vol dir que si tenim dues orelles i
una boca vol dir que hem d’escoltar el doble del que parlam.

I ho dic sobretot perquè moltes vegades, i especialment en
determinades qüestions, hi ha missatges que es donen que
sembla que com més vegades es repeteixen arriben a ser vera,
i hi ha aquest mantra que som els darrers, ara ja no som els
darrers, som els segons dels darrers, darrera Ceuta, perquè si
les dades del ministeri, perquè si això, perquè és que..., és clar,
i tal vegada, és clar, són missatges clars que són mals de rebatre
perquè la informació evidentment és molt més complicada.
Vostè l’altre dia al Ple hi feia referència, ens deia escolti, si,
deia que hi ha vacunes, què deia que hi havia 150.000 vacunes
dins la gelera, eh?, però deia, bé, depèn del dia que les
comptin, si les compten el dia que arriben sí, és vera, n’hi ha
més que..., dic, exactament igual que a la peixateria del mercat
de l’Olivar, si hi vas a les set del matí, que deuen tenir de tot,
o si hi vas a les dues de l’horabaixa en què per ventura ja no
faràs el que havies pensat. Supòs que deu ser tres quart del
mateix.
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Però sí que a mi em preocupa, perquè és que tot plegat hi ha
una qüestió que és la d’imatge, perquè al cap i a la fi
determinats missatges no és a vostè que li fan mal o al seu
equip o al Govern d’esquerres, sinó que és al sistema i molt
especialment a moltíssims professionals que s’hi deixen la pell,
i que jo crec que des d’aquí els hem de donar les infinites
gràcies, amb una dedicació que va més enllà d’un concepte que
sigui purament professional.

Jo he estat dels que ja duc una primera dosi, hi vaig anar, i
li he de dir, la vull felicitar, la vull felicitar per l’organització,
extraordinària, i, a més, amb un tracte humà també
extraordinari. I afortunadament no vaig tenir efectes secundaris,
tocaré fusta, no fos cosa... me’n queda una, que la segona no
tengui els de la primera i els de la segona, tocarem fusta.

Abans, i també en el Ple, a la intervenció en vàrem poder
parlar una miqueta, vostè parlava d’una desescalada segura,
segura, i crec que si hagués de tornar treure el Post-it, tornaria
marcar això de “segura”, de dir, bé, és que, i vostè abans hi feia
referència i deia: és que hem d’aprendre dels errors, i és que
per ventura l’any passat, quan vàrem una desescalada és que
per ventura vàrem fer massa via, amb allò que tots teníem ganes
de passar pàgina i tots teníem ganes que hi hagués una bona
temporada i que tots teníem ganes de sortir i pegar quatre bots.
Bé, jo crec que és important, i crec que en aquest sentit és
important aplicar aquest criteri de prudència, aquest criteri de
prudència que segurament altres grups polítics li retrauran com
l’argument jurídic fonamental per tal que el Tribunal Suprem
tiràs per terra determinats plantejaments que fan referència a
aquesta prudència que hem de recordar que hi va en joc la salut
de moltíssimes persones i que, en aquest sentit, no hem de
perdre mai aquesta perspectiva que parlam de la salut de
moltíssimes persones.

I crec que hi ha qüestions que ja hauran quedat més a nivell
anecdòtic, per exemple el toc de queda, perquè de fet li
quedaven dos dies, però sí d’altres que tenen un criteri més
especialitzat, quant, per exemple, a nombre de persones que
poden trobar-se reunides dins un espai interior, que també el
Tribunal Suprem ha tombat i que realment poden tenir uns
efectes i unes conseqüències sobre la població que són males
de calibrar, i en aquest sentit jo li volia demanar: jo entenc que
vostè deu coincidir que, evidentment, això s’ha d’acatar, però
no ho comparteix, des d’un criteri estrictament tècnic i, per
tant, també com polític i com a política ha de prendre les
decisions respecte d’aquests criteris que han de ser sempre
tècnics i sanitaris.

Per tant, a partir d’aquí què ens pot passar? I vostè feia
referència abans a una situació que es va produir a Eivissa, on
passen en quinze dies d’uns nombres que es varen multiplicar
per quatre; que en aquest sentit és important. I és important
també, sobretot, recordar que en aquesta mateixa
compareixença seva avui, que ja és d’aquestes en què veiem la
llum al final del túnel, jo a la meva intervenció, no sé si se’n
recorda de quan vàrem aprovar els pressuposts generals del
Govern, jo parlava precisament i deia: escoltin, avui hi ha una
gran notícia i és que han arribat les geleres que contindran les
vacunes, i això fa només mig any; és que en un any ens han
passat moltíssimes coses. I crec que també, vostè ho recordava
abans, des de la perspectiva de la ciència haurà estat una fita

històrica que en un any i amb molt poc temps s’hagi aconseguit
una immunitat a nivell global, com s’aconsegueix a dia d’avui,
tot i evidentment les dificultats que, per suposat, hi són i hi
seran sempre, perquè, entre d’altres coses, formen part de la
nostra condició.

Respecte per tant d’aquesta llum al final del túnel, d’aquest
tornar a la normalitat, vostè parlava de la recuperació de
l’activitat assistencial, de tornar a la normalitat també en termes
sanitaris, i era per, evidentment, i tenint aquest procés de
desescalada, quan vostè pensa o imagina que podrem dir: hem
tornat a la normalitat del sistema? I molt especialment amb
referència a tota aquesta gent que s’ha incorporat dins aquest
sistema de sanitat, dins aquest sistema públic, sobretot, com ho
farem per a després mantenir aquest mateix nivell? Crec que és
important, vostè ho deia, el millor homenatge que podem fer a
les víctimes evidentment és consolidar un sistema públic,
perquè haurà estat la gran constatació de la necessitat de tenir
un servei que sigui públic capaç de donar resposta,
evidentment, a coses que ens puguin passar, com la que ens ha
passat. Per tant, supòs que en això hi haurà un abans i un
després.

I res més, agrair-li una vegada més la presència seva i em
sum també al capítol d’agraïments a tota la comunitat sanitària
per tot l’esforç que ha hagut de fer durant tot aquest temps i
continua fent. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, vostè ha exhaurit vuit minuts i trenta segons.
Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. És cert que..., ja
ho pensava quan parlàvem de la directora general, crec que els
puc assegurar que és la directora general més accessible de tot
el Govern, té el seu telèfon tothom, les comunitats índies,
musulmanes, els empresaris, les institucions, els consells, els
ajuntaments, o sigui, crec que és la persona, i ho dic amb el cor
amb la mà, la troben aviat i ha donat durant un any i mig
resposta permanent diàriament, de dia i de vespre, també de dia
i de vespre, qualsevol pastera que arriba també està implicada
en la gestió de la pandèmia. És cert que després el Servei de
Salut també, com no pot ser d’una altra manera, però és una
altra història, però com a accessibilitat els puc assegurar que és
la persona més accessible de tot el Govern. Per tant, no crec
que ella tengués cap inconvenient a comparèixer, el que passa
és que era ridícul fer-ho després de mi, o just abans.

A veure, és clar, és vera que, em deia abans el Sr. Gómez,
aquest mantra que no arriben vacunes. Jo els acab de donar la
xifra, que, a més, l’hem comprovada, hem cridat Antoni
Mascaró, sots-director de la Central de Compres perquè ens
digui exactament quantes vacunes arribaven aquest mes:
411.200 vacunes el mes de juny, 411.200 vacunes. Per tant,
podem repetir el que vulguem.

I abans, a vostè que li agraden aquestes coses que ens fan
riure, mirava aquí dins i dic, crec que hi ha 18 persones,
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quantes no estan vacunades? Tania és molt jove, Irene és molt
jove, però (...) si dius: quantes persones hi ha en aquesta sala de
més de 40 anys, doncs en realitat aquestes persones de més de
40 anys haurien d’estar o tenim la possibilitat d’estar vacunades
o d’estar-ho aviat. Per tant, això és una realitat també, la gent...
com vostè deia, vaig anar, vaig veure, això, doncs la gent ho
veu també, hi va, acompanya son pare, sa mare, es va a vacunar
i la gent ho veu, el que passa és que és minut-resultat, o sigui,
el meu equip de comunicació els pobres estan en minut i
resultat, perquè després qualsevol incidència, és vera, ens
telefonen: hi ha una cua un poc més llarga a l’aeroport per no
sé què, doncs ja ens telefonen; hi ha un..., però, és clar, i què
surt als diaris? Els que vacunen o posen les 411.000 dosis? No,
probablement la cua que tenguem un poc més llarga a una altra
banda.

Per això ja ho dic: la població ho sap, perquè ho veu, o
sigui que jo crec que això també és un fet.

Estic d’acord, o sigui, a veure, a nosaltres el Tribunal
Superior de Justícia de Balears ens ha avalat totes les
resolucions que hem fet, excepte la darrera, que jo tenia una
esperança, però em varen dir que era una il·lusa, perquè ja hi
havia doctrina del Tribunal Suprem, però dic que tenia una
esperança perquè hi havia tres jutges que havien defensat
aquelles mateixes mesures, però bé, després entenc això de la
disciplina. Ara bé, és clar, nosaltres pensàvem: hem d’anar
alerta, aquests brots que s’han produït normalment són contra
socials normalment, quasi sempre, per tant, és vera, de vegades
veiem coses que no deixen de ser curioses, que tu dies: però
perquè fas aquesta activitat que no has fet mai? Com si a mi em
trobassin a una discoteca, serà complicat, molt complicat, serà
més fàcil que em trobin fent esport a les sis del matí que a una
discoteca, però em fa fins i tot ganes d’anar a una discoteca,
perquè és que, com que fa un any i mig que ho tenim prohibit,
doncs dius: quan obrim hi haurem d’anar, perquè...

No, i és clar, i és vera, ho pensam nosaltres mateixos, i bé,
doncs entenem perfectament que tota la societat es trobi un poc
igual, és a dir, ens permeten fer una cosa, la fem. Jo sempre dic
el mateix, el fet de fer-la no vol dir que no tengui risc, més risc.
I ja hem dit per activa i per passiva quines són les activitats de
més risc. Per tant, la reunió de moltes persones en espais
tancats, bàsicament, doncs té risc, i això té risc i si nosaltres
podem exercir un paper d’ajuda a la població dictant unes
normes, doncs pensam que és més segur per a tothom, i així
s’ha demostrat. Però és cert que veiem la llum.

I després, quant al personal sanitari, la recuperació del
sistema sanitari, avui, per exemple, llegia una notícia dels
metges de Galícia els quals deien que es manifestaven perquè
no troben que no han de veure més de 30 pacients presencials
a la consulta cada dia. I jo immediatament he escrit al gerent de
Primària: quantes persones veuen ara els metges d’aquí? Ara
tenen 20 cites presencials diàries, però el gerent m’ho ha dit,
em diu nosaltres tampoc, o sigui nosaltres no passarem aquestes
30, o sigui l’objectiu també és no tenir 30 persones presencials
a les agendes d’Atenció Primària.

Però el fet és que amb aquestes 20 cites es dona sortida, pel
que em diuen segur que hi haurà qualque centre que tendrà o
qualque metge que tendrà llista d’espera, però el que m’ha dit

el gerent avui mateix, de matí, és que no es veuen
aglomeracions, es fan els contractes de gestió, van els equips
directius a tots els centres de salut de Mallorca i no es veuen
aglomeracions. Això a Mallorca, amb la resta de les illes no hi
he parlat, però per tenir un poc una informació. Per tant, quasi
podríem dir que el sistema sanitari ha estat tan flexible que s’ha
ajustat a les capacitats que té a cada moment, perquè, és clar,
les 500 infermeres les tenim contractades de més, o sigui de
més, de més de fa un any i mig; i és clar, aquestes persones
doncs fan altres feines en aquests moments, és a dir que quan
no atenen pacients COVID o no han de fer tant de domicilis a
Atenció Primària a veure pacients COVID o a les UVAC,
doncs fan altres feines. Per tant, jo diria que avui per avui
l’activitat s’ha recuperat, ara, si tenim un hospital, sobretot els
petits, que tenim un pic d’ingressos i hem de dedicar una planta
una altra vegada, doncs haurem de reduir l’activitat
programada. Això ha estat una constant durant tota la
pandèmia, però en aquest moment ja fa aproximadament un
mes que es troben en activitat normalitzada.

I després totalment d’acord amb la inversió en el sistema
sanitari públic, ho deia també a la introducció, hi ha un abans
i un després, però si qualque cosa crec que hauríem d’aprendre
i mantenir i recordar tots, tots, governi qui governi, sempre aquí
i al Govern central, és que una economia forta necessita uns
serveis públics forts, i això de vegades no ha estat així, i es
paguen les conseqüències al llarg del temps, res és d’un dia per
l’altre. Per tant, totalment d’acord que s’ha de mantenir aquesta
inversió en el sistema sanitari públic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, com a primera o única intervenció, té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a la consejera, a su
equipo y a todos los miembros de esta comisión.

La consejera ha conseguido, con su comparecencia, que la
directora general de Salud haya tenido la excusa perfecta, o
mejor dicho, los diputados que sustenta a este Gobierno hayan
tenido la excusa perfecta para no votar a favor de que
compareciese la directora general de Salud Pública, que ya
compareció en octubre, por cierto, y que tampoco nos aclaró
demasiado. Así que también yo soy muy escéptica de que nos
hubiese aclarado algo si hubiese comparecido hoy aquí.

Intentaré que usted sí que me aclare algo, aunque la verdad
es que hasta ahora lo que he oído... -¿yo puedo quitarme la
mascarilla ahora o...? Sí. Gracias. Intentaré aclarar algo, es que
tanto tiempo hablar... ya no puedo, aunque también, bueno, lo
que he oído hasta ahora pues la verdad es que no se
corresponde con la realidad de lo que yo percibo de lo que
muchas personas perciben, cientos de personas que hablan con
nosotros cada día y que nos cuentan una realidad muy
diferente.
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También quería aprovechar para expresar mis condolencias
a los familiares y a los allegados de los 841 fallecidos en
Baleares por la COVID-19, que, por cierto, han sido bastantes
menos que en otros lugares de España y que ustedes, en sus
análisis, nunca tienen en cuenta una variable que creo que es
muy importante, que es la insularidad, y ustedes parece que se
atribuyen esta menor incidencia de muertes, de fallecidos por
COVID, a su maravillosa gestión, pero en el fondo ustedes
saben que aquí somos unas islas y para bien o para mal tenemos
unas peculiaridades y entre ellas es porque estamos más
protegidos de que el virus pueda entrar en nuestro territorio, si
se hacen bien las cosas. De hecho, durante la primera ola, que
coincidió en temporada baja, aquí, en Baleares, pues la
incidencia fue muy débil comparada con otros territorios donde
en invierno, bueno, pues nada más hay que comparar la
actividad de Son Sant Joan en invierno con la que pueda tener
Barajas, por ejemplo, y allí estuvo la diferencia precisamente
en cómo afectó la primera ola a una comunidad como Madrid
o como afectó, en cambio, a Baleares, donde prácticamente no
tenemos visitantes en invierno.

En cambio, fíjese usted, como después, en la segunda ola,
que ya fue en agosto, fue bastante más acusada, y la tercera ola,
que ya llegó bastante después del verano, pues tuvo más
fallecidos que la primera porque fuimos incapaces de contener
la segunda ola después del verano.

A todo esto, me gustaría también, si pudiera ser, que me
contestase qué pasa con las muertes por gripe durante este año,
si se han contabilizado y cuánta gente suele morir por gripe
anualmente o en los últimos años antes de la pandemia y si
podemos hacer una comparación con la incidencia que ha
tenido el coronavirus con esos 841 muertos.

También me gustaría saber cómo valora usted que los
ciudadanos no puedan elegir la vacuna que quieren en la
primera dosis, ¿por qué ocurre esto? Y además, no pudiendo
elegir la vacuna que quieren, resulta que ahora les hacen firmar
un consentimiento informado para seguir las recomendaciones
de la Agencia del Medicamento y poder continuar el
tratamiento. Quiero decir, a la gente la han obligado a
vacunarse con AstraZeneca, pero ahora, si quieren continuar
con el tratamiento, resulta que ustedes se lavan las manos y les
hacen firmar un consentimiento informado, los mismos que les
han obligado a ponerse la primera vacuna de AstraZeneca.

En cuanto a las personas vacunadas, bueno, pues con pauta
completa tenemos..., yo tengo delante de mí ahora mismo en la
pantalla del ordenador, en la página web del Ministerio de
Sanidad y Consumo, está publicado cada día, ¿verdad?, el
informe de ayer, del 8 de junio, con pauta completa 209.959
personas sobre 1.200.000 habitantes. O sea, esto es un 17% de
la población que está inmunizada ahora mismo. Ustedes en
enero dijeron que iban a vacunar al 70% de la población, que
ya estaría vacunada el 70% de la población en verano. Estamos
a 9 de junio, el 21 de junio empieza el verano, quedan 12 días
para que llegue el verano, ¿siguen asegurando ustedes que en
verano tendremos al 70% de la población vacunada o nos han
mentido?

En cuanto a su actuación al frente de la consejería, bueno,
pues le recuerdo que en 2020 Baleares fue la comunidad más

golpeada de España, el PIB cayó el doble que la media estatal
y casi cuatro veces más que en el conjunto de la Unión
Europea. A ver, datos concretos ¡eh!, el PIB de media en
España cae un 11%, en Baleares un 23,7, más del doble. En
Europa el PIB cae un 6,2%, en Baleares un 23,7, cuatro veces
más que la media europea. Entonces, a ver, yo creo que un
gestor tiene que saber ponderar y establecer criterios
proporcionados a la hora de gestionar los servicios que tiene
entre manos, en su caso la salud de las personas.

Ustedes donde tenían que controlar a la gente era el verano
pasado cuando entraron en Baleares, porque somos unas islas
y por aquí la incidencia era muy baja. Entonces, las medidas
que han tomado de cierres de empresa, de no dejar trabajar a la
gente, de no dejar ganarse el dinero para poder pagar las
facturas, para poder llevar la comida..., para poder ir a hacer la
compra y llevar la comida a sus casas, esto que han hecho es
absolutamente desproporcionado y es absolutamente
equivocado; ustedes se han equivocado de estrategia
completamente, ustedes tenían que pedir test a quienes nos
visitaban, y no una simple encuesta, en vez de prohibir a la
gente trabajar. Pero cuando nosotros pedíamos, día sí y día
también, que se hicieran tests en los aeropuertos, ustedes nos
decían que eso era una tontería y que no servía para nada,
cuando ahora lo están exigiendo. Ustedes se dedicaron a pedir
una encuesta de salud, que la gente rellenara una encuesta, esos
eran sus maravillosos controles que hacían ustedes para que la
gente entrara en Baleares. Y en vez de controlar la pandemia
donde tenían que controlarla, teniendo en cuenta que somos
unas islas, se han dedicado a controlarla a base de clausurar
empresas, de cerrar, de prohibir a la gente trabajar. 

Por tanto, han sido ustedes tan malos gestores que, teniendo
una posición privilegiada por la geolocalización de Baleares,
que son islas, aún así han sido tan torpes que las medidas que
había que aplicar no las aplicaron y, en cambio, como decía,
cerraron negocios y empresas de forma totalitaria y sin
indemnización alguna.

Luego ustedes se excusan en el ministerio y en Europa a la
hora de excusar su incapacidad para vacunar a más ritmo, a
mayor ritmo y poder cumplir sus promesas, pero cuando el
Gobierno de España levanta el estado de alarma, entonces sí
que van por libre, imponiendo su estado de alarma particular,
que luego les tumba el Tribunal Supremo. A mí me gustaría
saber si van a disculparse con los ciudadanos, por haber
actuado de una forma tan despótica, si van a disculparse por
haber afirmado que el 70% estaría vacunado en verano, cuando
es falso, si van a disculparse por haber tenido encerrada a la
población en sus casas por las noches, sin tener atribuciones
para ello, como ya les ha dicho el Tribunal Supremo, si va a
dimitir alguien por haber tomado estas decisiones que han sido
tan nefastas para la economía y que han mermado la libertad y
los derechos fundamentales de los españoles que vivimos en
Baleares.

En cuanto al último decretazo que ha convalidado este
parlament, con los votos de la izquierda y con la abstención de
Ciudadanos, por cierto, ¿es usted consciente de que una
comunidad autónoma no puede legislar para limitar derechos
fundamentales a los españoles?
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Nos dice que confiemos en usted, durante su intervención
de antes, no sé con qué grupo hablaba, usted decía que
teníamos que confiar y que le gustaría que visitásemos un
centro de vacunación para que viésemos el buen ritmo que se
lleva con las vacunas. Mire, nosotros les solicitamos visitar las
UCI para comprobar si existían medios suficientes en caso de
que se disparase la necesidad asistencial, y usted nos lo denegó,
nos dijo que no era el momento. Y a los pocos días, por la tele,
vimos como se permitió entrar a visitar una UCI a un equipo de
IB3. ¿Usted considera que es apropiado denegarle a unos
diputados, que tienen derecho a controlar la acción del
Gobierno, visitar las UCI por motivos sanitarios o porque no es
apropiado, y luego que estos mismos diputados vean por IB3
que las cámaras y los periodistas sí que pueden entrar? ¿En qué
se basan sus decisiones, Sra. Consejera?

Siguiendo con los datos de vacunas, informe de 8 de junio,
de ayer como le decía, personas mayores de 50 años con pauta
completa en Baleares: 41,9%, es la más baja de España, página
web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
está publicado ahora mismo, ¿o miente el ministerio también?

Entre 60 y 69 años con pauta completa de media en España
llevamos un 23,3%, de media en España, ¿en Baleares sabe
cuánto? Un 8,6. Entre 60 y 69 años en España la media es un
23, aquí un 8. Entonces, no nos diga que esto es por un tema de
que aquí hay más gente joven o allí hay más gente mayor en
otras comunidades autónomas. No, estamos por edades, por
edades, mayores de 50, entre 60 y 69 años, esto está para todas
las comunidades igual ¡eh!, porcentaje de vacunación, no
número de personas vacunadas, porcentaje sobre la población
que tiene entre 60 y 69 años en cada comunidad autónoma. En
España, de media un 23, aquí, un 8%. Entonces, no nos mienta,
o no manipule la información para justificar su ineficacia,
porque es que no cuela.

Yo tengo una petición también, si me va a contestar a algo
¡ojalá que sí!, que no me conteste en boca de los empresarios
o de los profesionales sanitarios, porque ustedes acostumbran
a hacerlo así, y no están aquí para defenderse, y además es que
no es cierto lo que usted dice, porque nos dice que están
encantados con su gestión; pero luego, a nosotros, cuando nos
reunimos con ellos, o cuando comparecen aquí, pues no es lo
que nos trasladan. El Sindicato Médico y SATSE han
comparecido aquí, y si no me cree, pues mire usted el Diario de
Sesiones, que también es público y está publicado en la página
web del Parlamento balear, y no nos dicen que estén
encantados, ni muchísimos menos.  Y, bueno, los empresarios
ya ni le cuento, hemos tenido aquí manifestaciones en la puerta,
día sí y día también, durante todo el invierno cada día de sesión
plenaria de diferentes colectivos.

Le recuerdo mis preguntas, lo que llevo hasta ahora: ¿qué
diferencia hay en Baleares entre los fallecidos por COVID y las
muertes por gripe en otros años cuando no había pandemia?

¿Cómo valora que se exija consentimiento informado para
continuar un tratamiento que fue impuesto a la gente por
ustedes mismos, me refiero a la vacuna de AstraZeneca?

¿Por qué nos mintieron diciendo que en verano el 70% de
la población estaría vacunada?

¿Por qué han implantado medidas abusivas que han llevado
a la ruina a los habitantes de estas islas, cuando tenemos el
menor índice de contagios por COVID?

¿Por qué no exigieron la presentación de pruebas
diagnósticas a quienes nos visitaron el pasado verano? Mire,
hay otros ejemplos en el mundo, en Islas Maldivas desde el
verano están exigiendo PCR a la gente que les visita, allí no se
ha cerrado nada, hoteles con el 85% de ocupación durante todo
el año, está considerado destino COVID free. Aquí hasta
navidades no empezaron a plantearse exigir PCR.

¿Piensan indemnizar a las personas afectadas por sus
medidas, tal y como establece la Ley de salud pública de
Baleares, cuando la administración sanitaria adopta medidas
provisionales de intervención ante situaciones de riesgo para la
salud colectiva? Esto lo dice la Ley de salud pública de
Baleares, que la administración tiene que indemnizar cuando se
adoptan estas medidas.

¿Por qué motivo denegó a los diputados de VOX poder
visitar las UCI y en cambio permitió la entrada de IB3?

¿Por qué somos la comunidad autónoma con porcentaje más
bajo de vacunación con pauta completa entre los mayores de 50
años? 

Ustedes apostaron todo a ir a remolque del Gobierno de
España y éste, a su vez, se conformó con ir a remolque de
Europa en la adquisición de vacunas, a diferencia de otros
países que ustedes se han negado a comprar vacunas al margen
de la Unión Europa, y ahora resulta que no han llegado
suficientes para tener a la población vacunada y ser un destino
seguro con un 70% de inmunizados en verano, ¿qué opinión
tiene usted al respecto de esto, no cree que hubiese sido mejor
que hubiesen adoptado otro tipo de estrategia y poder acudir a
los mercados internacionales para comprar vacunas y así poder
tener la población inmunizada y no perder una temporada más?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, vostè ha exhaurit dotze minuts i cinquanta-sis
segons. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies. Ustedes necesitan culpables y los ciudadanos lo
que necesitan son soluciones. Esto para empezar. 

Luego, como comprenderá, si no me avisa previamente, no
tengo por qué saber los datos de gripe, pero casualmente los sé:
en el año 2019 y 2020 murieron 3.900 personas en España, en
España, anótelo bien, porque luego digo una cosa y usted me
replica con otra, o dice cosas que yo no he dicho, con lo cual
no deja de sorprenderme.

Elegir la vacuna, no sé si se refiere a la de AstraZeneca, o
a cualquier vacuna, o cualquier ciudadano. No sé si usted tiene
hijos, si ha ido alguna vez al pediatra o a la enfermera del
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centro de salud a ponerse vacunas, o con algún sobrino, no sé
si tiene hijos, y ha preguntado si la vacuna del tétanos a ver qué
marca es, o la de la gripe, si me van a vacunar con una o con
otra. O sea, no he visto en la vida un ciudadano que pida una
marca u otra marca de vacunas.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, es que me está poniendo un ejemplo absurdo. Con
lo cual, que yo sepa no se solicita al sistema sanitario, ni se le
dice al médico dame Omeprazol, o dame Pantoprazol, o dame
Esomeprazol. El médico te dará lo que considera que te tiene
que dar y si no te lo quieres tomar, no te lo tomes.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Eso sí, eso siempre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, respectem els torns. D’acord?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Entonces. A ver, es evidente por qué no se puede elegir la
primera vacuna, o sea la vacuna que se pone por primera vez,
porque es un bien escaso, Sra. Diputada; lo que pasa es que,
claro, bajo su prisma y su criterio, a saber a quién vacunaría, a
saber a quién vacunaría VOX, me lo estaba planteando cuando
la estaba oyendo, me lo estaba planteando. Bueno, y las
respuestas que me han venido son tan escalofriantes que lo he
apartado de mi mente, lo he apartado de mi mente porque,
desde luego, me imagino que ni población vulnerable, ni
población mayor, ni población..., en fin, probablemente sus
privilegiados, porque así es como funcionan.

Claro, usted me ha dicho..., o sea, que no tengo derecho a
hablar en nombre de los empresarios, pero usted sí. Me
encanta, porque es la característica de la extrema derecha, el
decirle a los demás lo que pueden y lo que no pueden hacer, lo
que tienen o no tienen que decir. ¡Ya vale, ya vale! O sea,
afortunadamente, en este país los ciudadanos son inteligentes
y ustedes no gobernarán jamás, pero creo que... no nos tomen
por imbéciles porque desde luego muchos nos entrenamos para
no serlo.

Y a ver, luego ¿le extraña la caída del PIB? ¿Cuál es
nuestro motor económico, Sra. Diputada? ¿Hay algún país de
la Unión Europea del cual ustedes se fíen? ¿Hay alguno? Es
que no lo sé. ¿Hay alguno donde la extrema derecha gobierne
un poco más que aquí? ¿Suecia, a lo mejor? No lo sé. ¿Qué
resultados tienen? ¿Qué resultados han tenido? ¿Qué están
haciendo en el resto de los países del mundo? ¿Qué están
haciendo el resto de comunidades autónomas, incluso donde
ustedes dan soporte al gobierno? ¿Qué están haciendo, cosas
muy distintas a las nuestras? Porque yo diría que las medidas
que han tomado, y tengo familiares, se lo puedo asegurar, en
Alemania, en Francia, en Inglaterra, son muchísimo más duras,
muchísimo más restrictivas que las que se han puesto en este
país, en global, y que nos debemos también... Aunque
ustedes..., ayer decía, es que, como no tuve oportunidad con el

decreto ley de defenderme, ayer usted me decía que había que
acatar la Constitución y hablaba de que ustedes abogan por un
gobierno central, y esto de las autonomías, que creo que
también están en la Constitución, ya sabe que no sé nada de
derecho, pero creo que el Estado de autonomías también está
en la Constitución; entonces llegan a decir tal cantidad de
incongruencias, por utilizar una palabra amable, que de verdad
que no sé si ustedes mismos se creen lo que dicen, porque a mi
todavía me sorprenden.

Mire, Sra. Diputada, podemos habernos equivocado en
muchas cosas, claro que sí que nos hemos equivocado, seguro,
en muchísimas cosas, porque gestionar una pandemia no es
fácil, no es fácil, pero no piense que por estar en la oposición
sabe más que los que estamos gobernando, no lo piense, ni aquí
ni en ninguna parte, ni aquí ni en ninguna parte, ya digo que
parece que todo el mundo que está en la oposición sabe más
que el gobierno que está gobernando. Y yo, al final, ¿me tendré
que disculpar por tener los mejores resultados? ¿Me tendré que
disculpar por tener una tasa de muertos baja? ¿Me tendré que
disculpar por tener la incidencia más baja en estos momentos
del país? Me tendré que disculpar por eso, Sra. Diputada.

Y en relación con la vacunación, usted me habla de los
mayores de 50. Mire usted los de 40 a 49, es que si
comparamos podemos compararlo todo, es que si tenemos que
hacer rankings y empezar a decir: este grupo sí y este no y esta
baja aquí y esta..., claro que tenemos margen de mejora, claro
que sí que tenemos margen de mejora. Pero también mire usted,
que tiene la página abierta, los datos del ministerio, entre 40 y
49 el porcentaje de vacunación mayor de toda España, mayor
de toda España, y lo tiene usted abierto delante. Entonces, no
tolero que digan: somos los peores de todo en todo; porque,
bueno, esto es el sistema catastrofista de VOX, para luego salir
y decir nosotros tenemos la solución, y a lo mejor algunos les
creen, pero más vale que no gobiernen para poderlo demostrar.

Y luego con el tema del turismo y ponen ejemplos que,
sinceramente, antes hablaban de las islas griegas, de Turquía,
de tal, que, como decía el conseller Negueruela, resulta que
ahora están cerrados y ahora no va nadie allí y el 60% del
turismo alemán de este país está viniendo a Baleares, el 60%.

¿Qué ha caído nuestro PIB? Claro que sí, con empresas
dedicadas al turismo y a servicios, o sea, ¿cómo no va a caer
más nuestro PIB que el de comunidades autónomas más
industriales, cómo no va a caer más? Pero lo que sí está claro
es que estamos trabajando mucho, algunos estamos trabajando
muchas horas al día para ayudar a los empresarios, para
recuperar la economía, para hacerlo de una manera segura, para
hacerlo de una manera estable, para alargar temporada, para
que vengan cuanto antes, para trabajar con todos los mercados.

Y, luego, para acabar, me dice..., ah, bueno, el tema de los
extranjeros y las PCR. Vamos a ver, las medidas de control a
extranjeros son del Gobierno central, eso que les gusta a
ustedes tanto del Gobierno central que todo tiene que ser
centralizado; o sea el Gobierno central, a veces sí, otras veces
no entiende para nada qué es un puerto qué es una playa. Y
entonces pues ahí estamos las autonomías también, pero en el
caso de las extranjeros, las cuarentenas, todos los requisitos
para entrar en este país de extranjeros no depende de esta
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comunidad autónoma. Por tanto, aún así pues asumo que hemos
hecho lo que hemos hecho y hemos hecho cosas distintas a
otros países, pues sí.

Y nos negamos a comprar vacunas, pues será que toda la
Unión Europea está equivocada, porque no hay un sólo país de
la Unión Europea que haya comprado a un mercado, supuesto
mercado fantástico; dígame uno, dígame un sólo país de la
Unión Europea. Entonces, ¿en Baleares somos todos tan
imbéciles y no sabemos gestionar y lo hacemos todo tan mal,
que no sabemos comprar vacunas? Es que no sabe nadie en
todo el mundo, mire usted que casualidad, o sea, no es
solamente cosa de Baleares.

Aún así, ya le digo, margen de maniobra tenemos, pero
proposiciones de VOX cero, cero, o sea, no hay ni una que dé
un sólo sentido a esta pandemia.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, feia estona que no feia una compareixença amb
vostè, gràcies per ser aquí, a vostè i a tot l’equip que
l’acompanya.

Me sum a la part d’agraïments de tots els professionals
sanitaris de la nostra comunitat, per la feina que han fet i per la
feina que segueixen fent i també el condol a totes les víctimes,
familiars i amics de les persones que per mor d’aquesta
pandèmia, d’aquesta malaltia, han perdut la seva vida.

Estam contents que s’hagi reduït i s’han reduït dràsticament
els contagis a mínims respecte del mes d’agost. També és vera
que la pressió hospitalària ha disminuït i dóna alè a les nostres
UCI i a les plantes dels hospitals les quals poden seguir o
poden iniciar més amb aquesta normalitat, la seva tasca
habitual. Però també és cert, i vostè ho ha dit, que no tot és
blanc o negre i en poc temps hi pot haver hagut canvis dràstics,
perquè si és cert que estam molt bé, també és cert que hi ha
hagut alguna setmana que hem estat de les comunitats que hem
tengut la incidència més elevada.

Jo no li diré, li ho vàrem dir dimarts al plenari, si érem la
darrera comunitat amb manco persones immunitzades, però sí
que li diré que sempre hem estat dins les cinc darreres, això sí
que li ho diré, hem estat per darrere, i des del nostre grup
parlamentari li hem manifestat... i hem estat per darrere no amb
2 i 3 punts, hi ha comunitats que gairebé ens doblen i també
això és una certesa. I li ho dic perquè, de la mateixa manera que
ara..., vostè ho deia, som la comunitat que tenim el turisme com
a motor econòmic i on el PIB ha baixat d’una manera dràstica
i ens ha fet molt de mal. Des del nostre grup parlamentari, ja
des de fa mesos, demanàvem que, no per no ser solidaris amb
la resta de l’Estat, però perquè hem tengut una realitat i una
necessitat, sí que demanàvem que hi hagués més vacunació a la

nostra comunitat i, això no ens hem aturat de demanar-ho i ho
seguirem reivindicant.

Jo no..., falten vacunes, es guarden vacunes, sí que per
ventura aquestes 140.000 dosis és segons els dies que es mira,
però m’agradaria que em pogués donar una explicació del per
què sempre hem anat per darrere, ho deixarem així.

També m’agradaria saber el ritme de vacunació que es
preveu en els pròxims mesos, amb el que vostè ha dit, amb
aquestes 400.000 dosis que ara arribaran supòs que hi haurà un
bot important, però aquest 70%..., i això tampoc no és la
primera vegada que li ho dic, s’ha d’anar molt alerta quan es
donen les dades perquè tot està gravat i tot està publicat, i això
que a principi d’estiu tendríem aquest 70% de la població
vacunada no ha estat així, perquè com molt bé s’ha dit ara ja
passam gairebé al setembre. Quan preveu que aquest 70% hi
sigui, al setembre?

Respecte de la vacunació dels menors de 12 anys, fa pocs
dies es va donar llum verda, sembla ser, perquè les vacunes de
Pfizer es poguessin administrar a menors d’entre 12 i 15 anys.
El Ministeri de Sanitat també va dir que voldria vacunar de la
COVID aquells adolescents abans d’iniciar el curs escolar.
M’agradaria saber com valora la conselleria, el Govern la
pertinença de vacunar aquest grup d’edat davant del poc risc
que també s’ha manifestat que tenen, que sí que tenen una
càrrega viral més elevada, però que el contagi és més baix. Per
tant, què pensen vostès de la necessitat de vacunar aquesta
franja d’edat abans del proper curs escolar?

Una altra de les peticions que li faria és..., i ho vàrem
demanar al conseller, el tema d’administrar la vacuna a tots els
docents. Sí que és cert que amb l’excusa -i ho vaig dir ahir
crec-, amb l’excusa de l’estratègia de vacunació que depèn de
l’Estat, hi ha una sèrie de professors, com els dels CEPA, els de
l’Escola d’Idiomes, que a la nostra comunitat no s’han vacunat,
però la mateixa estratègia de vacunació dóna marge a les
comunitats per poder flexibilitzar aquestes vacunacions. Per
tant, pensam que, com a altres comunitats s’han vacunat
aquests docents, a la nostra també es podria haver fet. I en això
li posaré un exemple, que ha dit vostè fa cinc minuts, i que és
en els discapacitats, que hi ha algun discapacitat de residència
que s’ha passat amb calçador en el tema de l’estratègia de
vacunació, perquè aquí a la nostra comunitat sí que han
considerat que s’havien de vacunar.

Donaré i agrairé la coordinació que hi ha hagut als punts de
vacunació de les nostres illes. És veritat que quan..., jo
personalment i companys, s’ha parlat amb persones que han
anat a vacunar-se aquestes han dit que ha estat molt fàcil, molt
àgil i tampoc no han hagut d’esperar gaire. Pensam que és
important que s’hagin obert i s’hagin habilitat altres centres de
la nostra comunitat, centres de Mallorca perquè es pugui
ampliar i es pugui vacunar més gent. Vostè ha dit que és un
tema en el qual fa un més que es fa feina i que no és un tema
d’un dia per l’altre.

També m’agradaria parlar del tema de les mascaretes,
perquè s’ha comentat en declaracions, aquest mateix dilluns el
director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències, el
Sr. Simón, que dins el juliol o fins i tot abans hi podria haver
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una bona part... o seria una bona data, perdó, per plantejar
deixar d’usar les mascaretes en exteriors. És clar, això ens
suposa la pregunta de dir: quin percentatge de població hauria
d’estar vacunada per poder plantejar-nos llevar les mascaretes
als exteriors i com valora vostè aquestes declaracions.

També, i ho vaig comentar dimarts al conseller d’Educació,
les mascaretes, segons l’OMS i UNICEF, es recomana que
menors de 12 anys o entre 6 i 12, perquè a menors de 6 anys
tampoc no era obligatòria, però dins aquesta franja d’edat no
era aconsellable portar mascareta. Vull entendre que hi ha
informes que així ho recomanen. Per tant, m’agradaria saber si
des de la conselleria en tenen constància i si pensen que haurà
de ser obligatori aquest ús de les mascaretes. Nosaltres, en
principi, amb aquestes recomanacions, sí que es va presentar
una iniciativa en aquest sentit.

També voldria haver parlat del passaport COVID, però, és
clar, el fet de ser de les darreres persones que parlen i que a
cada torn vostè contesta, hi ha moltes de les preguntes que es
volen formular que han estat contestades, però en el tema del
passaport COVID m’agradaria, i de fet ens ho ha explicat, el
funcionament de com anirà aquest certificat i el tema de la
validesa, etc., supòs que també ho anirem sabent aquests dies.

Sí que m’estranya, però, i parlam de passaport, és que als
controls sanitaris per a viatgers no tothom -i això és l’Estat qui
ho diu-, no tothom necessita el mateix control, perquè a partir
del 24 de maig és veritat que la gent que venia d’Anglaterra no
necessitava tenir proves de PCR. I ens estranya, perquè també
s’ha dit en diverses ocasions que allà hi ha soques que són més
fortes, i no entenem molt bé per què aquesta situació, perquè
nosaltres som dels que diem que hem de deixar venir els
turistes, però, evidentment, els hem de deixar venir sabent que
o bé tenen la vacunació o bé tenen una prova PCR o d’antígens
feta.

Què més?... Bé, també s’ha demanat el tema de les
empreses, hi ha hagut empreses, i altres comunitats ho han fet,
que voldríem vacunar els seus treballadors i..., entenem que hi
ha un tema de coordinació que s’hauria de treballar molt i
entenem que és difícil, així com també s’ha dit el tema de poder
posar la segona vacuna a gent que ve... a turistes que vénen
aquí. És clar, si el nostre motor principal és el turisme i hem de
posar vacunes, i nosaltres en tenim poques, ens haurien
d’enviar més vacunes sí o sí, perquè si no ho passaríem
malament, això està clar. Creiem que és difícil, però,
evidentment, si s’estudia i es coordina d’una manera eficient i
eficaç podria ser una bona solució i és veritat que semblaríem
o seríem més segurs.

Per acabar ja, ahir el ministeri va proposar eliminar les
restriccions d’hosteleria i permetre l’obertura de l’oci nocturn
també a zones de risc, de nivell mitjà. M’agradaria, i també ho
ha contestat, com valora aquesta proposta. Vostè ha posat
exemples, però, de concerts, d’activitats culturals, que aquestes
són activitats molt controlables i es poden controlar, si s’ha
estudiat la manera que es pugui obrir aquest oci nocturn, perquè
a més és gent que ho ha passat molt malament i farà, alguns,
prop de dos anys que tenen tancat i moltes d’aquestes
empreses, desgraciadament, hauran desaparegut perquè no

s’hauran pogut mantenir, però a veure si s’han estudiat els
protocols per poder fer aquesta obertura d’oci nocturn.

Gràcies, presidenta i gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda, vostè ha fet ús d’onze minuts i
quaranta-tres segons. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. He escrit una bajanada que... és clar,
que se n’ha anat a educació i..., és que ara he vist se n’ha anat
a educació i és perquè no és en aquesta comissió habitualment,
hi és la Sra. Pons, però bé, encantada que hi sigui. 

A veure, nosaltres no hem deixat de reconèixer mai que
estam a la cua de la vacunació d’Espanya, en global, això és un
fet i això, igual que es pública una dada se’n publica una altra;
ara quan anam per trams d’edat, idò, si en una estam a la cua i
en l’altra no, jo també vull que hi ha grups que no, perquè no
només ens quedem amb el negatiu. A més, crec que els
ciutadans necessiten també notícies en positiu, hi ha moltes
maneres de valorar-ho i de mirar-ho.

Això nosaltres ho hem explicat. Miri, en les primeres
vacunes que es varen rebre..., jo sempre m’he comparat amb
Extremadura i amb Astúries perquè tenim aproximadament la
mateixa població, i em sorprenia que a Astúries els enviassin
quasi el doble no, però prou més que a nosaltres, i és que si
nosaltres tenim 5.000 persones en residències ells en tenen
15.000, o Extremadura, ara no sé quina de les dues, una crec
que en té 10.000 i l’altra 15.000, segons població també
publicada pel ministeri. És normal que tenguin..., o sigui, la
gent que té... les comunitats autònomes, per exemple Astúries
és una d’elles, han rebut una quantitat de vacunes molt gran
perquè tota la seva població es concentra en 60 per amunt.

És clar, nosaltres hem reivindicat criteri poblacional, és a
dir que es comptàs la població en global, no la poblacio major
de 80 o la població major de 60, perquè ens compensi d’alguna
manera, perquè si no, efectivament estam a la cua les
comunitats autònomes que tenim població més jove, València,
Canàries... estam a la cua.

És veritat que algú ha d’estar a la cua, però a mi no
m’agrada que siguem nosaltres o sigui..., nosaltres continuam
demanant, continuam reivindicant que comptim amb població,
que ens compensin d’alguna manera i aquesta és la nostra
reivindicació. Ara, en global és aquest, o sigui, són les franges
d’edat que es varen aprovar per part de la comissió de... la
ponència de vacunes i la Comissió de Salut Públic i s’ha decidit
aquesta distribució. 

Després quant a personal sanitari o personal docent o... bé,
hi ha comunitats autònomes que en tenem més, unes altres en
tenen manco, però la població diana..., doncs s’han tramès
tantes dosis com població diana amb errades, com he comentat
abans, amb errades considerables.
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Quan arribarem al 70%? És molt difícil. Si ara vostè em
diu: quan acabarem de posar aquestes dosis? Ho hauríem de
calcular, però ho sabem perquè es fan contínuament aquests
càlculs, quantes primeres s’han posades, quantes segones es
necessiten, per tant, quantes vacunes arriben, quantes primeres
cites podem oferir, i això canvia cada dia, però cada dia hi ha
moltes persones a sobre d’aquest tema. És clar, això ho podem
contestar perquè és responsabilitat nostra, però quan no
controlam l’arribada de vacunes, idò es fa molt difícil.

Jo ara ja, per un criteri de prudència, seguesc les
recomanacions..., o sigui, un poc els indicadors que ens diu el
ministeri, però la setmana passada havíem de tenir 60.000 i
busques de dosis de Pfizer i ens en varen plomar 11.000, o...
bé, en varen davallar 11.000, va afectar totes les comunitats
autònomes, però a Balears 11.000 manco. Que vàrem haver de
redistribuir totes les que teníem previstes, d’enviar aquí i allà,
redistribuir cites, en fi, és una bogeria cada vegada que no
s’acompleixen exactament les previsions que tenim.

I després, el que dic, no vénen vacunes d’AstraZeneca i de
cop te’n venen 33.000 i dius: uf, i ara què faig! Idò, bé, per
això hi ha tantes persones..., i jo no dic que confiïn amb mi, o
sigui jo no dic..., esper que els ciutadans també hi confiïn, però
no dic que confiïn amb mi com ha dit abans la Sra. Ribas, jo el
que deman és que confiïn que hi ha moltes persones molt
qualificades i molt preparades que vigilen i supervisen tot el
procés de vacunació, moltíssims de treballadors que fan feina
perquè tot això funcioni i funcioni bé, i per això deman
confiança a la població. Així com la mateixa confiança que
quan un entra per la porta d’urgències o quan t’han d’operar
d’una cama o quan t’han d’operar d’un ronyó, o sigui, que
entres amb confiança en el sistema sanitari públic.

Després, quant al tema de la vacunació dels menors de 12
a 15 encara..., està aprovat per l’Agència Europea, però no està
aprovat aquí l’ús de la vacuna.

Necessitat de vacunar? Si tenen capacitat de transmetre sí,
perquè poden tenir un pare, una mare amb un càncer, poden
tenir un padrí, poden tenir... està envoltats de gent gran i per
tant, és important que els infants es vacunin també, perquè és
un acte no només de responsabilitat individual, sinó col·lectiu,
com... per aconseguir aquesta immunitat de grup necessitam
que quanta més població hi hagi vacunada idò molt millor.

Després em deia dels docents, l’estratègia, em diu: l’ha
posada d’excusa, no és una excusa, l’estratègia és l’estratègia.
Ara bé, és veritat que hi ha situacions..., o sigui, i les
excepcions que hem de fer de l’estratègia han de ser mínimes
perquè, home, podem fer excepcions, nosaltres la primera
excepció que vàrem fer va ser el tema dels cuidadors, que
vàrem ser la primera comunitat autònoma, perquè era..., a mi
em va semblar flagrant. Però després és cert que, a veure, ens
donen les vacunes per als col·lectius que està..., quan poses una
vacuna deixes de posar-la, o sigui, la poses a un i la deixes de
posar a una altra persona que està prevista. Per tant, crec que
són temes que hem de valorar.

Els CEPA es varen incloure, estan inclosos, el que passa és
que a un moment donat que es va canviar el tema
d’AstraZeneca a menors de 60, vàrem vacunar..., o sigui,

només per a majors de 60 vàrem vacunar els professors majors
de 60 dels CEPA i, és clar, ara ens falta posar les primeres
dosis dels que quedaven per posar, diguéssim, no?, però sí que
estan inclosos.

Després, la vacunació als centres de salut, no sé si em
demanava la pregunta, a BITCITA es pot triar a partir d’avui
o bé la vacunació a un centre gran, tipus Son Dureta o Germans
Escales o Inca o Manacor, a l’hipòdrom, o al teu centre de
salut, l’única condició que hem de saber és que quan es triï un
lloc, la segona dosi ha de ser al mateix lloc també, per facilitar
per als sistemes informàtics.

Després, la mascareta abans de juliol, a veure, què és el que
pens? Des del sentit comú, que si tots tenguéssim clar com es
transmet la malaltia quasi no seria necessari posar normes. Jo
de vegades..., algun dia que puc vaig caminant a la feina i jo
pas per un tros en què no hi ha absolutament ningú, i jo mateixa
ho pens: ara aquí jo estic sola, em puc contagiar a mi mateixa
perquè no..., és impossible contagiar, però si passàs algú per
l’altra acera que està a quatre metres, idò continua essent
impossible.  Per tant, quin sentit té? Cap, cap.

Ara bé, com que no tenim tots tal vegada la informació
suficient, idò després ens trobam al Passeig Marítim amb gent
que corre i que te respira amb tota la seva força i una certa
aglomeració de gent, llavors al Passeig Marítim me la posaria,
però, és clar, això no pot ser un acte individual. Per tant, com
que està regulat a una llei l’ús obligatori de la mascareta, es
troba a la Llei 2/2021 a nivell estatal, idò precisa d’aquest
canvi, d’aquesta modificació de la llei. I crec que si les coses
continuen anant així de bé, jo som de l’opinió de Fernando
Simón, que abans de..., o sigui que en el juliol esper que els de
Salut Pública ens donin l’oportunitat de no dur mascareta a
l’exterior, a l’exterior a espais ventilats, perquè a l’exterior
d’una discoteca, per exemple, si m’ho demana, jo sí diria que
sí que s’ha de dur.

Després, és clar, el Regne Unit no és Europa i el Regne Unit
té les seves normes i el certificat digital servirà per a tota la
Unió Europea. I què ha passat amb el Regne Unit? És cert,
durant un temps no se’ls va deixar entrar, perquè tenien una
incidència elevadíssima, malgrat estar confinats, però quan es
va permetre tenien un percentatge de població molt alt,
vacunada -ara, mentre continuam, ho cercaré- però tenen un
percentatge alt de població vacunada i tenien una incidència
molt baixa.

En realitat, tenen una incidència baixa, a nivell global, el
que passa és que la soca aquesta índia -que ara es diu Delta-
afecta sobretot el nord d’Anglaterra, Escòcia i Bolton, una zona
de Manchester. Aleshores, en aquestes zones tenen incidències
de 400-500, per això crec que ha fet un replegament cap
endins; Anglaterra ha dit: idò mira, com que tenim aquesta
situació no permetem viatjar, és clar, són ells els que no deixen
sortir. 

I després, el ministeri avui -en teoria- avui s’aprovava la
proposta, he estat un poc pendent però també els whatsapps del
grup del ministeri..., avui hi havia Interterritorial a la vegada
que aquesta compareixença, i sembla que sí s’aprovarà la
declaració d’actuació coordinada en el sentit que s’ha presentat
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aquests dies, sempre amb un marge de flexibilització per poder
ser més restrictius si les comunitats autònomes ho consideren. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda Sra. Consellera i el
seu equip. El que té intervenir la darrera és que queden poques
coses per debatre, en realitat. I supòs que ja li vindrà bé perquè
deu estar cansadeta. 

Però bé, jo el que sí volia comentar, respecte del tema del
repar..., com que ha sortit tantes vegades, el tema de l’índex de
vacunació, el repartiment de les vacunes, tot açò, jo entenc que
la primera etapa anava molt adreçada precisament a aquesta
població de risc, més vulnerable, gent gran, residències,
personal essencial..., però a partir d’aquell moment en què ja,
en principi, tenim gairebé coberta tota aquesta població,
vacunada, el repartiment com es fa ara? És a dir, quin criteri
empra..., el Comitè Interterritorial supòs que deu ser el que
marca aquestes pautes per fer aquest repartiment, perquè potser
així ens quedarà una mica més clar per què l’índex de
vacunació de la nostra comunitat.

Que consti, Sra. Consellera, que no li ho dic en to de crítica,
sinó per posar una mica més de llum per veure si s’acaba
d’entendre bé.

És curiós perquè ara, fa no res, acab de llegir una piulada de
l’investigador Salvador Massip, que ell fa feina i viu a
Anglaterra, i sabem que Anglaterra és dels territoris amb un
índex de vacunació més elevat, un 75,8% amb una primera
dosi, un 50,9 amb una pauta completa, però amb una incidència
acumulada que va pujant, a 35, amb una incidència acumulada
a 7 dies que va pujant i ara es troba en 35. És clar..., i diuen, i
ell deia: de moment no afecta ni els ingressos ni la mortalitat.
Però que venc a referir-me també, i una mica també seguint la
seva línia, aquesta lluita encara no l’hem aturada perquè, per
molta vacunació que hi hagi, aquest sorgiment de noves soques
hem de veure també com va funcionant tot açò.

Sí que he llegit fa no res una qüestió que voldria saber la
seva opinió. A França han inclòs les farmàcies dins l’estratègia
de vacunació. Com es veuria aquesta possibilitat aquí, a les
Illes Balears? És clar, a més, açò és un article escrit
precisament pel president del Col·legi de Farmacèutics de
Catalunya, ell parlava que són de proximitat, punts d’accés, de
prevenció i control i que en realitat també moltes vegades, jo
mateixa, moltes vegades, vaig a la farmàcia a fer consultes,
directament. Llavors, m’agradaria conèixer la seva opinió
d’incloure aquesta possibilitat, sobretot, estic pensant ja a
mesura que passem cap a franges més joves.  

I hi ha un altre tema que també voldria saber la seva opinió
perquè ara li estava donant voltes: vostè pensa que pot passar
que a mesura que tinguem més tant per cent de gent vacunada

es produeixi..., és a dir, disminueixi la percepció de ris i, per
tant, les ganes de vacunar-se? És possible que ens trobem amb
aquest escenari?

Per què a Mallorca es vacuna als centres, als CAP i a la
resta d’illes no? O es farà més endavant? Incloure..., el tema
que es pugui vacunar als CAP, que, de moment, es fa a
Mallorca, entenc que segurament deuen estar estudiant també
de fer-ho a Menorca i a Eivissa? Però, bé, si m’ho pot aclarir
també li ho agrairia. 

S’han trobat molt de rebuig per vacunar-se, per part del
personal sanitari?

I ja vaig acabant, Sra. Consellera perquè sí, perquè ja
convé. Bé, és així. Jo voldria acabar amb una darrera reflexió
i és que és evident que avui parlam del procés de vacunació a
les Illes Balears i que ens interessa saber com estem nosaltres
i com està fins i tot Espanya, però en realitat és que ningú no
serà fora de perill fins que tothom sigui fora de perill, és a dir,
per molt que aquí aconseguim tenir el cent per cent de la gent
vacunada, mentre a l’Àfrica, al sud-est asiàtic, a Sud-Amèrica
no tinguem la gent vacunada, senyores i senyors, això no haurà
acabat! Vull dir, hem de tenir claríssim que la fi de la pandèmia
vindrà donada quan tinguem un cent..., bé, tant de bo fos un
cent per cent de la població vacunada, Sra. Consellera!, però
miri, potser em conformaria amb un 95..., m’ha d’entendre,
però.

Gràcies, per la seva presència, per les seves explicacions i
per tot. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Sra. Font, vostè ha exhaurit quatre minuts i vint-i-
nou segons. Respon la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. El repartiment, nosaltres fa temps que
demanam que sigui per població i fa temps que també la
ministra va dir que seria per població global. Nosaltres, perquè
es facin una idea, quan nosaltres, per exemple, arriben vacunes,
quin percentatge ens toca? Quan arriben fons, fons europeus, o
arriben al ministeri 100 milions, què ens toca a Balears? El pes
que té Balears és d’un 2,5, aproximadament, llavors, jo solc fer
aquesta regla, no?, del 2,5.

Però és cert que no ens beneficia a nosaltres la distribució
per grups d’edat, perquè, és clar, si dius: quants majors de 70
hi ha a Astúries? Idò, 300.000. Quants n’hi ha a Balears?
100.000.  A Astúries n’envien 300.000 i aquí n’envien 100.000.
O sigui, està fet així. I és cert que fa un temps que diuen que es
fa poblacional. Jo no not molta diferència, he de dir, he de
reconèixer, no he notat molta diferència. Però sí que és cert que
també han augmentat prou les de Pfizer, no?, vull dir que han
arribat moltes més vacunes de Pfizer i, per tant, ja dic, en un
mes de juny 411.000, és que són més de les que hem posat fins
ara, tots els mesos, des del mes de gener.
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Per tant, que a nosaltres ens agradaria anar més ràpid? És
clar que sí. 

Després, al Regne Unit, per exemple, a Bolton, a
Manchester, a l’Hospital de Bolton, sí que han llevat l’activitat
quirúrgica tot el que no sigui urgent i preferent, per exemple,
perquè sí que s’ha vist molt afectat. Què passa amb la soca
índia, amb aquesta, la Delta? Que sembla que necessita les dues
dosis de vacuna perquè sigui un 70% eficaç, amb dues dosis,
una dosi no és suficient. Llavors, ells varen agafar l’estratègia
de vacunació d’una sola dosi per vacunar el màxim nombre de
gent, pot ser encertada, però és cert que quan arriben aquestes
variants que no sabem com es comporten amb les vacunes, idò
ara ja hi ha publicat en el British -em sembla- Medical Journal
un article que diu que dues dosis et confereixen una immunitat
del 70%, per tant, és clar, estan vacunats però no és suficient la
protecció. Probablement els casos seran més lleus entre els
vacunats. 

Després em deia a França, les farmàcies amb l’estratègia de
vacunació. Un poc és el que he dit al principi, vull dir, no
volem pecar de supèrbia sinó també demanar l’ajuda en el
moment que realment pensam que la necessitam. Nosaltres hem
tengut els centres de vacunació com Son Dureta que té 10 línies
amb dues línies obertes perquè no teníem més vacunes, llavors,
per què has de... O sigui, el fet la conservació, el transport, la
traçabilitat, l’accés a la història clínica, té la seva dificultat,
això és una part. I després, una de les més importants és que ho
hem de revisar... o estam revisant, de fet, per altres qüestions
també, perquè per a nosaltres les farmàcies comunitàries són un
element de proximitat absoluta que ens ajuden moltíssim en
molts de projectes i que ens aniria molt bé que ens ajudassin
per a altres també, però aquí..., ja dic, ho hem de revisar, però
amb quasi tota seguretat els farmacèutics no poden fer
tècniques invasives, no està permès, per les seves competències
professionals, per exemple treure sang o fins i tot que siguin
tècniques relativament senzilles.

Llavors, ho revisam perquè és cert que en alguna estratègia
es parla que la presa de mostres, per exemple, de PCR o la
vacunació que és un fet ben senzill, perquè la gent s’autoinjecta
totes les vacunes, per exemple, de les persones al·lèrgiques se
les posa un mateix, per tant, vull dir, són tècniques senzilles,
però no entra dins les seves competències professionals, i tenim
altres col·legis professionals que ho podrien denunciar.

I després, la percepció de risc, sí que passa -sí que passa-
perquè tots coneixem gent que diu: ara les coses estan bé, ja ho
veurem, ja en parlarem d’aquí uns mesos a veure com va tot, i
no em vacun perquè..., o sigui, això ho hem sentit tots, o sigui
que aquesta percepció ja existeix en aquests moments.

Quant als centres de salut, es treballa, és cert que a Menorca
és una illa molt més petita, que té dos punts de vacunació ja...,
vàrem aconseguir els dos punts de vacunació i sembla que va
prou bé. Així i tot, doncs bé, es valora perquè de cara a l’estiu
de vegades és més complicat.

Després... el rebuig per part del personal sanitari, jo diria...,
les persones que estan en primera línia pràcticament s’ha
vacunat tothom -pràcticament s’ha vacunat tothom, tothom-, i

en general tot el personal sanitari està al voltant del 90%,
encara queden persones, però tenim una cobertura acceptable.

Ja està, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn al Grup Parlamentari Socialista
com a primera o única intervenció, té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Vull saludar la consellera, l’equip que
l’acompanya, agrair la seva compareixença i també les
explicacions que ens ha donat al llarg d’aquesta sessió.

En primer lloc, permeti’m que dubti de la voluntat de
transparència i bona informació relativa a la petició de
compareixença de la directora general de Salut Pública,
sobretot després d’escoltar els motius pels quals es va justificar
aquesta compareixença per part de la portaveu del grup
parlamentari proposant. Des del meu parer, eren més propers
a l’enrenou i a la confrontació que a la voluntat de mantenir un
debat polític sincer i clar sobre les qüestions que es
plantejaven.

Dit això, com sempre, des del nostre grup lamentam les
morts que s’han produït com a conseqüència d’aquesta
pandèmia i també des del nostre grup volem traslladar una
vegada més el nostre reconeixement a tots els professionals
sanitaris que sempre han estat en primera línia en el combat
d’aquesta pandèmia, en la lluita contra la COVID-19 i que ara
veuen com de forma progressiva es recupera de mica en mica
la normalitat amb la seva assistència sanitària.

En aquest sentit, també volem mostrar per part del Grup
Parlamentari Socialista la nostra satisfacció per l’acord que es
va fer públic aquesta setmana, per incrementar -i vostè hi feia
referència, Sra. Consellera- de 2 a 10 milions d’euros l’import
relatiu a la productivitat que s’abonarà a la nòmina d’aquest
mes dels professionals sanitaris, per reconèixer també
econòmicament la seva tasca durant aquests llargs mesos. En
aquesta comissió hem tengut debats en relació amb aquesta
qüestió, la compensació econòmica als professionals sanitaris
com a agraïment per la seva tasca, ho han vengut a reivindicar
en les seves intervencions tant SATSE com SIMEBAL, i és
cert que en aquest cas parlar o intervenir el darrer no m’ha
suposat cap problema en aquest sentit perquè cap dels grups
que fins ara havien reivindicat aquesta mesura hi ha fet
referència.

Sí que és cert que, com bé deia s’incrementa de 2 a 10
milions d’euros aquest import. Jo vull recordar que el Grup
Parlamentari Popular als pressuposts generals de la comunitat
autònoma va presentar una esmena per 2 milions euros,
únicament 2 milions d’euros, per finançar aquest plus COVID.
En qualsevol cas, com deia, sembla que pràcticament les bones
notícies no cotitzen a l’alça com puguin cotitzar les dolentes.

Pel que fa referència a la situació epidemiològica, Sra.
Consellera, jo crec que no cal recordar l’impacte que va tenir
la tercera onada a la nostra comunitat autònoma, crec que
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encara ara tenim molt present quines varen ser les seves
conseqüències.

I arran d’aquesta tercera onada, vostè ho ha dit i ho ha
reconegut, es va apostar per una desescalada lenta, per una
desescalada prudent com a millor mesura per no tornar a
reproduir una nova onada a la nostra comunitat autònoma, i
això ha permès, la desescalada lenta, aquesta desescalada
prudent, més pausada en el temps, ha permès, entre d’altres
coses, per exemple, tenir una incidència baixa, vostè deia que
era la més baixa ara mateix a 14 i 7 dies; també un índex de
mortalitat per sota de la mitjana, ara mateix un descens del 97%
respecte del mes de gener; una minva de la pressió de les UCI
i als hospitals; i també la possibilitat d’haver iniciat la
temporada turística a la nostra comunitat autònoma i, per tant,
també la reactivació econòmica.

Abans, quan venia cap aquí per a la comissió d’avui
horabaixa, llegia una notícia on l’ambaixador del Regne Unit
a Espanya, el Sr. Elliot Hugh, feia referència que a la propera
revisió del semàfor al Regne Unit probablement, probablement,
posava aquest condicional, es cribraria per territoris i, per tant,
les Illes Balears, gràcies a aquesta situació, podria estar en
verd, que és una situació, un escenari que tots esperam.

En qualsevol cas, en relació amb la situació epidemiològica
de la nostra comunitat autònoma, Sra. Consellera, li volia
plantejar algunes preguntes sobretot per allò que pugui
representar algun tipus d’amenaça de la situació actual que,
com bé deia, s’ha revertit totalment respecte de la situació del
mes de gener.

En primer lloc, li voldria demanar per les diferents soques,
per l’amenaça que puguin representar les diferents soques.
També per la capacitat de rastreig i control de les persones que
pateixen els virus, dels casos positius i la seqüenciació també
de les diferents variants, que és una qüestió de la qual també
ara mateix es parla manco, però crec que és prou important.

També li voldria demanar com, de quina manera es
compagina l’actual procés de vacunació, que s’expandeix més
de cada vegada a indrets de la nostra comunitat autònoma, amb
la necessitat d’aquesta, encara, capacitat de rastreig i control
dels casos positius. Això pel que fa a la situació
epidemiològica. 

En relació al procés de vacunació, també volia plantejar
algunes qüestions, però en primer lloc faria meves unes
paraules del Sr. Joan Ramon Laporte, que es catedràtic de
Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i antic
cap de Farmacologia de l’Hospital Vall d’Hebron, que deia, a
una entrevista que li varen fer a principis d’any al diari Ultima
Hora, afirmava que “cada dia que passa sense males notícies és
un gran dia”, això respecte de l’actual procés de vacunació. 

És cert que des del 27 de desembre hem conegut un conjunt
divers de dificultats que s’han generat en el marc d’aquest
procés, crec que no relatius a la dimensió dels problemes que
podia anticipar el Sr. Laporte, més segurament lligats a les
conseqüències a llarg termini d’aquest procés de vacunació,
però sí sobretot pel que respecte a la inoculació del vial
d’AstraZeneca Oxford. Quan encara no s’inoculava ja es varen

generar certs dubtes en relació amb aquest vial per la seva
efectivitat, que era més baix que en altres vacunes. Des del meu
punt de vista, aquest debat està més superat que d’altres que
també han envoltat la qüestió d’AstraZeneca Oxford, com
puguin ser també les complicacions que hi ha hagut amb el
compliment dels contractes que la Unió Europa va signar amb
aquesta farmacèutica i els problemes amb la seva distribució.

Després també han envoltat altres qüestions, altres
problemes aquesta vacuna, aquest vial, com són sobretot els
problemes de la seva seguretat una vegada inoculada sobre
cada una de les persones, es va posar de relleu el tema de
l’aparició de trombes, a un moment donat es va suspendre la
vacunació amb aquest vial, es varen revisar els grups d’edat, hi
ha hagut un debat en torn a les segones dosis i ara s’inoculen
d’acord amb aquesta declaració responsable d’aquelles
persones que havien rebut una primera dosi d’aquesta vacuna
els menors de 60 anys.

En qualsevol cas, tot això ha dificultat el procés de
vacunació amb aquestes solucions amb l’AstraZeneca i ha
generat un enrenou entorn del procés de vacunació que en cap
cas no ha estat favorable. En relació amb aquestes qüestions, li
volia demanar per la normalització del lliurament
d’AstraZeneca i també de la resta de vacunes. Vostè ha
comentat que AstraZeneca ara fa les trameses un pic per mes,
però també volia demanar per la resta de vacunes. És veritat
que si aquest mes de juny hem de rebre més de 400.000
vacunes suposarà que cada vegada compleixen amb més
garanties cada una de les farmacèutiques.

També li volia plantejar si creu que amb les darreres
decisions que s’han pres en relació amb el vial d’AstraZeneca
es resoldran tots els dubtes que ja s’han generat o si preveu que
encara es puguin prendre més decisions en relació amb la
qüestió que envolta AstraZeneca. 

També li volia demanar, Sra. Consellera, pel tipus de
pacient que ara mateix pugui haver en els nostres hospitals, si
creu que... o si, segons les dades que té, puguin ser pacients
que, malgrat tenir l’edat de poder estar vacunats, havien
renunciat a les vacunes i això ha pogut comportar elevar el seu
risc de contagi.

També li volia plantejar els terminis amb els quals més o
manco té prevists que es puguin inocular les segones dosis
d’AstraZeneca a aquelles persones que ja havien rebut la
primera i que són menors de 60 anys.

I finalment, la darrera qüestió que li volia fer sobre el tema
dels problemes quant al procés de vacunació era relativa, i ja
s’ha comentat també, al rebuig de la vacuna. Vostè ha fet
esment en diferents ocasions que hi ha persones que ja no volen
atendre més telefonades per decidir si es vacunen o no en
aquest sentit, però sí que li volia plantejar un poc si s’ha previst
qualque campanya d’informació, de difusió per fomentar la
vacunació entre la població. 

Per acabar, Sra. Consellera, sense cap afany d’intentar
dissimular les xifres actuals de vacunació a la nostra comunitat
autònoma, que a dia d’avui per evitar qualsevol tipus de dubte
són del 45%, en primera dosi, i del 21,9% amb la pauta
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completa, li volia demanar per una qüestió concreta, per la
immunització que s’assoleix amb una única dosi. Planteig
aquest qüestió perquè en el BOIB del 4 de juny, on es varen
realitzar les actuals mesures que encara estan en vigor, per
poder portar a terme diferents tipus d’activitats, hi ha activitats
que ara mateix es permeten realitzar sempre i quan les persones
que hi participin hagin passat el virus, per exemple, tenguin la
pauta de vacunació completa, aportin qualque tipus de prova
negativa, però també que s’hagin vacunat només amb una dosi
en un determinat termini de temps.

Amb això acab, consellera, li volia plantejar que fes una
reflexió en torn a la qüestió de la immunitat que atorga la mitja
pauta o la pauta parcial en aquest sentit. Amb això acabaria
aquesta primera intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Vostè ha exhaurit onze minuts i vint
segons. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Intentaré concretar perquè crec que ja
ens passam del temps previst. A veure, l’actuació dels sindicats
evidentment és legítima i si vénen aquí parlaran del que ens
parlen a nosaltres, que és de tenir més drets laborals i més
personal. Això sempre serà així.

La relació entre vacunació i capacitat de rastreig de moment
no fem diferències, és a dir, si una persona està vacunada i és
un contacte estret ha de fer igualment quarantena o, si és un cas
positiu, ha de fer igualment l’aïllament. De moment ho fem
així.

Després, les trameses de les vacunes, ara ho revisava,
aquestes setmanes hem rebut 59.670, però després la darrera
setmana de juny en vénen 67.860 de Pfizer. Ja estan, ja ens han
dit quantes en vendran, ara falta que arribin, però ens han dit
que vendran aquestes. De Moderna, que en venien molt poques,
en vénen 7.600 setmanals, 7.600 cada setmana. De Janssen
només 3.500 al mes, de Janssen és de la que menys rebem. I les
d’Astra, com he dit, 33.000 n’hem rebudes. 

És una paradoxa, o sigui, tenim una paradoxa i és que, per
una banda, i crec que ens ho hem de fer mirar també, per una
banda, les persones de 60 a 69 anys no es volen vacunar amb
AstraZeneca, per una altra banda, les persones que tenen una
dosi d’AstraZeneca prefereixen continuar amb AstraZeneca, tot
i que la vacuna de Pfizer és la recomanada i la que..., bé, hi ha
un estudi que augmenta la immunitat, etc. Per tant, convivim
amb aquestes dues situacions.

Hem de millorar la campanya de vacunació de persones de
60 a 69, però crec que fins que no puguem, pel que ens diuen,
vacunar amb altra vacuna difícilment millorarem. 

Després la immunització amb una sola dosi, si no són
variants d’aquestes preocupants, les VOC, que diuen els

experts, variant of concern, si no són aquestes variants que
encara estan en estudi o que fa menys temps que estan en
marxa, per exemple la britànica, que ja no és diu així, però...,
doncs, un 70% amb una dosi; és a dir, la immunitat que
confereix una dosi és un 70%. Crec que és molt important i per
això també posam en valor tenir el 45% de la població amb una
dosi perquè ja protegeix molt.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara una segona volta així que, per favor,
demanaria als senyors i senyores diputades, i també a la Sra.
Consellera, una major precisió, perquè tots sabem que també
tenim una altra comissió.

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Marí, per un temps màxim de sis minuts i cinquanta-tres
segons.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, intentaré ser breu. Gràcies, Sra.
Consellera, per les seves explicacions i per contestar a la
majoria de les qüestions que avui li hem plantejat, però no ha
resolt tots els nostres dubtes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, demanaria -un moment, Sra. Marí-, demanaria,
per favor, un poc de silenci, eh!, i que fins ara hem tengut un
debat on ens hem pogut escoltar tots, sent molt de rum-rum,
així que, per favor, demanaria que tots fessin silenci.

Pot continuar, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sabem que es realitzarà una
prova pilot a Eivissa i compartim amb vostè que els empresaris
han estat exemplars, però li hem demanat tres qüestions
concretes que no ha contestat i que tampoc no va explicar el Sr.
Ylla..., el Sr. Negueruela, perdó. Quan podrà obrir l’oci
nocturn? No només grans discoteques sinó també bars de
copes, cafès-concert podran obrir fins a les dues o les tres del
matí? Si hi haurà una zona acotada de ball o no es permetrà
aquesta activitat a aquests locals, què tenen previst? 

Nosaltres no consideram absurd ni un sense sentit, com ha
dit vostè, que vengui una directora general a donar explicacions
a aquest parlament. Si vostè ho considera absurd igual és
perquè les explicacions que podria oferir-nos serien absurdes,
no és repetir explicacions és reforçar-les i és la seva obligació.

Sobre la negativa del seu govern que les empreses puguin
vacunar, ahir deien que seguíeu segons los criterios marcados,
avui diuen que no, perquè el que ofereixen les empreses no és
el que necessiten, que s’ha de ser molt prudent. Vol dir que els
seus companys valencians no són prudents ni responsables per
acceptar l’ajuda dels empresaris?

 



1008 SALUT / Núm. 58 / 9 de juny de 2021 

Ens deia que vostè, la presidenta, la directora general de
Salut Pública i també el Sr. Fuster reclamen diàriament més
vacunes i que no en reben més. Idò, alguna cosa falla, falla
vostè i el seu govern, o falla el govern de Sánchez. En tot cas,
el que queda clar que falla és la gestió socialista durant la
pandèmia. 

Evidentment, tots tenim el mateix dret, el mateix dret d’un
major de 80 anys de la Cala de Sant Vicent a Eivissa com un de
Terol, però recordi també que va ser vostè qui va dir que
s’havia de prioritzar a la nostra comunitat autònoma pels greus
efectes econòmics que patíem.

Ens ha dit també que mentim amb les dades de vacunació,
dades publicades pel Ministeri de Sanitat ahir dia 7 de juny:
cobertura de població vacunada major de 50 anys, percentatge
de persones amb pauta completa a Balears un 41,9%, els
darrers; percentatge de persones amb pauta completa a Balears,
21,3%, els darrers. Tota la resta d’autonomies ens superen.

Sra. Consellera, em pot dir moltes coses, totes les que
vulgui, però no em digui mentidera, no em digui que menteixo
quan les dades són les oficials del ministeri. Qui li passa a vostè
les dades? Qui li fa dir aquestes mentides? Perquè ha dit que
tenim el percentatge més alt de vacunats d’entre 40 i 49 anys,
i no és així, ni amb una pauta ni amb pauta completa, no tenim
el major percentatge. Qui té el major d’aquesta franja és Ceuta
i Melilla. Per tant, noticies en positiu sí, mentides no.

Sobre la immunitat de grup. Ens deia que les previsions
eren en base a les farmacèutiques, en base al que afirmava el
Govern estatal, però vostès s’hi sumaren, no varen ser prudents.
Va ser el Sr. Fuster que va assegurar que per al mes de juny
tendríem el 70% de la població vacunada. Per què? Per què ho
feren? Ho feren perquè encara i no estar segurs, volien vendre
el titular i crear falses expectatives i aquesta és la seva gestió,
titulars buits de contingut.

Finalment sobre els drets dels professionals. No som capaç,
no ho sé fer, ni ho vull fer, ni puc ser tan agosarada i mai no
donaré ni una lliçó, ni a vostè ni a ningú altre, ni d’aquest ni
d’un altre tema; ara bé, si vostè vol donar lliçons dient que ara
els professionals treballen més perquè cobren més, per favor,
Sra. Consellera! Vostè que és infermera i sap que la vocació és
el motor d’aquest sector, ha descrit un perfil professional
sanitari poc humà i que de cap manera no podem compartir.

Treia pit d’haver incrementat el seu pressupost, però també
li hem dit sempre, que això no és sinònim d’eficàcia,
d’eficiència o bona gestió, i així ho confirma la federació per
a la defensa de la sanitat pública que afirma que “Baleares está
entre las comunidades con sistemas más deficientes”. A dia
d’avui, Sra. Consellera, “entre las más deficientes”, després de
sis anys del seu govern. Per tant, tampoc està en posició de
donar moltes lliçons. Ara bé, faci el que consideri, faltaria més!

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Lliçons mai, lliçons mai, puc parlar de
fets, però lliçons mai, tampoc m’atreviria. Tampoc no sé si és
que no m’he expressat bé, he posat un exemple que els
professionals, no és perquè cobrin més que fan més feina, sinó
perquè se senten millor tractats per aquest Govern. Això és el
que he dit abans, o el que volia dir, que vaig trobar un cas en
concret que deia que el 2015 no hauria fet la feina que ha fet,
perquè no se sentia ben tractada en aquell moment i en canvi sí
en aquests moments.

La prova pilot a Eivissa està explicada. Quan es podrà obrir
l’oci nocturn? Nosaltres sempre estam cada dia revisant la
situació, la situació d’Eivissa ara ens preocupa en gran manera.
Hem d’estar molt vigilants del què passa a Eivissa, imagini’s
que la setmana que ve que toca aprovar un nou acord de
mesures, la situació es complica. Jo ara no puc dir el que farem
divendres de la setmana que ve, nosaltres treballam per reobrir,
per reobrir i fer-ho d’una manera segura, i estam treballant
intensament amb tots els sectors. Però dependrà poder relaxar
les mesures sempre de la situació epidemiològica.

I jo no és que consideri absurd..., és que, és clar, si agafam
només una part de la frase, que vengui la directora general,
perquè ho he dit, ha vengut tot el meu equip i tothom i estam
encantats que venguin; ara bé, no entenem que facem un tractat
quasi de vacunes un dia i el dia següent el mateix tractat de
vacunes, o sigui jo crec que comparec permanentment. Però
que no tenim cap problema.

Les ajudes dels empresaris, ja ho explicat. A veure, cada
comunitat autònoma té el seu sistema de vacunació i pot tenir
ajudes o no. Tendrem ajudes d’empresaris i ho veuran prest, o
sigui, només els puc dir això, però hem de treballar de manera
molt intensa per aconseguir-ho i ho estam fent, ho estam fent.
Ara, de moment fins a dia d’avui només ho tenim enllestit, però
ja ho veuran.

I sí que rebem més vacunes, sí que aquest acte de demanar
més vacunes i demostrar que necessitam més vacunes, fa que
ens enviïn més vacunes, sí que ens n’envien més, sí que ens han
fet diverses trameses per compensar algunes situacions que hem
pogut demostrar. Ara, continuam demanant més i continuarem
demanant més.

I després, bé, Ceuta i Melilla són ciutats autònomes, no són
comunitats autònomes. Per tant, quan jo dic la comunitat
autònoma que més persones vacunades, estic dient la veritat
Sra. Diputada. La comunitat autònoma que més persones
vacunades té de la franja de 40 a 49 anys és les Illes Balears. I
clar, vaig molt alerta amb el que dic i com ho dic, i no em
trobarà amb una mentida, costarà molt que vostè em trobi amb
una mentida, perquè ja li dic, o puc tenir malament una dada,
o em poden passar malament una dada, però mentir no, mentir
no i normalment som jo que les consult, les consult diàriament
varies vegades.

I després el tema dels professionals, que jo crec que és
important l’esforç que fan i que se sentin bé per poder-la
continuar fent. Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín, disposa de nou minuts i quaranta-vuit
segons. Ai!, perdó, un lapsus, la Sra. Mayor, disculpi.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu. Simplement
des d’Unides Podem reiterem el nostre suport i el nostre
agraïment a tot el personal que treballen a la salut, repeteix,
com he dit a la meva primera intervenció, per cuidar-nos, per
cuidar-nos a la població. I Sra. Consellera, a la Conselleria de
Serveis Socials jo he tengut l’oportunitat presencialment de dir-
ho, jo no form part d’aquesta Comissió de Salut, com bé sabeu,
avui tinc el plaer de participar i també tinc el plaer d’estar amb
tot el seu equip i tenir aquí, igual que vam fer amb la
Conselleria de Serveis Socials, també ho fem amb vosaltres.

Aquesta pandèmia ha estat un repte molt important per al
Govern, però sobretot a la Conselleria de Serveis Socials, a la
seva Conselleria de Salut heu estat els que més reptes heu
tingut, i en aquest cas tot el nostre suport, tot el nostre
agraïment a tots els treballadors de la conselleria per aquest
esforç que heu fet durant aquests 15 mesos i els que vindran,
perquè això no s’atura. El que passa que ara sí, que ara és
temps de prendre-nos-ho una miqueta més amb calma, a veure
tot el que ha funcionat i el que no, i ser més forts per afrontar
una nova possible, nova pandèmia que hi pugui haver, perquè
de tot el dolent sempre hi ha alguna cosa bona. Així que tot el
nostre suport i també agraïment per tot l’esforç i la feina que
heu fet.

I res, només era això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Crec que també haurem de fer
molta feina amb les conseqüències de la pandèmia, perquè
també seran elevades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Gómez, disposa de quatre minuts i trenta-tres
segons.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Consellera, vostè ha comentat quan
parlàvem de dades, dir-li que el tema de les dades és
fonamental, això crea afecció i crea confiança en la ciutadania,
no li he qüestionat la transparència, li he qüestionat la manca de
rigor a l’hora de manejar dades, perquè han traslladat vostès
que els mitjans de comunicació que dediquen afortunadament

a aquest tema de vacunació dues planes o tres diàries, fins i tot
amb entrevistes, ha comentat que publiquen el que publiquen.
Evidentment, dins una feina d’investigació, la informació i de
contestar les dades. Però l’altre dia va ser el portaveu del
Govern el que va dir que el ministeri s’havia deixat 20.000
vacunes per quantificar, és a dir, estam parlant a un moment de
dades.

Però miri, ara que hi ha el director de l’ib-salut aquí, faci
una revisió del seu portal, no del ministeri, en una setmana, li
parl de població diana, i ara ja no li parl de residències o
col·lectius professionals; població de 60 a 69 anys, dia 18 de
maig, 174.000; població entre 60 i 69 anys, dia 12 de maig, -
una setmana-, 116.000. És que hi ha una 60.000 persones de
població diana i vostès estableixen un percentatge de vacunació
envers això. Són les dades de vacunació, clar, això ho han
d’arreglar, és el que li deia abans, perquè d’aquí s’agafen els
mitjans de comunicació, els ciutadans i els grups parlamentaris,
d’aquestes dades que publiquen vostès. Jo crec que amb això
han de fer una tasca important.

Una pregunta que crec que és transversal a tot el que hem
parlat avui: pot assegurar la Conselleria de Salut i el seu equip
que disposa ara i en el que ve abans de l’estiu o durant l’estiu
dels recursos humans necessaris per vacunar amb el ritme de
vacuna que duim i que no minvi l’atenció presencial, l’obertura,
és a dir, la praxi ara de vacunes als centres de salut, l’atenció
juntament amb els facultatius en les consultes, sabent que té
encara 51 persones en vigilància professional de sanitat, sabent
que ve l’estiu i han de descansar i han de cobrir els torns de
vacances, sabent que hi ha professionals sanitaris que són aquí,
que han vengut d’altres comunitats autònomes i que necessiten
tal vegada viatjar i gaudir, juntament amb la seva família, que
no l’ha acompanyada, aquest torn de vacances? Això crec que
és important en el ritme de vacunes.

Llavors, dos casos actius a les residències de professionals
sanitaris. Estaven vacunats aquests dos professionals sanitaris?
Sobretot per l’impacte important que té a residències, no
perquè no estiguin vacunats els residents sinó que tal volta
encara no estan vacunats tots els professionals que hi ha a les
residències, des del personal de cuina al personal de jardineria
o a qui sigui de manteniment o de direcció. Per això li dic la
importància de saber si aquestes dues persones estaven
vacunades.

Per una altra banda, és veritat que s’han contractat 500
persones més en un any en aquesta situació, però és que si
comptam la gent que ha fugit, segons els professionals, el
col·legi professional 200 persones, i la necessitat per a tota
aquesta xarxa, no compensa. És a dir, tenim una deficiència de
300 més les incidències que es puguin trobar. Per això li deman
si vostè considera que es pot garantir l’assistència en aquesta
situació actual que tenim.

Miri, li diré una altra cosa que ens preocupa, sap què va
contestar el portaveu del Govern l’altre dia? Que arribaven les
vacunes..., no arribaven a temps les vacunes -no dic que no
arribin vacunes-, que no arribaven a temps per una qüestió
d’insularitat. Jo entenc que no critiqui el Govern d’Espanya,
perquè és del mateix signe de color, però que diguin que el fet
és un tema d’insularitat, jo no deman que tenguem més
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privilegis sinó que tenguin en compte el que es torben les
vacunes, perquè no estirem en igualtat d’oportunitat de rebre-
les com altres comunitats autònomes.

Li diré una altra cosa, ja tenim la causa sobrevinguda de no
aplicar el REIB a aquesta comunitat autònoma. Si, a més a més,
el portaveu del Govern reconeix que per un fet insular arriben
més tard les..., -és a les declaracions entre cometes d’ell, no és
una interpretació dels mitjans de comunicació-, ens preocupa,
ens preocupa molt.

I sap què ens preocupa també? Que ens digui el portaveu
del Govern a la ciutadania que: debemos -debemos-, confiar,
no es que podemos confiar, es que debemos confiar. No, a la
ciutadania no se li ha de dir debemos, perquè debemos és un
imperatiu, però és que, a més a més, en aquest context que li he
explicat, consellera, i les mateixes declaracions, no es pot
demanar això a la ciutadania. És normal que tengui certa
desconfiança, almanco, almanco no li demanem com a deure
que confiï, és important que confiï, però aquestes expressions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, hauria d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -acab, presidenta-, aquestes expressions són les que ens
inquieten un poc més a tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. A veure, els mitjans són un aliat
imprescindible per a la gestió d’aquesta pandèmia i ho han estat
durant tota la pandèmia i tot el meu respecte, ara bé, és cert que
no sempre ens telefonen abans per dir-nos publicarem això o
podem venir a una..., o poden venir o poden publicar el que
consideren que interessa, sap?, i no sempre coincideix amb la
versió objectiva..., no ho sé, amb la versió de..., que tu diries a
la població, doncs, jo avui li diria a la població que tenim
411.000 vacunes per a aquest mes poder vacunar, per exemple,
però no tenen perquè titular així ni tenen perquè publicar-ho
així perquè evidentment ells són lliures i Déu lliuri’m de fer
qualsevol judici de valor de la seva feina, ja en tenc prou a
controlar la nostra.

Cada setmana el ministeri ajusta la població. Aquests canvis
de població els veurà cada setmana, pràcticament de quasi tots
els grups de població. Sí, em sap greu, em demana explicacions
i jo li explic, i jo li explic. Què es difícil? És difícil, però per
això com que radiam minuto y resultado de tot el que passa, és
clar que tot té una explicació, jo li he dit abans, tot té una
explicació, i si me la demanen jo la don, però és així. Per què?
Perquè nosaltres podem, per exemple, vacunar un treballador
d’una residència que tengui més de 60 anys, què és un

treballador d’una residència o té més de 60 anys? Poden..., o
sigui, col·locar cada persona en el seu lloc no és fàcil, no és
fàcil, i per això varien els denominadors. Quan vacunam
persones segones dosis d’altres comunitats autònomes
augmenta el denominador, no és població nostra, és població
que ve de fora, i la vacuna. Llavors, aquests denominadors
poden canviar, però jo li explic per això, però li puc explicar
després amb més calma.

Després em diu, serà suficient el personal? Jo ja endevina
no som, o sigui, endevina no som. Com continuarà la
pandèmia? Hi haurà treballadors contagiats? Quanta gent
tendrem aïllada o en quarantena? Quantes baixes tendrem
aquest estiu? No ho sé. És a dir, nosaltres evidentment fem una
previsió de substitució de vacances, de substitució de
possibles..., bé, de possibles inconvenients que hi pugui haver
i poder substituir immediatament amb personal eventual.
Quantes de les persones de la Universitat voldran fer feina aquí
en el sistema sanitari o se’n aniran a una residència o un altre
lloc? És molt difícil, però jo esper que aquestes cent, la
majoria, es queden al sistema sanitari públic, però la privada
també necessita gent. Per tant, no és fàcil, però sempre fem una
previsió de màxims i arribam fins on arribam.

Després, a mi no m’agrada dir-ho, però per no generar
desconfiança sí que estan vacunades aquestes persones. Hem de
pensar que les vacunes tenen un percentatge d’eficàcia i no
arriba al cent per cent. Per tant, podem agafar la malaltia tot i
que sempre és més lleu, això malauradament fa que haguem
d’aïllar contacte..., quarantena a contactes. 

Quan arriben les vacunes? A veure, és cert que nosaltres al
principi estàvem indignats perquè no ens arribaven igual que a
la resta de comunitats autònomes, però en el moment que varen
canviar, per això ahir vaig dir el que vaig dir en el Parlament,
per a nosaltres la setmana quant a vacunació comença en
dimecres, és perquè així ens asseguram que dimarts hi ha totes
les vacunes aquí i llavors començam la setmana en dimecres.
Això la primera, la segona setmana va tenir impacte, però ara
ja no en té, ara ja sabem que arriben entre dilluns i dimarts totes
les vacunes, qualque dia dimecres el matí, i a partir de dimecres
podem començar, fem la programació. És un decalatge de dos
dies, però que no té més conseqüències.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, gràcies, no en faré ús del segon torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, disposa de dos minuts i sis
segons.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Tres minuts em va dir abans, però, bé, és igual, si ara han
canviat. No, m’havia dit tres  minuts abans que em quedaven.
No, dos minuts? Idò, faré via.

Sra. Gómez, primero me ha dicho usted, como muy
ofendida por yo haber planteado que ustedes están exigiendo un
consentimiento informado para la gente que se quiere vacunar
con segunda dosis de AstraZeneca, que, bueno, que sólo
faltaría que ustedes no impusieran la primera dosis de lo que
hiciera falta porque el médico es el que decide y que la gente
no decide qué marca se pone de vacuna normalmente.
Entonces, ¿por qué le dicen ahora a la gente que elija entre
AstraZeneca o Pfizer? Es que es la incongruencia personificada
usted, Sra. Gómez.

Mire, y su imaginación a mí no me interesa, me dice que
usted no quiere ni imaginarse lo que haríamos nosotros si
gobernásemos con las vacunas. Mire, seguramente usted ha
visto mucho La Sexta y está muy influenciada y tiene una
imagen muy distorsionada de lo que es mi formación política.
A mí de lo que me interesa hablar no es de su imaginación sino
de la realidad, de lo que ha hecho usted como consejera,
porque es la que nos ha traído hasta donde estamos. Dice que
no se disculpa porque tiene los mejores resultados en España.
Bueno, los mejores resultados con la hecatombe económica que
estamos teniendo sin precedentes en esta comunidad autónoma,
que no es su gestión, Sra. Consejera, que es la insularidad lo
que nos ha hecho tener menos incidencia en la COVID.

Luego, que ningún país europeo se ha ido fuera a buscar
vacunas. ¿A no?, mire, Alemania en setiembre cerró un
contrato con Pfizer para adquirir 30 millones de dosis que se
suman a los 60 millones que recibirá de la Comisión Europea.
Hungría, primer país en comprar la vacuna rusa y la china.
Eslovaquia, ha comprado 2 millones de dosis de Sputnik.
República Checa, ha comprado varias vacunas chinas. Austria
y Dinamarca han recurrido a Israel para desarrollar
conjuntamente vacunas de segunda generación y para adquirir
las vacunas que les sobren a los israelíes. 

Sra. Gómez, yo no hablo por boca de los empresarios, como
sí hace usted, ni tampoco por boca de los trabajadores, me
limito a repetir lo que ellos dicen de forma pública en este
parlamento. Usted en cambio sí habla por boca de ellos, y no
puede demostrar que lo que dice sea cierto. Ha dicho ahora, en
su último turno de intervención, que los profesionales se
sienten mejor tratados con usted. ¿Su asesora parlamentaria le
ha pasado el Diario de Sesiones de cuando vino aquí el
presidente del Sindicato Médico SIMEBAL y el presidente de
SATSE? Porque desde luego si se lo ha pasado, usted no se lo
ha leído.

Y en cuanto a los datos de gripe, es curioso el dato que me
ofrece, 3.900 personas morían de gripe en España. Por COVID
han muerto más de 80.000, según fuentes oficiales, aunque
según el INE sería cerca de 100.000, y según un estudio de la
Universidad de Washington reciente, seríamos unos 120.000
fallecidos en España. Luego no se extrañe, Sra. Gómez, si no
confiamos en usted.

Sra. Consejera, usted nos dijo aquí que el coronavirus no
afectaría a nuestro país mucho más de lo que cada año afecta la
gripe común.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Respon la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

No en faré ús. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Continuam. Correspon ara al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí, molt breument. Perquè és vera que ens passam de temps.
Però sí que vostè ha dit que en el principi veia que Astúries ens
doblava gairebé i que era per criteris poblacionals, però sí que
és cert que, després de sis mesos, semblava que la cosa s’hauria
d’haver anat ja compensant i encara no és així, les dades -i
també li he comentat- són que allà el percentatge és d’un 40%
de les persones que estan vacunades. Per tant, a posta li dic que
crec que hem de seguir fent aquestes peticions però és una
reiteració que seguim.

I una reiteració que també faré o seguiré demanant és que,
així com s’ha excepcionat, com molt bé ha dit, és el CEPA, el
professorat de l’Escola d’Idiomes també demanava que fos
vacunat, supòs que la majoria, per edat, ja entraran d’aquí que
comenci el proper curs. 

Gràcies, presidenta i gràcies a la consellera i a l’equip, per
la compareixença. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Respon la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, diputada. Sí, en realitat el criteri de grups etaris és
per arribar més ràpid i, per tant, pensam que d’aquesta manera
idò haurem vacunat abans de l’estiu.

I ens compensarà quan arribem a població més jove, fins
que no arribem a aquesta població més jove idò és cert, com he
dit abans, que no estarem en els primers. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN: 

No en faré ús, gràcies.   

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Molt bé, gràcies, presidenta. Sra. Consellera he escoltat que
li han dit que falla, falla perquè reclama més vacunes i no
arriben. Jo li diré el que falla, el que falla és demanar més i més
vacunes i haver votat en contra dels Pressuposts Generals de
l’Estat els quals preveien 1.000 milions d’euros per a la compra
de vacunes. Si fos per qualcuns en aquesta comunitat encara
n’arribarien manco. 

Res més. Gràcies, Sra. Consellera, per la seva intervenció,
per les seves explicacions i esper que la propera compareixença
pugui ser ja amb un escenari de postpandèmia. Toc fusta.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, diputat. Ens enfrontam a molts de reptes, ens hem
enfrontat a molts de reptes durant aquests quinze mesos i
encara ens queda molta feina per fer. Però, en qualsevol cas, els
desig que vostès sí que puguin descansar un poquet més i ens
tornem a veure el setembre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Una vegada acabat el debat volem agrair la
presència de la Sra. Patricia Gómez i Picard i també dels seus
acompanyants.

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