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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Presidenta, Sebastià substitueix Tania Marí, que ha sortit un
momentet, que li ha sonat el telèfon, però Sebastià substituirà
Tania Marí, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, constarà així al diari, idò.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia...

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Presidenta,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, disculpi, sí...

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte.

Compareixença RGE núm. 6001/21, de la Sra. Patrícia
Juana Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum,
sol·licitada a iniciativa pròpia, per informar sobre el brot
de COVID-19 entre estudiants provinents de la península
de viatge a Mallorca, complementada amb l’escrit RGE
núm. 6028/21.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la Sra. Patricia 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 brot de

COVID-19 entre estudiants provinents de la península de viatge
a Mallorca.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada del Sr. Juli Fuster i
Culebras, director general del Servei de 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; del Sr. Miquel Caldentey i Tous, gerent
d’Atenció Primària de Mallorca; del Sr. Pedro Macías i
Rodríguez, cap de Gabinet de la Conselleria de Salut i Consum;
de la Sra. Olivia Navarro i Martín, cap de Premsa de la
conselleria, i de la Sra. Miríam Muñoz i Resta, assessora
parlamentària.

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

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

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, moltíssimes
gràcies per ser aquí un dia més i per donar-me l’oportunitat de
poder explicar aquesta situació tan complexa que s’ha produït
durant les darreres setmanes al nostre país i que, en concret, ha
tengut l’origen a la nostra comunitat autònoma, que és el brot
d’estudiants, com saben, que han vengut de viatge a Mallorca.
Es tracta d’un exercici de transparència, necessari davant una
situació de crisi viscuda en aquests darrers dies, i és per això
que vaig demanar la compareixença a la Comissió de Salut,
aquesta és la número 15 sobre matèria de COVID per la meva
part, fa un mes vaig comparèixer per darrera vegada.

La meva intervenció se centrarà pràcticament en la gestió
que s’ha fet en el brot en concret.

Abans de començar l’explicació, crec que és necessari un
reconeixement a les persones que han mort a la nostra
comunitat autònoma, 845, la darrera de les quals si no vaig
errada, una de les darreres, era un persona molt jove de l’illa de
Menorca. Per tant, el meu condol a totes les persones que han
perdut un ésser estimat. 

Permeteu-me també que faci un agraïment molt especial a
tots els professionals que han fet feina durant aquesta
pandèmia, són milers les persones implicades en donar una
resposta coordinada a aquesta situació de pandèmia, una
pandèmia que pretén... una pandèmia que està fa molt de mal
a nivell social, econòmic, individual i de salut, i la resposta dels
serveis sanitaris i del Govern de les Illes Balears, de les
institucions en general, pensam que ha de ser una resposta
dirigida a la comunitat sempre per sobre de la individualitat.

En el cas del brot dels estudiants, vull donar les gràcies
especialment als professionals del 061, d’Atenció Primària,
dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer, de la Central de
Coordinació COVID, als que fan feina als departaments de
gestió del Servei de Salut i també de la conselleria i als
professionals de salut pública. També vull donar les gràcies al
personal de l’hotel on els joves han estat o estan aïllats o en
quarantena i per suposat a les forces de seguretat de l’Estat, la
seva implicació i professionalitat han estat determinats per
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donar una resposta adequada, segura i responsable a la situació
dels darrers dies.

Si parlam en termes epidemiològics, des del mes de març
havíem consolidat un descens progressiu de la incidència a
través d’una desescalada lenta i dialogada amb els sectors
implicats. La responsabilitat de la ciutadania i dels empresaris
i no una altra cosa ha estat el que ha convertit la comunitat
autònoma amb menys excés de mortalitat durant el darrer any,
segons l’Institut Nacional d’Estadística.

No obstant això, de sobte el virus ens recorda que encara no
se n’ha anat, que encara és aquí i que a més pot fer molt de mal.

Per facilitar la comprensió de la situació complexa,
sobrevinguda i sense precedents, m’agradaria fer una narració
cronològica i abans d’entrar al dia 24, que seria el primer dia
on la comunitat autònoma intervé o ha de prendre moltes
mesures, m’agradaria llegir una part del document del Centre
de Coordinació de l’Alertes i Emergències Sanitàries, que fa
referència al dia 21 de juny, són dies abans, per situar-nos, per
saber en quin punt ens trobam: 

“El día 21 de junio, la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid informó de un brote de unos 40 casos
entre jóvenes de varios institutos que realizaron viajes de fin
de estudios a Mallorca entre el 12 y el 18 de junio. Ese mismo
día, desde Valencia se notifica otro brote, con 28 casos, entre
los asistentes al viaje de fin de curso a Mallorca de varios
institutos de la localidad. 

Durante el 23 y 24 de junio, otras comunidades autónomas
han notificado brotes similares en alumnos de institutos que
viajaron en fechas parecidas a Mallorca de viaje de fin de
curso.

En todos los casos se hace hincapié en que los jóvenes se
mezclaban entre sí, sin respetar las medidas de seguridad,
tanto en los transportes de ida y vuelta como en los hoteles y
en los diferentes eventos y actividades organizadas. Asimismo,
se especifican varias actividades y fiestas grupales a las cuales
han asistido varios de los casos de los diferentes grupos.

La mayoría de los grupos ya han regresado a sus
comunidades autónomas, pero alguno de los viajes aun se
encuentran en curso y otros pendientes de realizarse en los
próximos días.

Todos los casos notificados son leves, ninguno ha
precisado hospitalización. Por el momento no se han detectado
casos secundarios.

A fecha 24 de junio, el CCAES tiene constancia de un total
de 394 casos de COVID asociados a viajes de fin de estudios
a Mallorca confirmados desde el 11 de junio, que afectan a
seis comunidades autónomas: Valencia, Madrid, País Vasco,
Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha.

Baleares por el momento no ha notificado ningún caso
asociado, ha contactado con los hoteles implicados y entre sus
trabajadores, en principio, no se ha declarado ningún caso
encontrándose todos ellos asintomáticos”.

Bé, això és una petita part del document resum que va
enviar el CCAES, i ara ens situam a dia 24 de juny.

El Centre de Coordinació de l’Alertes i Emergències va
entrar en contacte amb la Direcció General de Salut Pública per
informar que centenars de joves que havien estat en viatge
d’estudis a Mallorca donaven positiu en diverses comunitats
autònomes i que centenars ja es consideraven contactes estrets.

El mateix dia 24 es va produir una reunió entre el ministeri
i les comunitats autònomes implicades per tal de coordinar les
mesures. Després, si hi tenen interès, els puc donar més
informació d’aquest document.

Tot indicava que el brot tenia l’origen a Mallorca i que es
focalitzava en joves en viatge d’estudis. Una vegada obtinguda
la informació, el Govern es va fixar com a objectiu protegir la
població i preservar la salut pública en controlar el brot de la
millor manera possible per no arribar a la transmissió
comunitària. Per a nosaltres el primer ha estat, és i serà sempre
la salut pública. Així ho estableixen els protocols sanitaris, però
també la responsabilitat política i, si m’ho permeten, el seny i
el sentit comú, tan identificat també amb aquesta terra.

Des d’un principi la feina es va coordinar amb el Ministeri
de Sanitat i amb la resta de comunitats autònomes afectades
directament o indirectament.

El més important era recollir informació sobre el grup en
viatge d’estudis que eren a les Illes i actuar conseqüentment i
ràpidament.

És important destacar que no eren els centres educatius els
que varen organitzar aquests viatges d’estudis, no s’han
realitzat, ni ens consta, a tota Espanya, per indicació de totes
les conselleries d’Educació, sinó que són agències de viatges i
l’activitat de les quals ha quedat evidenciada també.

El Ministeri de Sanitat ens va informar que, segons les
mateixes comunitats autònomes afectades, -això és un tema
molt important- els estudiants havien compartit activitats i
coincidiren en esdeveniments multitudiaris. Aquesta informació
es va conèixer per les declaracions dels mateixos estudiants,
quan són telefonats per conèixer on i amb qui han estat.

Malauradament, molts joves varen ser a esdeveniments on
s’havien incomplert les mesures bàsiques de seguretat. Els
estudiants relataren festes a parcs aquàtics, discoteques
improvisades a soterranis, assistència a concerts i festes dins les
habitacions, entre d’altres. En concret, hi va haver possibles
esdeveniments súper disseminadors: un concert a la plaça de
toros de Palma, diferents festes a S’Arenal de Llucmajor entre
estudiants allotjats a 9 hotels. Tot això va en línia amb alguns
vídeos penjats pels mateixos joves a les xarxes socials. 

Què fer en aquests casos? És clar, actuar ràpid i amb el
coneixement del Ministeri de Sanitat i de manera coordinada
sempre amb la resta de comunitats autònomes.

Les indicacions del ministeri foren precises, en primer lloc,
localitzar el major nombre possible d’estudiants en viatge
d’estudis a les Balears i fer un cribratge inicial.
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En segon lloc, considerar que si dins un grup hi havia
alguns positius tots eren contactes estrets, perquè havien
compartit esdeveniments on hi va haver un risc potencial de
propagació de la COVID -també diversos documents avalen
aquesta qüestió i també els duc.

En tercer lloc, procedir com marquen els protocols:
assegurar l’aïllament dels positius i la quarantena dels contactes
estrets.

Vull aturar-me un segon en el concepte de contacte estret,
tot i que fa més d’un any que està definit als protocols del
ministeri. Segons el Ministeri de Sanitat, com estableix
l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la
COVID-19, és contacte estret qualsevol persona que hagi estat
en el mateix lloc que un cas positiu a una distància menor de 2
metres i durant un temps total acumulat de més de 15 minuts en
24 hores. En entorns en els quals es pugui fer una valoració del
seguiment de les mesures de prevenció, podrà realitzar-se una
valoració individualitzada pel Servei de Prevenció de Riscos
Laborals o el responsable que sigui designat per a aquesta
finalitat. També fa referència, però, a l’hora d’establir el risc:
es tendran en compte determinades circumstàncies com espais
en què hi hagi risc elevat de generació d’aerosols o altres
característiques personals o socials de l’entorn en què s’avaluï
la possible transmissió.

Entre dijous, dia 24, i dimecres, dia 30, localitzàrem i
cribràrem 319 joves en viatge d’estudis a Mallorca de cinc
comunitats autònomes: 216 d’Andalusia, 21 de Madrid, 18 del
País Basc..., no, 9 del País Basc, 20 de Galícia i 52 de
Catalunya.

Un incís del relat dels dies per veure un poc la desescalada
que..., l’escalada, perdó, l’escalada de positius que hi va haver
durant aquests dies. Divendres, dia 25 de juny, surten els
primers 4 positius: estudiants del País Basc que són enviats a
l’hotel pont Bellver. I aquí també vull fer un incís, l’hotel
Bellver és un hotel a disposició, a disposició del Servei de
Salut perquè quan es telefona des de la central COVID a una
persona i se li diu que és positiva, o que és un contacte estret,
se li demana a continuació si aquella persona pot fer un
aïllament o una quarantena a un lloc adient: a un domicili
privat, a una casa particular, a una casa de vacances, a un hotel;
és a dir, se li demana a la persona: vostè es pot aïllar o posar en
quarantena de manera segura? Si aquesta persona respon que
no, que no, perquè es troba a un hotel, perquè se li acaba..., ara
ens passa això, s’acaba el temps que tenen contractat a l’hotel,
etc., llavors si li ofereix l’hotel Bellver, és un oferiment. Ho dic
perquè de vegades hem tengut..., bé, no ho sé, sensacions
diferents pel que hem pogut veure en els mitjans de
comunicació, però és un recurs més que té el Govern a
disposició d’aquestes persones per assegurar que es faci
correctament l’aïllament o la quarantena.

Això era divendres, 4 positius de 5.

Dissabte, 26 de juny, ja hi havia 33 positius; diumenge 42;
i dia 1 vàrem arribar als 80 positius. Això representa una taxa
de positivitat del 25%, 1 de cada 4 estudiants era positiu.

I faig un incís, si afegim els 14 positius que es detectaren
una vegada els 118 estudiants varen arribar a Barcelona, a la
Comunitat Valenciana, en l’operació coordinada pel Govern,
són 94 els positius d’aquest brot inicials, perquè segur que n’hi
ha més de positius i més que han sortit positius una vegada eren
aquí al llarg d’aquests dies. Per tant, la taxa de positivitat del
brot en realitat és del 29%, 1 de cada 3 estudiants. I això
coincideix també amb les informacions que teníem de les resta
de comunitats autònomes, a la tornada, quan es feien proves els
contactes estrets, doncs molts tornaven amb positius, fent un
cicle realment molt llarg.

Bé, continuam. Aquest dia 26, 12 estudiants d’Andalusia i
1 de Madrid es varen negar a fer la quarantena i varen partir pel
seu compte i risc, la resta va quedar. Dels 80 positius, 14 varen
haver de ser traslladats a l’Hospital Universitari Son Espases i
es varen traslladar per precaució, perquè tenien símptomes,
tenien símptomes, eren símptomes lleus, com febre o malestar
general, però, ja dic, com sempre, aplicam un principi de
precaució i varen ser traslladats a l’hospital.

I després m’agradaria també parlar dels dispositius que
tenim i que teníem ja coordinats de manera molt ràpida des del
primer moment. En tractar-se d’un grup tan nombrós i de
persones menors d’edat, entre ells es va posar en marxa un
dispositiu especial d’informació sanitària i de cobertura de
necessitats personals. El dispositiu encara funciona, s’ha posat
a disposició de les famílies un telèfon gratuït d’informació, el
900 700 222, i atén les cridades de 8 a 20 hores. 

Cada dia es desplaça una unitat d’atenció al coronavirus,
una UVAC, amb un metge, una infermera i un tècnic per donar
serveis als estudiants de 8 del matí a 3 del migdia. Una
infermera és present a l’hotel les 24 hores del dia i un metge de
guàrdia els horabaixes, de 15 a 22 hores. Tècnics de Gestió
Sanitària de les Illes Balears donen suport d’intendència per a
les necessitats personals dels joves. L’Hospital Universitari Son
Llàtzer s’encarrega de la manutenció i de la seguretat dels
estudiants. 

Hem desplegat un operatiu sense precedents durant aquest
any i mig, inclou equips tècnics del SAMU 061, de la central
de coordinació COVID d’atenció a primària amb un
responsable de la coordinació en l’atenció sanitària, de
l’Hospital Universitari Son Espases, de l’Hospital Universitari
Son Llàtzer i de Gestió Sanitària de les Illes Balears i, per
suposat, de la Direcció General de Salut Pública. La Direcció
General de Salut Pública va traslladar la informació
corresponent a les direccions generals de Salut Pública de la
resta de comunitats autònomes.

Així, doncs, la Conselleria de Salut va aïllar els positius i va
posar en quarantena les persones que havien compartit
activitats amb aquests positius seguint criteris tècnics.

Dia 27 de juny, la directora general de Salut Pública va
firmar una resolució per a l’aïllament i la quarantena dels joves
que havien de quedar a l’hotel Bellver. Habitualment aquesta
resolució es fa només davant la negativa de fer la quarantena o
l’aïllament. 

 



SALUT / Núm. 60 / 6 de juliol de 2021 1037

Dia 30 de juny, el Jutjat Contenciosoadministratiu número
3 de Palma va resoldre que només els joves positius havien de
quedar a l’hotel Bellver, la resta podien marxar, segons el
criteri judicial. 

Des de la Conselleria de Salut vàrem acatar la decisió
judicial, tot i no estar-hi d’acord. I no estar-hi d’acord no vol
dir no ser respectuós amb la justícia o interferir en el poder
judicial, només faltaria!, als joves que en aquell moment eren
contacte estret se’ls va oferir quedar voluntàriament a l’hotel
pont medicalitzat o un viatge en vaixell, gestionat pel Govern
de les Illes Balears, a una zona específica per a ells i amb
destinació a la Comunitat Valenciana: 118 varen decidir partir
en vaixell el dia següent, 77 d’Andalusia, 21 de Galícia i 20 de
Madrid. Un total de 9 joves del País Basc varen decidir partir
en avió aquell mateix horabaixa, tot i que vàrem demanar
responsabilitat als joves i a les seves famílies per no viatjar en
transport col·lectiu ordinari.

Finalment, el dia 2 en quedaven 3 que feien quarantena de
manera voluntària a l’hotel.

Com a conseqüència del brot, un informe entregat també pel
CCAES, -els vull explicar la magnitud d’aquest brot-, el dia 30
de juny rebem un informe on 2.135 joves de tot el país han
donat positiu, han generat 302 casos positius secundaris. 8.025
persones han hagut de fer o fan quarantena, per ser contacte
estret a 12 comunitats autònomes. Malauradament, un dels
joves de 18 anys va ingressar a una Unitat de Cures Intensives
de la Comunitat Valenciana, en concret, no és d’aquí, i 19 a
l’hospital. Com veuen, la magnitud del brot és immensa i
requereix prendre mesures ràpides, coordinades i sempre
pensant en la salut col·lectiva de tota la població.

A dia d’ahir horabaixa, perquè se’n facin una idea, hi havia
a l’hotel Bellver més de 200 persones de diferents nacionalitats
i de diferents comunitats autònomes. També hi ha un hotel al
nord de l’illa amb 18 joves en quarantena. La Conselleria de
Salut ha fet tot el possible per contenir el brot, seguint els
protocols i ho hem fet posant totes les nostres forces i recursos
per donar una solució i controlar la situació. Els joves han
quedat instal·lats a un hotel habilitat per atendre aquest tipus de
situacions i que dóna atenció a turistes, però també a residents,
per garantir aquestes condicions òptimes d’aïllament i
quarantena. 

Un altre aspecte que ens preocupava eren els treballadors
dels hotels esmentats, es va fer un cribratge a més de 270
persones, a tots els treballadors, i només va sortir 1 treballador
positiu.

A més, amb la finalitat de protegir la salut de les persones,
el Govern va continuar legislant perquè no tornessin passar
situacions similars. Dia 28 de juny, es va aprovar en el Consell
de Govern que les persones integrants de grups de viatges
organitzats de més 20 membres, hauran de presentar vacunació
completa o PCR negativa, feta durant les 48 hores prèvies per
poder accedir a les nostres illes. I aquí un altre incís, arribar
amb una prova d’antígens negativa o una PCR negativa -la
PCR és més segura-, no vol dir que un no estigui contagiat o
que un no pugui traslladar la malaltia, no són proves que

tenguin un cent per cent d’eficàcia, és una mesura més de
seguretat.

També hem instat el Govern central que prengui accions
legals contra les agències de viatges que han organitzat o
col·laborat amb el desenvolupament d’aquestes activitats que
incomplien la normativa COVID. I tot això després d’un any
molt dur, amb un cost elevat per a tota la societat balear, tant
des del punt de vista sanitari, com econòmic. Ja saben que
s’han dut a terme mesures preventives i restriccions que
s’aixequen lentament encara a dia d’avui. Una feina conjunta
per arribar a una bona situació aquesta temporada turística, i és
per això que pensam, jo n’estic convençuda, que no podem
permetre que la imprudència d’uns pocs, de molts pocs a més,
posi en risc vides humanes i la recuperació econòmica.

Els ciutadans de les nostres illes no mereixen aquestes
situacions, després de l’esforç fet durant tot aquest temps.
Aquestes illes sempre han estat obertes per a tothom que
vulgui, però no per a aquells incívics que poden arribar a posar
en perill la salut de molts. És important fer cas a la ciència i als
experts sanitaris, que ens deien que hem de guardar la
quarantena i que ens hem de vacunar.

Seguim pensant que és important mantenir el control dels
grups i per això vull donar les gràcies a les persones que de
manera voluntària han quedat i són a l’hotel Bellver o als seus
respectius allotjaments i els 21 que feren el mateix a l’hotel
Bellevue. Gràcies per la seva responsabilitat.

També gràcies als 6.154 joves d’entre 12 i 19 anys de les
Illes que ja s’han vacunat ahir, suposava el 6,4% de la població
diana i és el percentatge més alt de tota Espanya, perquè, com
saben, vàrem obrir la vacunació a 16 anys, vàrem ser la primera
comunitat autònoma que vacunam des dels 16 anys cap
endavant. I, per tant, es pot demanar cita per a vacunació i
aprofit també per donar les gràcies a totes les persones que fan
feina, no es poden imaginar quantes fan feina, perquè tot aquest
pla autonòmic de vacunació sigui possible, així com a les
institucions i als mitjans de comunicació que ens ajuden també
a fer les crides a la població.

Per acabar, m’agradaria fer un breu resum de la situació
epidemiològica de la vacunació. Una de les preocupacions més
importants que tenim ara mateix, és l’elevat nombre de casos
positius entre els més joves, entre franges d’edat de 10 a 29
anys. Les dades epidemiològiques ens diuen que s’incrementa
la incidència acumulada a 14 dies a les franges d’edat
esmentades. Perquè se’n facin una idea, el dia 3 de juliol hi
havia entre 16 i 29 anys, 659 casos, perquè se’n facin una idea;
de més de 70 anys, 19 casos; de 60 a 69, 58 casos i com dic, de
16 a 29 anys, 659 casos.

Es veu amb més claredat si ens fixam en el dia 30 de juny,
un dels dies amb més contagis dels darrers mesos, vàrem
arribar als 302 casos en 24 hores. Però si es fragmenten per
franges d’edat, a la franja d’edat entre 10 i 19 anys hi ha 120
positius, i entre 20 i 29 anys 91 positius. Només entre aquestes
dues franges sumam prop del 70% de tots els casos d’un dia.

Són dades preocupants, només hi ha un camí per millorar i
és, per una banda, vacunar i, per una altra banda, la
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responsabilitat. I vull insistir i apel·lar a la responsabilitat
individual i col·lectiva perquè el virus encara és aquí, però en
especial als més joves. Aquesta també va ser una resposta del
Govern, obrir la vacunació a tota la població diana, volem
immunitzar com més aviat millor i no volem cap vacuna a la
gelera.

Hem de tenir en compte la prevalença també de variants que
són més contagioses, que s’estenen al llarg de tota Europa, per
això és tan important la doble pauta de vacunació, no només
una dosi. Ara que estam més a prop de la vacunació i que
podem arribar a més població jove, continuam demanant molta
prudència. L’arxipèlag és un espai segur, tradicionalment amb
una de les incidències més baixes d’Europa, mantinguda en els
últims mesos i gràcies, sempre ho diré, gràcies a l’esforç de tota
la població per respectar les mesures.

Nosaltres des del Govern seguirem controlant ports i
aeroports, l’arribada de viatgers nacionals, els internacionals
saben que és responsabilitat del ministeri. També saben que,
per una petició d’aquest Govern, el ministeri va dictaminar que
els turistes britànics han d’accedir a Balears amb una prova
diagnòstica a la vacunació completa. Per tant, així tenim molt
poques excepcions a l’entrada de viatgers nacionals o
internacionals. El certificat de COVID digital, també hem estat
una de les comunitats més avançades, o que més ràpidament ha
fet la feina, per garantir aquesta mobilitat més segura. Crec que
hem donat moltes mostres, s’han donat moltes mostres de
professionalitat durant tota la pandèmia i en la gestió de la
pandèmia.

L’objectiu prioritari continua sent mantenir la incidència el
més baixa possible, però sobretot protegir a les persones i
contribuir a la reactivació econòmica. Sé que ha estat difícil, sé
que hem fet un esforç històric tota la societat balear, el
compromís de tothom ens ha dut a ser una de les regions més
segures i ja queda manco, però, com hem vist, no s’ha acabat. 

Acabaré com he començat, perquè no ens cansarem de
repetir-ho, per a aquest Govern la salut pública és el primer.

I ara qued a la seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar? Sí.

Idò, abans d’iniciar el debat, vull informar que ens trobam
davant la modalitat de diàleg interactiu, vostès disposen de 15
minuts per tal de formular les preguntes i observacions, en
poden fer ús en un únic torn o en dos torns, si volen ens avisen
a l’inici de la seva intervenció de quin temps volen esgotar i per
part de la Mesa en prendrem nota. I dues consideracions
prèvies: el debat es fa directament amb els representants del
Govern, en aquest cas amb la consellera, per tant, es poden fer
al·lusions o comentaris durant el transcurs del debat,

comentaris que s’hagin pogut fer, però sempre directament a la
consellera, no és un debat amb els grups parlamentaris.

I, per una altra banda, també els demanaria que se
centrassin en l’objecte de la compareixença, d’aquesta manera
farem un debat el més ordenat possible i també que sigui
productiu de cara a les persones que ens segueixen també a
través de xarxes. 

Per tant, ara sí, per tal de formular preguntes i observacions
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Si no vaig errada tenim un temps
d’intervenció de 15 minuts en dues intervencions, per tant, li
demanaria que m’avisessin quan dugués aproximadament uns
8 minuts, 8, per favor. Gràcies.

Molt bon dia, consellera. Li he de dir que avui no ha pogut
ser aquí la portaveu de Sanitat, Tania Marí, avui tenia consulta
mèdica i no ha pogut venir, per això avui li faig aquesta
intervenció i hem de dir que està preparada per part de les dues,
l’hem preparada conjuntament.

Primer de tot, li he de donar les gràcies tant a vostè com a
tot el seu equip per comparèixer avui a petició pròpia. Avui
compareix de forma voluntària per tal de donar les seves
explicacions i la seva versió del que ha suposat el recent
megabrot a les Illes Balears entre els estudiants provinents de
la península de viatge a Mallorca, així com la situació de
pandèmia COVID-19 a les Illes amb una taxa de positius
disparada que no es registrava des de fa mesos.

Hauria de ser sincera, però, nosaltres creiem que també ho
fa obligada i ho fa obligada perquè la Sra. Armengol, la
presidenta del Govern, no ha estat capaç de comparèixer a
aquest parlament per donar la cara i per donar les explicacions
que deu no només als partits polítics, sinó també als ciutadans,
als empresaris i a tots els afectats per les seves decisions. Això
sí, ha fet una ruta per les televisions amigues.

La Sra. Armengol assegurava que “Más no podemos hacer”
i nosaltres no hi estam d’acord: sí es podia fer, sí haurien
d’haver fet més; podien prendre decisions racionals,
proporcionades, justificades per informes tècnics, conformes a
dret, i donar exemple i sobretot en previsió. Res d’això, però,
no han estat capaços d’acomplir, tot el contrari. A més a més,
treuen pit d’una compareixença de forma voluntària, faltaria
més, com si fos un plus extra, quan en la nostra opinió és una
de les obligacions, que és retre comptes.

El seu govern no ha respectat les institucions, no ha
comparegut la seva presidenta al Parlament i per si fos poc
ataquen no només l’oposició sinó ara també el poder judicial,
i no hi ha res més radical i irresponsable.

Des del Partit Popular sol·licitàrem la compareixença
urgent de la presidenta del Govern en relació amb la gestió una
vegada relaxades les mesures sanitàries contra la COVID, així
com per l’alarma generada pel macrobrot de contagis entre

 



SALUT / Núm. 60 / 6 de juliol de 2021 1039

joves que venien de la península de viatge a Mallorca i les
conseqüències que pot tenir en la temporada turística i en
l’economia de les nostres illes.

Amb tot el respecte, no és suficient la seva compareixença,
Sra. Consellera. Aquesta situació no afecta només la salut sinó
també l’economia, el turisme i milers de famílies d’aquestes
illes que depenen d’aquest sector. Per tant, avui qui havia de
donar la cara primer de tot era la presidenta i no amagar-se rere
la seva consellera de Salut enfront d’un tema d’extrema
gravetat com el que vivim. 

En menys d’un mes hem passat de restriccions de drets i
llibertats individuals i tancaments massius de l’activitat
econòmica a autoritzar concerts de milers de persones, la qual
cosa ha desencadenat una situació de descontrol absolut del
qual el responsable màxim n’és el Govern, n’és la presidenta
Armengol. Era aquesta la desescalada progressiva? Era aquesta
la desescalada lenta? Era aquesta la desescalada controlada?
Perquè el resultat és desastrós.

Una vegada més, el seu pla o els seus plans han caigut i han
posat en escac la nostra salut i la nostra economia. Destituiran
qui va autoritzar aquest concert, el concert del festival de
reggaeton, amb els informes en contra de la policia i tècnics de
la Direcció General d’Emergències, sí o no? El destituiran? Li
demanaran responsabilitats? Per a nosaltres ja fan tard.

Aquests informes, n’hem demanat còpia, avisaven i
alertaven del gran perill que suposava un concert d’aquestes
característiques, i no només no feren cas de l’informe sinó que
un parell de dies després es va autoritzar un concert similar al
mateix lloc. La seva irresponsabilitat ha provocat un augment
de contagis a Mallorca i a la vegada han donat una imatge
pèssima a l’exterior. No voldríem viure el que va patir
Portugal, que quan, dues setmanes després que el Regne Unit
el situàs en semàfor verd, els ho va retirar. No voldríem que
una cosa així succeís a Balears, ja que les conseqüències de la
seva gestió i de la seva imprudència, unides a la
irresponsabilitat, podrien ser molt greus.

Què ha fet la presidenta en la gestió del macrobrot de
COVID a Mallorca? Primer, amagar-se al Consolat; segon,
publicar un fil a Twitter, i tercer, fer un tour per les televisions.
I això, Sra. Consellera, no soluciona res i molt menys quan
afirma: “qui la fa, la paga”, precisament ella, precisament la
presidenta Armengol o la presidenta del Hat Bar. 

Ens trobam davant d’una situació d’improvisació total en la
qual s’actua per tapar els forats que surten arran dels
esdeveniments que succeeixen. I parlant d’anar a remolc dels
fets, no és admissible obligar a guardar quarantena preventiva
-i ho pos entre cometes-, si no s’acredita amb certesa que es
tracta de contactes estrets. Incomplir la llei mai no ha estat una
opció, com tampoc no és admissible segons quin tracte a
menors d’edat.

Li vull dir que nosaltres, el nostre partit polític, com vostè
ha fet una cronologia, nosaltres dia 28, dilluns dia 28, va ser el
primer dia que nosaltres vàrem tenir accés al registre quan
vàrem saber que s’havia fet una resolució, per part de la
direcció general, dia 27, vàrem fer tota una bateria de

preguntes. Aquesta bateria de preguntes, com que és molt
extensa no les hi podré dir totes, demanàvem el nombre de
contagis de menors de 16 anys, el nombre de contagis de
menors de 18 anys, el nombre de nins menors de 16 anys en
quarantena, el nombre de nins majors de joves majors de 18
anys en quarantena, el tractament que havien rebut per part de
les institucions, si s’havia avisat els pares, quin havia estat el
protocol que havien actuat. I, a més, també vàrem fer tota una
sèrie de bateria de preguntes relacionades amb l’OBIA, amb
l’Oficina del Defensor del Menor o l’Oficina Balear de la
Infància i l’Adolescència. 

Nosaltres crèiem que, com diu el lema d’aquesta oficina,
han de vetllar per tots els joves que són a les Illes Balears i tots
els menors de les Illes Balears i tots els que siguin en aquest
moment aquí, crèiem que hauria d’haver actuat d’una manera
especial. Ho hem demanat. Evidentment com que fa deu dies
encara no tenim la contestació. Nosaltres, però, no vàrem fer -i
ho vull dir molt clarament-, no vàrem fer cap declaració, ni
vàrem anar a un hotel, ni vàrem anar enlloc, perquè el primer
que vàrem fer va ser demanar la resolució, una còpia de la
resolució, i tota aquesta informació que, com dic, no tenim.

Per tant, no parlam del fons de l’aïllament dels contactes
estrets sinó del respecte a la llei, en aquest cas la Llei 3/1986,
a l’article 3. I aquí hem de recordar el fet que el Govern del Sr.
Sánchez s’hagi negat a modificar la Llei Orgànica de salut
pública, com reclama el president Pablo Casado des de fa més
d’un any o una llei de pandèmies, com reclamam també des del
PP de Balears, i en aquest sentit vàrem registrar una PNL, i
encara no sabem què ens votaran, ha provocat que s’hagi passat
de l’estat d’alarma a no tenir res i que succeeixin aquests tipus
de situacions. Per tant, si no tenen avui altres eines jurídiques,
si vostè avui no té altres eines jurídiques també és culpa del Sr.
Sánchez, i vostès, com a Govern Armengol, ho han consentit. 

Lamentablement, el macrobrot ha derivat en una macro
chapuza i un macro ridícul del Govern balear, és aquesta
l’estratègia balear de la qual tant presumia la presidenta? Els
tribunals han estat clars enfront de la gestió d’Armengol i del
confinament forçós dels joves en indicar que no s’havia
acreditat que fossin a un lloc determinat en contacte estret -
estret-i podem dir el que vostè ha dit, que són més de 15 minuts
en un espai de 24 hores, que no s’havia acreditat determinat
contacte amb persones que hagin donat positiu. Això no és una
mesura proporcionada.

Segons la resolució de la Direcció General de Salut, que
nosaltres hem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, ja du 8 minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -gràcies-, que hem sol·licitat, deia que totes les persones que
han participado o están participando en los viajes se han
considerado contactos estrechos.

I per això, primer per part del tribunal, es varen demanar
més aclariments, varen dir que vostès havien de demostrar
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quins eren els contactes estrets, que aquesta afirmació no
abastava. I l’endemà, quan no s’havien rebut més aclariments,
la sentència que va (...) entre d’altres va dir que era la falta de
claredat i la proporcionalitat.

Des de la publicació de la decisió judicial el Govern ha
passat de la supèrbia a la chulería a la que ens té acostumats en
atacar l’estat de dret a través d’unes piulades on es diu que el
jutge va en contra de la salut pública, contra la salut de cada un
de nosaltres i contra l’estratègia. I això, a part de ser un
precedent perillós, no és així. La interlocutòria va en contra de
l’estratègia Armengol, que no ha acreditat si els joves eren o no
contacte estret, l’única responsable de posar en perill la nostra
salut pública és la presidenta Armengol.

Hem de dir que per molt que a nosaltres, al Partit Popular
-i vull que quedi claríssim, Sra. Consellera-, ens indignin
segons quins comportaments viscuts aquests dies, la jutgessa va
actuar en base a l’argument, al que el Govern acredita i en base
a la legislació vigent. El que no pot fer el Govern, Sra.
Consellera, és utilitzar els comportaments incívics d’alguns per
tapar la seva responsabilitat per les decisions preses, com, per
exemple, amb els contagis produïts a llocs i actes que mai no
s’haurien d’haver autoritzat.

I ara volem deixar clars una sèrie de motius pels quals
nosaltres creiem que vostès obvien passar a l’origen de tot
aquest macrobrot i de tots aquests casos que vostè ens ha dit a
nivell nacional, l’origen, els motius són molts. Per començar,
no haver arribat al percentatge de vacunació previst pel seu
Govern, com bé deia el Sr. Juli Fuster en el mes de desembre,
que arribaríem al 70%.

La falta de planificació adequada i d’equilibri de les
mesures de desescalada, no es pot passar de no deixar dinar 6
persones dins una llar o dins un interior d’un restaurant i
autoritzar un festival de reggaeton de 2.000 persones, amb
informes en contra de la policia i de la Direcció General
d’Emergències, quan encara no s’havien fet ni les proves per a
l’oci nocturn ni per obrir les discoteques, les quals, per cert,
encara es troben tancades.

O consentir que milers de joves siguin al pla de Ciutadella
i facin botellot, joves i no tan joves.

La improvisació constant amb el canvi de mesures i de
restriccions que demostren descontrol i poca consistència en la
presa de decisions. Al final, la foto és la d’un govern perdut,
totalment "desnortat", però la realitat és que darrera de cada
decisió hi ha empresaris, hi ha llocs de feina, hi ha persones
que sofreixen darrera i, sobretot, la nostra sanitat és la que més
sofreix.

La falta de controls adients a l’aeroport, perquè, com vostè
sap perfectament hi va haver un acord de govern el dia 14 de
juny, i vostès tenen les eines, perquè vostès tenen la
competència de controlar amb PCR o demanar una vacunació
total, com vostès vulguin, vostès tenen la competència de tots
els vols nacionals, vostès la tenen i no ho varen fer. I esperen
a tenir un macrobrot quan ja han passat els fets, com diem
sempre, van a remolc, per a, com vostè deia, dia 28 dir: ara no,
ara els grups de més de 20 persones, quan ho haguessin pogut

fer abans. Per què si no, per què vostès fan aquest acord dia 14
de juny? La falta de diligència, la falta d’eficàcia, la falta de
serietat d’un govern en situacions s’han de tenir previstes i
protocol·litzades.

Com pot ser que amb una arribada de 31 immigrants aquest
cap de setmana, hagi originat que tenguem 9 persones que són,
sí, contacte estret pels carrers de Palma perquè ara la consellera
no ha volgut fer un decret de retenció d’aquests immigrants
perquè la policia els pugui retenir, quan si ho varen fer per a
275 joves?

Són moltes coses, quedarà més temps, per tant, esper les
seves explicacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Durán vostè ha consumit 11 minuts i 53
segons. Respon ara la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. La veritat és que més que preguntes són
afirmacions que m’ha fet Sra. Durán, gràcies a..., jo sempre
dic..., miri, de les crítiques constructives, fins i tot de les
destructives crec que tots podem aprendre, tots podem aprendre
i, per tant, agraeix ser aquí, i no venc d’una manera obligada,
és voluntat d’aquest govern retre comptes i ser transparent i
explicar els motius i explicar la gestió i explicar les mesures de
política sanitària, que em prenc molt seriosament.

Sempre, des de fa sis anys, les mesures de política sanitària
les basam en criteris d’evidència científica, i m’agrada dir-ho
i repetir-ho conferència rera conferència, cada vegada que puc
participar a un fòrum, en aquesta comunitat autònoma es fa una
política sanitària basada en l’evidència, igual que es fa una
gestió sanitària basada en l’evidència, perquè exigim als
professionals també el màxim coneixement i la màxima
formació per poder atendre el millor possible.

Per tant, el primer que li diria és que les mesures són
racionals, són proporcionades i són mesures d’acord amb el
dret vigent.

I jo som un membre del Govern, però, a més, som la
responsable directa d’aquesta situació, de totes les actuacions
que es fan en matèria sanitària i després hi ha evidentment
moltíssimes altres conselleries implicades i tot el Govern, en
definitiva, però jo crec..., sincerament, abans de demanar
explicacions molt concretes i molt específiques de tot el que ha
passat de cada una de les gestions a la presidenta del Govern,
doncs jo venc a explicar amb tot el detall que tenc disponible,
que tenim disponible, per què s’han pres les decisions que
s’han pres i per què s’han pres les mesures que s’han pres.

Una de les coses... i després, miri, fa uns mesos, crec, el
Partit Popular en el Ple diverses vegades vaig sentir que ens
passàvem de rosca amb les mesures, que la resta del país no
tenia aquestes mesures, que l’economia funcionava millor i que
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nosaltres posàvem moltes mesures restrictives i que havíem de
relaxar mesures per l’economia; i crec que l’efecte Ayuso,
permeti’m, a mi no m’agrada personalitzar, doncs ha influït
molt en aquestes declaracions que si Madrid puede, nosotros
también. I nosaltres sempre, sense fer cas a això.

Per què? Perquè sabem a qui hem de fer cas, sabem on és
la ciència, sabem com s’ha de fer la feina. Podem fer més? Sí.
Ho podem fer millor? Sempre, sempre, sempre.

Ara, també això és una de les altres coses, és a dir, hem
mantingut les mesures més restrictives diria jo de tot l’Estat ara
en els darrers mesos, les més restrictives. Què passaria, Sra.
Durán, si en lloc de mantenir aquestes mesures restrictives
haguéssim fet una desescalada molt més ràpida, com han fet la
majoria de comunitats autònomes, què passaria, què passaria?
Doncs, per això hem fet una desescalada molt lenta.

Ara li vull llegir una part, perquè crec que és molt
important, un informe que han entregat Fernando Simón i Pilar
Aparicio, o sigui, el director del Centre Coordinador d’Alertes
i Emergències Sanitàries i la directora general de Salut Pública,
un informe sobre aquests brots, i crec que és molt important
també això i és molt important que ho sàpiga tothom, que ho
sàpiguen vostès, també, com a representants de la ciutadania,
però també que ho sàpiguen tots els ciutadans. Després d’haver
explicar tot el que ha passat amb els brots, totes les activitats
que s’han fet, tots els incompliments que hi ha hagut, diu:
“Dado todo lo planteado en este informe, tanto desde el
Ministerio de Sanidad como desde la Ponencia de Alertas, se
sigue considerando una medida necesaria la cuarentena
durante diez días de todas las personas que, aún resultando
negativas, han estado en relación con casos o con eventos,
celebraciones o situaciones en las que se han detectado casos
positivos. Todas estas personas son consideradas, en el
contexto de este brote, contactos estrechos.” Repito: “todas
las personas consideradas en el contexto de este brote
contactos estrechos.

“La cuarentena de los contactos es una de las medidas de
salud pública más eficaces para la contención de la COVID-
19, en la que la transmisión se produce no solo cuando se han
iniciado síntomas, sino desde varios días antes de que estos
aparezcan, así como a partir de las personas que puedan estar
infectadas pero no manifiestan síntomas.”

Miri, una mostra del que ha succeït aquests dies, que a mi,
sincerament, em sembla greu, i que vàrem tractar de minimitzar
perquè sabíem que podia passar, hi ha coses que es poden
preveure, altres que no es poden preveure i hi ha situacions
durant tota la pandèmia que s’han produït de manera molt
ràpida i molt sobtada, per tant, aquestes situacions, dit pels
mateixos experts, no es poden preveure, algunes no es poden
preveure; el que sí es podia preveure, Sra. Diputada, és que en
el vaixell de 118 estudiants que se’n varen anar a les seves
comunitats autònomes, que eren casos estrets, que eren, perdó,
contactes estrets, sabíem que d’aquests 118 hi hauria positius,
que la taxa de positivitat en alguns dels grups ha estat del 50%,
a grups de 30 hi ha hagut 15 positius, i molt més, molt més, o
sigui..., i a qualque grup hi ha hagut molts més positius.

Llavors, i a més van apareixent, van apareixent, perquè els
símptomes poden aparèixer al llarg del dia, del temps, per tant,
una PCR negativa no vol dir que als tres dies un no pugui
desenvolupar la malaltia. I això, amb les variants tant britànica,
com la Delta, succeeix, veiem que es produeix.

I per això li dic, o sigui, qui em pot explicar a mi que de
118 persones que varen pujar al vaixell, quan varen arribar a
València hi havia 14 positius, això sí, Madrid no va voler fer
tests d’antígens, la comunitat d’Andalusia va posar a disposició
un camió on es fan proves diagnòstiques i em va dir i va oferir
a tots els consellers implicats que..., en aquell cas eren País
Basc, Galícia i Madrid, que ells tenien aquest dispositiu i
podien fer proves a tots els estudiants a mesura que arribassin;
tots en varen fer, excepte la comunitat de Madrid la qual no va
voler proves als seus estudiants. I d’aquests que es varen fer
proves varen sortir 14 positius.

És més, és que a dia d’avui estic segura que d’aquests 118
que se’n varen anar hi ha encara més positius, n’estic segura, si
ho comprovàssim. Per tant, què vol dir això? Què vol dir?
Perquè a mi només... o sigui, em queda una sensació, Sra.
Diputada, una sensació d’impotència, i li ho dic així, jo acataré
les decisions judicials, però una sensació d’impotència, quan sé
que deixam partir un transport amb 118 persones, on pot haver-
hi persones positives i, de fet, el fet demostra que n’hi ha
hagudes. Ara, imagini’s vostè que nosaltres no muntam aquest
dispositiu i que aquestes persones agafen un avió o agafen un
vaixell, perquè d’una altra manera no podem sortir de l’illa, i
després pugen a un autobús o agafen un taxi..., jo sent el pes de
la responsabilitat, Sra. Diputada.

I puc entendre moltes coses, ara, el que ha quedat des del
principi de la pandèmia és que un cas és un cas, un contacte és
un contacte i quan no es pot determinar si una persona és un
contacte s’explica molt bé que en aquestes situacions, en
aquestes situacions de màxim risc de transmissió hi pot haver,
o sigui, tots són contactes estrets i poden començar a aparèixer
positius. Per tant, s’ha de ser molt prudent, molt prudent, i
actuar, evidentment, amb el marc jurídic disponible, com no
pot ser d’una altra manera.

Els concerts estan permesos, amb mesures, estan permesos
des de fa moltíssim temps, s’ha anat ampliant l’aforament, però
estan permesos, Sra. Diputada; això sí, estan permesos amb
unes cadires, que s’han de col·locar a un metre i mig de
distància una de l’altra i la gent ha d’estar asseguda i amb
mascareta. No és..., el Govern no permet res, els concerts estan
permesos, igual que està permès anar a l’aire lliure sense
mascareta, o igual que aquí a l’interior hem de dur mascareta
tots. Estan permesos, i els organitzadors s’han de comprometre
a complir les mesures i quan s’observa un incompliment de les
mesures, evidentment actuen les forces i cossos de seguretat, no
pot quedar d’una altra manera, ara, no podem posar policies a
cada cantó, per això apel·lam contínuament a la responsabilitat.

I vull acabar aquesta primera intervenció i dir que no
m’agradaria, en cap cas, que criminalitzàssim els joves, no ho
ha fet vostè ni ho he fet jo, però no m’agradaria que els joves
sentissin també aquest sentiment d’impotència, de dir: jo no
vaig fer res, jo no vaig ser a aquestes festes o jo no vaig anar a
un lloc, jo ho he fet bé, jo he volgut fer la quarantena, jo m’he
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volgut aïllar, jo he volgut fer les coses (...) en relació amb
aquest brot, i els joves, en general, que la gran majoria de joves
demostren un comportament exemplar i de vegades també
aquestes situacions ens fan parlar de col·lectius com si fossin
culpables; en cap cas, en cap cas és així.

Ara bé, crec que s’ha d’analitzar molt bé cada fet, per què
es produeix, quan es produeix i quines són les eines que tenim
per actuar en el moment que actuam.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, bé, primer
de tot agrair a la Sra. Patrícia Gómez, consellera de Salut i
Consum, i també a l’equip que avui ens acompanya, per
comparèixer avui a iniciativa pròpia per tal d’informar sobre el
brot de la COVID-19 entre els estudiants provinents de la
península de viatge a Mallorca, davant aquesta comissió, la
Comissió de Salut.

Com vostè ha dit, des de l’inici de la pandèmia, fa més de
15 mesos, el comportament i la responsabilitat de la ciutadania
i dels empresaris de les Illes Balears han estat exemple en tots
aquests mesos i han registrat la menor taxa de mortalitat de
l’Estat en consolidar un descens progressiu de la incidència
acumulada de la COVID-19, amb una desescalada lenta i
dialogada i amb un ritme eficaç de la vacunació a la població;
vacunam a un ritme més elevat que a altres països de la Unió
Europea, com són Itàlia, França o Alemanya.

Hem deixat enrera les dures mesures adoptades per tal de
preservar la salut pública col·lectiva, mesures com l’aïllament
social o restricció de la mobilitat, entre d’altres. Hem començat
a recuperar l’activitat econòmica de les Illes Balears i a gaudir
de forma segura de la cultura, del cinema, la música, la
restauració i aplicar les mesures de salut bàsiques com dur
mascaretes en interiors i exteriors si pots mantenir la distància
de seguretat o la higiene de mans.

S’ha demostrat que amb prevenció es pot tornar a la
normalitat.

Ha finalitzat el curs escolar amb incidències acumulades
puntuals gràcies al compliment de les mesures de salut en
permetre la màxima presencialitat a tots els alumnes en els
centres per al proper curs. Des d’Unides Podem compartim el
malestar que manifesta la ciutadania de les Illes Balears aquests
dies, perquè veu que tots aquests esforços que han fet durant
aquests mesos es poden en trobar per l’incivisme i la falta de
responsabilitat d’uns pocs en posar en perill la reactivació
econòmica de les nostres illes.

Malauradament, avui som en aquesta comissió a causa del
brot de la COVID-19 entre els estudiants d’altres comunitats
autònomes que varen venir a Mallorca de viatge de final de

curs i que ha provocat el contagi de milers de persones. Si ho
he apuntat bé, vostè ha dit, Sra. Consellera, que eren
aproximadament 2.100 positius i 8.025 persones en quarantena
el resultat d’aquest viatge; totes aquestes persones simplement
per trobar-se en contacte estret amb tot el país, i hem posat els
joves en el punt de mira.

El comportament d’una minoria de joves estigmatitza una
població que en aquests 15 mesos ha demostrat de manera
lloable l’esforç i sacrifici que han realitzat els infants,
adolescents i joves de les Illes Balears per preservar la salut
pública col·lectiva. Hem patit molt en aquesta pandèmia i s’ha
de reconèixer i donar les gràcies per l’esforç que han i
realitzen, una mostra més és la resposta massiva dels joves de
les Illes per demanar la cita de vacunació quan ha començat
aquesta.

Milers de joves van arribar a finals de juny a Mallorca per
celebrar el viatge de final de curs, van participar en un concert,
en una party boat i a diferents festes entre estudiants de 9
hotels, provocant el contagi massiu de la COVID-19.

La ciutadania es demana què és el que ha fallat? Com és
possible que essent la comunitat autònoma on tenim les
mesures més restrictives per entrar a les Balears hagi estat
l’origen d’un megabrot?

Sra. Consellera, té previst el Govern de les Illes endurir les
mesures per a l’entrada a les Balears?

El Govern de les Illes Balears, en coordinació amb el
Ministeri de Sanitat, va fixar els objectius per protegir la
població i preservar la salut pública col·lectiva i controlar el
brot de la millor manera possible per no arribar a la transmissió
comunitària i actuar com marquen els protocols sanitaris,
assegurar l’aïllament dels positius i quarantena dels contactes
estrets.

Vostè, Sra. Consellera, ha explicat que han localitzat el
major nombre possible d’estudiants dels viatges d’estudis a les
Balears i s’ha fet un cribratge inicial aïllant els positius i
quarantena de les persones que havien compartit les activitats
amb aquests positius, en seguir els criteris dels tècnics per
evitar la propagació de la COVID. Què ens podria explicar com
es va realitzar el rastreig d’aquestes persones que havien estat
en els esdeveniments?

I es va recaptar el consentiment dels tutors per a la
realització de proves PCR i trasllats a l’hotel pont?

El passat 30 de juny, el Jutjat Contenciosoadministratiu
número 3 de Palma va resoldre que només els joves positius
havien de quedar a l’hotel pont que el Govern té habilitat per a
les persones que han de fer quarantena i que no tenguin
residència a Mallorca, la resta podia marxar, segons el criteri
judicial; persones que havien donat negatiu o que simplement
no s’havien fet una PCR.

La meva formació política respecta la resolució del jutjat,
però discrepem i no la compartim. La resolució dona un
missatge contrari a dues de les mesures eficaces aplicades des
de l’inici de la pandèmia fins al dia d’avui, per protegir la salut
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col·lectiva, mesures que si has estat en contacte estret amb un
positiu s’ha de fer quarantena i l’individu que es nega a fer una
PCR també ha de guardar quarantena perquè no sabem si és
positiu o és negatiu.

No compartim l’argumentació judicial i per això donarem
suport al Govern quan reconegui la resolució, tal i com ha
comunicat, i esperem un resultat favorable a la posició del
Govern.

Té previst el Govern de les Illes Balears implantar noves
mesures per prevenir nous contagis envers la resolució del
jutjat?

Avui hem conegut l’augment en el nombre d’infectats a les
Illes Balears, ha passat de 909 contagis el dilluns passat als
2.200 contagis en només una setmana.

Veiem l’augment de contagis probablement a causa de la
mancança de les aplicacions en les mesures de salut a les festes
de final de curs, els macrobotellots sense colcada durant els
dies de Sant Joan, juntament amb l’inici de les vacances i
l’obertura de la mobilitat.

A Menorca els contagis s’han disparat després de Sant Joan
d’una manera alarmant i han provocat la suspensió d’actes
culturals, fires, etc., per evitar l’aglomeració de persones.

Aquest augment no només afecta els joves, sinó a tot tipus
d’edat. És preocupant veure com la gent camina pel carrer
sense mascareta quan no és possible mantenir la distància de
seguretat.

Des d’aquesta cambra fem una crida i apel·lam a la
responsabilitat individual, ens hem de protegir per protegir la
resta perquè només junts i juntes vencerem aquest maleït virus.
Tota la societat ha de donar exemple en virtut de la salut
pública col·lectiva, des dels pares, infants, joves, treballadors,
etc., i també la classe política. 

Veiem els darrers mesos com algunes formacions polítiques
empren la salut pública per desprestigiar i desgastar el Govern
en mentir i desinformar la ciutadania. Aquestes pràctiques
partidistes que només cerquen treure rèdit polític amb la
política de la crispació, provoquen qüestionaments sobre les
mesures aplicades i un rebuig en aplicar-les en posar en perill
tota la població, sota el discurs de la suposada preocupació dels
drets i llibertats de les persones, i obvien l’interès general de la
salut pública col·lectiva. Demanem a totes les formacions
polítiques anar totes a una en la batalla d’aquesta pandèmia i
deixar de banda el rèdit partidista. Hi ha altres temes on emprar
aquesta estratègia, però amb la salut de tots i totes demanem
seny.

Sra. Consellera, quina previsió té el Govern sobre la pujada
de contagis i les mesures que s’haurien d’aplicar si els casos
d’incidència segueixen en augment?

També li demanem sobre la previsió de la vacunació en els
menors de 29 anys, que són la població que actualment es troba
en risc per la falta de la vacuna. Quan té previst el Govern més
o menys tenir la vacuna completa d’aquesta població?

Compartim amb vostè la preocupació per l’augment de la
incidència entre la població de 10 a 19 anys que, si ho he
apuntat bé, vostè ha dit que les darreres xifres eren de 650
casos en aquests dies, compartim amb vostè aquesta
preocupació.

Per la nostra banda, de moment res més, li donem les
gràcies de nou per haver comparegut avui aquí i esper que
pugui respondre les nostres preguntes. En tot cas, en el segon
torn de paraula, li demanaré si hi ha alguna cosa que m’ha
quedat pendent.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor, vostè ha fet ús de 9 minuts i 21
segons. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Certament, les
dades que he donat abans eren del dia 30 de juny, del nombre
de contagis. Hem vist que, malauradament..., ahir la consellera
de Navarra m’escrivia també tremendament preocupada pel
brot de Salou, 1.400 joves a Salou i 700... tenien en aquell
moment 700 positius, i també suposa un volum de contactes
estrets molt important. Per tant, veiem que determinades
situacions i determinades pràctiques posen en risc la salut
d’altri.

La preocupació per l’increment dels casos evidentment
existeix -existeix-, ahir mateix, ahir horabaixa... jo és que... ja
els ho dic, crec que estam contínuament des de fa un any i mig
en una escalada de vegades, no?, de... de..., no sé com es diu en
català, de sobresaltos, que ens assabentam de notícies i de cada
vegada, idò, de vegades situacions realment complexes i greus;
ahir, per exemple, vàrem saber que una jove de 20 anys va
ingressar a cures intensives, ella va venir de viatge amb els seus
pares, vull dir, no té res a veure amb aquesta situació. Però, és
clar, quan reps aquesta informació t’adones que el virus és aquí
i que pot afectar el teu fill, el teu amic, el teu pare, la teva
mare... i sobretot edats molt joves i que pot passar.

Hi ha menys risc, hi ha menys risc que els hospitals es
col·lapsin o que hi hagi..., hi ha menys risc. Desconeixem el
risc que hi ha en general, no?, són situacions noves, però sí que
afortunadament tenim molta població vacunada. Ara bé, també
tenim població entre 60 i 69 anys, 70-79 anys, poca població
encara, però n’hi ha que no s’han volgut vacunar.

Per tant, jo crec que, a part de la crida a la responsabilitat
individual i social, hem de fer una crida permanent a la
vacunació. Jo em trob amics que no es volen... que et diuen: sí,
em vull vacunar, però ja em vacunaré; perquè sembla que ha
passat. Jo crec que de tot hem d’aprendre i és molt important i
ara hi ha persones de 60 a 69 anys, en tenim un volum... al
voltant d’un 14% que no s’han vacunat encara. Hi hem
d’incidir, hem de fer campanyes, hi hem d’incidir des de tots
els àmbits que puguem com a responsables públics també que
es vacunin el més ràpid possible.
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I li ho deia, els hospitals tenen menys risc perquè..., de fet
els experts diuen que... abans, si se’n recorden, parlàvem que
un 8 o un 9% dels casos ingressaven a l’hospital i d’aquests un
1% ingressaven a cures intensives, ara es parla d’un ingrés d’1
de cada 100, o sigui, el risc ha baixat en realitat moltíssim, s’ha
reduït perquè la població està vacunada i perquè afecta la gent
més jove. Però així i tot, evidentment aquests generen també
casos secundaris, dels seus pares, del seu entorn, etc., i, per
tant, hem de reforçar en la mesura possible del possible.

Vostè em deia: quines mesures? La primera mesura que
vàrem prendre és la dels grups, és a dir, som l’única comunitat
autònoma -l’única comunitat autònoma-, Canàries també,
juntament amb Canàries, direm, que demana proves d’entrada.
Vàrem endurir aquestes proves d’entrada: en lloc de dir:
només..., o sigui, són vàlides  antígens o PCR o vacunació o
haver passat la malaltia, en els grups precisament demanem
PCR, controlem que aquest grups de més de vint persones, si
s’han d’allotjar a un establiment hoteler, es pugui controlar allà
i abans d’allotjar-se es pugui certificar. No és una garantia al
cent per cent perquè es pot tenir una PCR negativa i després ser
positiu, de fet, ho veiem, però són més mesures de seguretat, és
la primera que vàrem prendre. Tenim estudiants aquí, hi ha al
voltant d’uns 900 estudiants i més de 1.000 pendents d’arribar.
És una altra circumstància que, és clar, nosaltres no ho podem
aturar.

Amb les agències de viatge, què s’ha fet? Per part del
ministeri una recomanació de no viatjar, una crida als pares que
no... que siguin conscients que això pot succeir i pot continuar
contribuint a aquest increment de casos perquè tots estam
cansats de mesures restrictives, els joves també evidentment.

Després..., i llavors una altra de les mesures molt important
és el rastreig. Hem vist com hem perdut capacitat de rastreig a
la central COVID, a partir d’una incidència de 75 tots els
experts diuen que entram en transmissió comunitària i, per tant,
és molt difícil després poder saber cada cas on s’ha produït
l’origen.

Un exemple és Menorca, a Menorca durant tota la pandèmia
hem tengut quasi la certesa que cada cas estava associada a un
brot i en controlar el brot s’ha aconseguit controlar l’epidèmia
a l’illa, quasi durant tota la pandèmia. En aquests moments hi
ha transmissió comunitària, comencen a aparèixer joves que no
estan relacionats amb altres. Per tant, és clar, són situacions que
preocupen, afortunadament -com li deia- la gent és més jove.

Però reforçam la central de COVID i hem tornat demanar
a l’exèrcit els 90 rastrejadors que ja estan formats i que ja ens
varen deixar i sense... bé, amb tota la diligència i amb la
màxima rapidesa hi ha hagut una col·laboració, com sempre,
entre l’exèrcit i la comunitat autònoma i s’han incorporat, s’han
començat a incorporar ja rastrejadors militar a la central.

I després, vostè em deia quant a endurir les mesures. Hem
d’analitzar molt bé on es produeixen els contagis i quines
mesures són les oportunes. Crec que aquí molts d’experts
també en parlen i també ho sabem, o sigui..., els interiors han
d’estar molt ben ventilats i s’han de mantenir totes les mesures
de seguretat i els exteriors també, però tenen menys risc, no? I

després, idò evidentment treballam a focalitzar les accions en
aquelles situacions que poden suposar un major risc.

Després vostè em demanava, bé, no puc estar més d’acord
amb vostè d’anar tots a una, jo crec que per a mi també és una
assignatura pendent des d’aquest Parlament haver mostrat una
imatge que, sigui el grup que sigui, tots intentam treballar en
positiu, fer propostes en positiu i poder anunciar aquestes
propostes en positiu, no per donar suport al Govern, sinó
perquè la societat necessita aquest suport. Hi estic molt
d’acord.

I quant a les dosis de vacunes. Doncs, miri, jo crec que cada
dia demanam al ministeri una cosa o l’altra, jo ahir de fet li
demanava a la secretària d’Estat i em va dir que el mes de juliol
es treballa en què puguem tenir qualque dosi més de Moderna
o d’AstraZeneca, però que probablement el mes de juliol no
augmentaran massa les dosis i posam unes 100.000 vacunes a
la setmana, aproximadament. I el mes d’agost sembla que sí,
que les dosis de Pfizer poden augmentar. És clar, amb Pfizer
necessitam 1 mes, 3 setmanes perquè s’immunitzin aquests
joves. Necessitam tenir les vacunes, perquè la resposta a la
crida a través de BITCITA ha estat molt bona, s’han omplert
totes les cites, i ara el que necessitam és tenir més vacunes, no
és un problema de gestió, com deia la Sra. Durán abans, sinó
que és un problema de què necessitam tenir les vacunes perquè
els dispositius estan en marxa i a disposició de tota la població.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Demanaria a la mesa si em pot avisar
quan manquin 4 minuts de la meva intervenció.

Consellera, gràcies per la seva compareixença, que és
voluntària, a iniciativa seva i vostè sap que el nostre grup
parlamentari ja ha demanat la compareixença en aquesta
mateixa comissió i com que els grups que donen suport al
Govern li han agraït, jo supòs que implícitament agrairia, si
vostè no l’hagués demanada, al nostre grup parlamentari que
donés l’oportunitat en aquesta comissió a tenir tota la
informació.

Vostè a les seves intervencions sempre comença dient que
és un exercici de transparència i de responsabilitat, jo no li
qüestionaré ni molt manco la transparència, evidentment vostè
ha esmentat aquí a tota la seva intervenció, si de cas amb
qualque matís concret de dades, tot el que nosaltres sabem a
través dels comunicats i dels mitjans de comunicació. I, per
tant, el que no ha trobat el nostre grup parlamentari és un
exercici d’autocrítica envers una situació complicada,
extraordinària i molt preocupant, com vostè mateixa ha dit, per
a l’opinió i la inquietud de la ciutadania de les Illes Balears.

I estic d’acord també quan vostè ha esmentat que els
ciutadans de les Illes Balears no es mereixen, ni molt manco,
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tot això que ha passat, no s’ho mereixen ni tan sols els familiars
i altres ciutadans d’altres comunitats autònomes que han rebut
aquests estudiants que encara han donat positiu, ni molt manco
ciutadans de les nostres illes que han viatjat amb un transport
aeri i que no tenien coneixement de la situació i que es troben
ara mateix aïllats a Galícia. Evidentment no.

Ens té ja acostumats el Govern ja, consellera, a una manca
d’autocrítica i crec que és important, perquè jo li enfocaré la
nostra intervenció i la nostra línia d’oposició i de crítica
constructiva, a una qüestió que ja li hem repetit diferents
vegades consellera, i vostès la justifiquen com a improvisa...,
vostè mateixa diu que no hi ha improvisació, que hi ha
imprevisió, i això és el centre de la situació, consellera. Vostès
creuen en l’evidència científica i els informes que li diuen els
tècnics, membres de la seva mateixa conselleria, que quan
vénen 4.000 estudiants en dos dies a les nostres illes, quan
estan anunciats els viatges d’estudis, no d’ara, de tota la vida a
aquesta illa com a destinació de viatges d’estudis, quan
s’allotgen a hotels, quan està anunciat i vostès coneixen o
poden conèixer el programa de quan surten, quan arriben, d’on
surt la publicitat, a quins hotels s’allotjaran, no hi pot haver
previsió de tot això?

Quan a vostès els diuen i els recomanen que no hi hagi
viatges, que no recomanen als familiars que facin viatges
d’estudis, vostès no poden preveure un pla de xoc, sabent que
els estudiants han estat un any i mig patint lògicament
restriccions a la mobilitat? Quan han patit un curs diferent,
extraordinari? Quan la pròpia inquietud dels joves és
socialitzar-se i relacionar-se, no poden preveure un pla de xoc
d’acompanyament? De previsió abans d’arribar? D’informació
a les famílies, d’informació als acompanyants dels menors
d’edat, o a les mateixes agències? De donar recursos suficients
als Ajuntaments de Palma, de Llucmajor i de Calvià? De
coordinar amb la Delegació del Govern les mesures
d’acompanyament, amb els informadors COVID, per exemple,
a les activitats que també estan anunciades i que varen ser
l’epicentre del macrobrot?

Ja no li dic per què vostès han autoritzat o han deixat que
s’autoritzi per altres administracions aquest tipus
d’esdeveniments, ja li dic que almanco tengués un dispositiu de
prevenció, que es va actuar quan varen anar a la policia local.
Vostès pensaven realment que els joves amb la seva pròpia
idiosincràsia, i no tots ells, tendrien comportaments
estrictament protocol·laris de les tres M recomanades, quan
se’ls ofereix aquesta activitat coneguda en els mitjans de
comunicació? I sobretot havent menors d’edat, major tutela
efectiva per part de l’administració de ser-hi i de preveure
aquestes actuacions.

Per tant, jo li criticaré a vostè i li demanarem que faci una
reflexió sobre aquesta manca de previsió. S’anunciava abans
del dia que vostès comencen a prendre mesures, s’anunciava ja
als mitjans de comunicació i a les xarxes el que havia passat en
el vaixell de transport regular de la península cap aquí, manca
de distància, manca de mascaretes, inoperativitat dels membres
de la tripulació, un transport regular. I vostès ho veien en els
mitjans de comunicació i no es va fer absolutament res.

Jo no li qüestion que vostès hagin tengut actuacions de
contenció després, però evidentment això s’ha produït per una
manca de previsió, després d’un any i mig de vostès tenir
actuacions ja en coneixement, malgrat no fossin en menors,
amb incidència elevada. I aquí tenim les conseqüències, unes
conseqüències sanitàries greus, vostè ha donat les xifres de com
afectaven aquest perfil de joves, però en un context de
pandèmia, consellera. Aquest viatge d’estudis ha passat en un
context de pandèmia, amb una incidència només de vacunació
del 41% de la població, on aquests joves, aquest perfil no està
vacunat, amb una desescalada evidentment ben rebuda, com no
ús de mascareta en espais públics. És a dir, en una situació
excepcional de desescalada, vostè, sabent que vénen els viatges
d’estudis i una concentració de persones, no tenen cap tipus de
previsió, no contacten amb les agències, no fan absolutament
res, actuen en conseqüència quan les alarmes es disparen, i
vostè ha fet tot un itinerari del que ha estat.

El mateix director de l’ib-salut diu que no recomanaria
viatjar. El mateix director del Servei de Salut diu que, podent
viatjar, no viatjaria. A la mateixa vegada, la presidenta de la
comunitat autònoma diu que això és un destí segur i que
evidentment s’ha fet una molt bona gestió. És clar que vendran
els estudiants, maldament els recomanin que no!, perquè les
dades són bones, i perquè presumeixen vostès amb eslògans
constantment que es prenen les mesures, i els indicadors ho
donen consellera, evidentment, però no prenen cap mesura de
prevenció sabent el que arriba de manera concentrada. Per tant,
ens preocupa.

Vostès han sentit també..., parla d’evidència científica, parla
de recomanacions tècniques, el Sr. Marc Cerdà: “Cadena de
errores”; només li falta dir “responsabilitat del Govern de les
Illes Balears”, perquè la cadena d’errades d’aquest tipus és
informació que tenia el Govern de les Illes Balears i totes les
administracions. El Dr. Arranz, fins i tot parla d’una situació
crítica a l’Atenció Primària, de tensió, i no s’atreveix a parlar
de quarta onada. A mi m’agradaria saber vostè si realment
caminam cap una quarta onada, i no és alarmisme, és prevenció
també, consellera. 

Hi ha hagut un grup parlamentari que li ha demanat
preguntes sobre prevenció. Aquest grup parlamentari forma
part... dóna suport al Govern, de fet té membres en el Govern,
i ha demanat sobre prevenció, supòs que pensant: si es torna a
produir, quina prevenció tenen vostès abans que ens trobem
situacions de concentració. Han pres mesures vostès amb els
grups de 20 que han de dur una PCR, evidentment no és l’únic,
vostè ho ha dit reiterades vegades, o que estiguin vacunats a
posteriori, de contenció. Les prenen també, ho han anunciat a
Magaluf, previsible arribada, si ens han donat semàfor verd els
britànics, destinació Magaluf.

El que ha passat a Ciutadella, consellera, evidentment no hi
pot haver un policia a cada porta, perquè és que la FELIB n’hi
demana 700, fa 2 anys que n’hi demanen 700, o més Guàrdia
Civil la Delegació del Govern, no hi ha operatiu i som a l’estiu
i som un referent a tot l’Estat espanyol de destinació turística,
i tenim els mateixos recursos. No podem fer la demagògia i
l’eslògan que no pot haver-hi un policia a cada porta,
evidentment, però per complir la ràtio d’1,5 cada mil sí que ho
podem fer, i tenim una deficiència de 700. És normal que
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passés això de Ciutadella, no hi ha hagut Sant Joan,
evidentment, però la gent surt i no hi hagut prevenció, es va
actuar a conseqüència, consellera.

Jo el que li deman és que ens doni explicacions del per què
no es va actuar sabent aquesta informació.

Però, sobretot, la Fiscalia no només jutges i magistrats
posteriorment del Contenciosoadministratiu, sinó que la
mateixa Fiscalia li diu: no garanteixen vostès la suficient
informació per poder, després d’un any i mig de fer informes,
que vostè ha fet, informes per poder dur decrets, que garantís
que les restriccions de drets fonamentals de les persones siguin
menors, siguin els que siguin, i la va avisar i en aquests..., aquí
hi ha responsabilitat del director general de Salut Pública i
Participació i de la Direcció General de l’Advocacia, i la va
avisar.

I aquí, evidentment, no qüestionam..., respectam, però no
estam d’acord amb les decisions judicials. Vostè sap quines
manifestacions ha fet el Govern sobre això, i no és precisament
un professional d’altres àmbits que no sigui la justícia, es troba
a declaracions, això és qüestionar, no qüestionar, criticar les
declaracions judicials, que precisament tenen l’obligació
constitucional de tutelar i garantir els drets fonamentals de les
persones. Varen faltar al rigor en el procediment aquí,
consellera, però això és objecte d’una altra compareixença
d’una altra conselleria, de la consellera de Presidència.

Miri, la consellera de Presidència mateix va (...) “Esto es un
desmadre y lo vamos a... y hay que perseguirlo”, hi estam
totalment d’acord, totalment d’acord. I les actituds d’alguns
familiars, d’alguns joves, que no tots, d’algunes empreses, que
no totes, que varen organitzar i varen produir això és per
evidentment tenir una resposta contundent, no tan sols dels
Govern, de tota la societat de les Illes Balears, com s’ha
manifestat, fins i tot del nostre grup parlamentari. I rebutjar
també i criticar les actituds demagògiques, populistes i
irresponsables de qualque grup polític que també les ha fetes
ens tendrà davant en aquest tema, evidentment. Però el
desmadre, el desmadre gros l’ha tengut el Govern de les Illes
Balears en no tenir la previsió sabent les dades, perfectament
previsibles, consellera, de les concentracions, de les necessitats
d’aquests joves de socialitzar-se, en una situació de desescalada
i de comoditat per dir-ho d’alguna manera, però pròpia, pròpia
del perfil dels joves i d’una destinació amb aquests signes
d’inseguretat, i els que tenim ara són molt alarmants,
consellera.

Jo li he de demanar aquesta, ja que no ha fet autocrítica, si
farà qualque reflexió d’aprenentatge i, sobretot, si vostè
considera, atesa la preocupació de les Illes Balears, i ja no tan
sols de les Illes Balears, es troba tot als mitjans de
comunicació, fins i tot preocupa la premsa internacional que
comunica la destinació del turisme d’alemanys i britànics, amb
tota la feina que ha fet la societat de les Illes Balears, la societat
empresarial, les meses de seguiment del Pacte de reactivació
que vostè sap, i el Govern de les Illes Balears amb aquests
majoristes de viatges i sobretot amb els consolats, en som
conscients. Però vostè considera, consellera, o té plantejat vostè
que qualcú del seu departament assumeixi qualque tipus de
responsabilitat sobre aquesta situació de no-previsió, de no-

informació, de no-acompanyament amb un índex d’activitat
prevista?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha exhaurit 11 minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. I em tendrà evidentment criticant les
actituds manifestes, ho hem fet, ho he fet i ho seguirem fent, i
de forma explícita. Però tenim unes dades on ara Menorca té
una situació no crítica, molt preocupant, i no preocupant per la
qüestió sanitària, sinó per la situació social i econòmica que ve
afegida a aquest tema.

Jo consider que ha de fer una reflexió sobre aquest tema i
té una oportunitat vostè, no té límit de temps, consellera, amb
les respostes als grups, que és que té una oportunitat per fer
aquest tipus de reflexió, o no, o dir que es ratifiquen que no hi
havia d’haver aquesta previsió, que era impossible i que està
d’acord amb les declaracions de la presidenta quan diu “a toro
pasado”, no, el pasado es antes de, és que el pasado és ante de
en aquest cas, consellera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Sr. Diputat, miri, jo puc fer moltíssima
autocrítica, d’un any i mig de pandèmia, de sis anys de
consellera, de 35 anys de professional sanitària, de mare de
família, de moltíssimes coses, i la faig, li puc assegurar que la
faig, i he començat dient que de tot s’aprèn, de la crítica, de la
crítica constructiva, de la destructiva, de tot aprenem, i amb
aquesta pandèmia hem après molt i ens queda molt per
aprendre, molt per aprendre.

Quan les coses han succeït és molt fàcil criticar, quan hi ha
hagut un desenllaç és molt fàcil mirar i dir: i per què no han fet
res? Això és molt fàcil, Sr. Diputat, però no és ni just ni
responsable, des del meu punt de vista. Perquè, és clar que faig
autocrítica, però també li dic una cosa: no som responsable dels
contagis, no som responsable dels contagis, Sr. Diputat, ningú
no és responsable dels contagis, hi ha un virus i el virus es
transmet i es transmet d’unes maneres molt concretes i molt
determinades. Per tant, culpabilitzar, vivim a una societat que
necessitam cercar culpables, però tal vegada no és la millor
manera per continuar avançant.

Jo el que li puc és que som l’única comunitat autònoma que
ha rebut 4.000 estudiants i que quan han baixat del vaixell hi
havia una sèrie d’autobusos on, per comunitats autònomes, el
que tenia menys incidència o el que tenia incidència per sota de
60, entrava directament, com va ser el cas de València, i de la
resta de comunitats autònomes hi havia uns autobusos i pujaven
ordenadament i es va realitzar un qüestionari que es fa a
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l’entrada de la nostra comunitat autònoma, i tots vostès saben,
si han viatjat, tot i que sigui a qualsevol banda de la península
i tornen, que han de fer un qüestionari, que assegura que
aquelles dades són verídiques, que es fa una declaració
responsable, única comunitat autònoma.

Segon punt, aquests joves venien amb uns antígens, o
l’entrada a la nostra comunitat autònoma demana per entrar,
demana antigen o PCR, i aquests joves venien amb antígens
fets, proves que es varen supervisar en el port. I, és clar, i jo,
per criticar-me a mi acaben criticant una quantitat ingent de
professionals que prenen decisions i que fan la seva feina i que
diuen després que no la fan bé. I els professionals també estan
cansats i també se senten ja maltractats, de vegades, per algunes
declaracions. I li ho dic així, jo sé que vostè no és el seu...,
segurament no s’adona o no ho vol fer, no és intencionat, però
no es pot qüestionar permanentment la gent que pren decisions,
cents de decisions, milers de decisions a la vegada en un
sistema tant de prevenció com d’actuació.

Ja li dic, es varen fer aquestes proves a l’arribada. Com pot
el Govern, vostè diu el Govern, o jo mateixa, que com podem
saber que una volta en barca es converteix en una party boat?
Perquè l’anunci de l’agència de viatges és una volta en barca,
i tots vàrem veure imatges que esgarrifen, esgarrifen aquestes
imatges; n’és responsable el Govern? Perdoni, Sr. Diputat, fa
un any i mig que treballam amb tots els sectors empresarials
d’aquesta comunitat autònoma, amb educació, amb turisme,
amb treball, amb IBASSAL, amb totes les empreses, tothom té
el seu pla de contingència, tothom a aquestes alçades coneix o
hauria de conèixer quines són les normes, i les normes hi són
per acomplir-se, i si no s’acompleixen tenim un problema o dos
o tres o molts, o moltes situacions a resoldre.

Però les normes hi són per acomplir-se, parlam d’una
desescalada més que lenta, més que segura, però, és clar, les
normes s’han d’acomplir, és clar que s’han d’acomplir.

Els joves, vostè em diu: els joves venen i vostè... o sigui, jo
he d’intuir que faran tot tipus de pràctiques insegures. Doncs,
miri, s’han passat un any i mig en un marc de seguretat, que són
les escoles i els instituts, en què he repetit moltes vegades que
han estat autèntics murs de contenció de la pandèmia; els joves
saben millor que nosaltres el que han de fer, perquè ho han patit
durant un any i mig, i ho saben i ho saben bé.

Què hi pugui haver dins aquests joves persones que siguin
positives, que siguin hipercontagiadores, que la variant és molt
contagiosa? Però, i quants de nosaltres no ens hem contagiat,
els adults, i serà per..., jo no m’he contagiat encara, però em
puc contagiar en qualsevol moment, en qualsevol moment.

Amb les variants que tenim ara, jo, de vegades, ara, avui per
exemple ningú no s’ha llevat la mascareta, però hi ha vegades
que jo veig que els polítics mateixos ens llevam la mascareta
per parlar en un àmbit que aquí està tot tancat, si posam un
mesurador de CO2 tampoc no sé el que sortiria, Acomplim?
Doncs, és que, és clar, és un nivell d’exigència molt alt,
personal, social i empresarial, diria jo, però és que hem
treballat durant un any i mig amb empresaris, amb sindicats,
amb professionals perquè es coneguin les mesures.

I quina era la prevenció a Sant Joan, Sr. Diputat? No
celebrar les festes de Sant Joan, no celebrar les festes de Sant
Joan, igual que no s’han celebrat els Sants Fermins o igual que
no se celebren i que no es faran revetlles tampoc, ja els ho dic,
encara no ho saben. És que no es pot! O sigui, què veiem? Que
hi ha situacions que ens encantaria, sí, però en aquests moments
un veu i diu: què va passar? Doncs que no es varen celebrar les
festes de Sant Joan i es va reforçar molt en policia i
l’ajuntament va fer moltíssima feina, en col·laboració amb totes
les forces de seguretat, amb el Govern i amb tothom.

I és clar, i es produeixen situacions d’aglomeracions i la
gent se’n va a beure a les platges o als cantons o als passejos
marítims i es contagien? Sí..., el culpable deu ser el Govern!
Miri, Sr. Diputat, és que no pot ser!, o sigui, hi ha coses que és
que ja, a aquestes alçades són molt difícils de creure.

Jo, ja li dic, podem intentar anticipar, ara prendre altres
mesures, actuar allà on sabem que s’ha d’actuar. Ens deixarem
coses? És clar que ens deixarem coses. Què hauríem, no ho sé,
d’endevinar el futur? Sí, però de vegades... li ho puc assegurar,
el que passa és que... jo crec que des d’epidemiologia tenim
grups d’experts, tenim quantitat de comitès, comissions, i de
manera coordinada amb totes les comunitats autònomes. Per
què passa el que passa a totes les comunitats autònomes? Per
què passa el que passa al llarg del món, a França, Alemanya,
Regne Unit, per què passa? Jo només tenc una explicació i la
repetesc, i l’altre dia li ho vaig dir al conseller de Madrid, que
vàrem poder parlar una estona, li vaig dir: miri, saps que crec?
Que els que més en saben es troben a l’oposició,
malauradament, a totes les comunitats autònomes, els que més
en saben es troben tots a l’oposició, és igual la comunitat
autònoma que sigui, perquè és que, si no, no s’explica.

Perquè, és clar, és el que deia la Sra. Mayor, si entre tots
poguéssim articular una resposta coordinada, si poguéssim
comptar de la mateixa manera com comptam amb altres
institucions, siguin quines siguin, del color polític que siguin,
per avançar, això és el que dona una resposta realment a la
ciutadania, crec jo.

I no ho sé, miri, jo... durant tots aquests dies hi ha hagut
persones que m’han ajudat a entendre la situació, perquè
evidentment que jo em faig moltes preguntes, realment si fem
un superinterrogatori podríem saber aquella persona que ens
digui exactament quins contactes estrets ha tengut? Jo, sap, jo
també tenc dubtes, i això, la primera autocrítica que faig, puc
tenir molts dubtes a molts moments.

Però, miri, vostè que em diu que qüestionam l’autoritat
judicial; mai en la meva vida, o sigui, aquí les sentències es
respecten i s’acaten, ara, es pot opinar diferent, opinar diferent,
jo només dic opinar diferent, perquè de justícia i de normes
de... no som jurista, en una paraula, però a mi l’entrevista del
jutge Castro, per a mi, va ser inspiradora, no sé si l’ha vista o
no, jo vaig veure un trosset d’una entrevista i el jutge Castro ho
explica molt bé, molt bé, no demanin als serveis sanitaris, que
prenen multitud d’accions per protegir la població, per garantir
la seguretat, de tots, no només de la persona, sinó de la resta,
no demanin impossibles, si es demanen impossibles no es
poden contestar aquests impossibles. Ja li dic, em va agradar,
em va agradar, no dic que tengués raó, però ho vaig entendre
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des d’un punt de vista jurídic, amb una visió de jutge, d’un
senyor, d’una persona que ha estat jutge en aquesta comunitat
autònoma molts d’anys.

I per una banda, si ho preveiem, restringim drets, i si no ho
preveiem improvisam. Per tant, aquesta no pot ser la conclusió.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, i a l’equip que
l’acompanya per a aquesta compareixença voluntària avui.

Agraïment també al personal sanitari que fa molts mesos,
molts mesos que fa incansablement hores i hores i se
sacrifiquen per tots nosaltres i la veritat és que entre l’inici de
la pandèmia, la vacunació, estat d’alarma, vacunació i ara haver
de fer front, un no veu, supòs que si un és professional sanitari
li costa molt veure la llum al final del túnel, per això un
agraïment tant al personal sanitari que es troba a primera línia
com a tots vosaltres que intentau gestionar-ho.

D’entrada crec que és important la semàntica en tot plegat,
per tant, jo no parlaria de viatges d’estudis, parlaria de viatges
de festa, crec que és important, perquè, entre d’altres coses, no
els han organitzat els centres escolars, per tant, són grups de
gent que s’ajunten per venir de festa a les Illes Balears o a
Mallorca, en aquest cas. Cosa que també ens hauria de fer
pensar més enllà, ens hauria de fer pensar en qüestions de
model, etc., però bé, al marge d’això perquè no és el seu
negociat.

És clar, jo no som metge, per tant, quan el mes d’octubre
em vaig haver de confinar per contacte estret no ho vaig posar
en dubte, no ho vaig posar en dubte, tot i la PCR negativa, que
havia d’estar 10 dies a ca nostra, bé, i les dues PCR varen sortir
negatives i ben agraït vaig estar al sistema de salut que em fes
estar confinat, perquè ningú del meu entorn va estar en perill,
gràcies a aquest confinament. Jo no som metge, em crec el que
em diuen els professionals que en saben de salut, metges i
metgesses.

I així mateix també ho varen fer els meus contactes estrets
quan jo vaig ser positiu, a finals de novembre; bé, hi havia un
pagès, un mestre d’escola, un comercial, la meva família, no hi
havia cap metge. Ningú no va posar en dubte res, tots varen ser
negatius, ningú no va estar contagiat per mor el meu positiu,
però ningú no va posar en dubte que havíem de fer la
quarantena, perquè estimen, aprecien la gent que es troba al seu
entorn i no volen posar-los en perill. A partir d’aquí, jo crec
que... o nosaltres entenem que, al final, estam en mans
d’epidemiòlegs, de metges, d’infermeres, de gent que du anys
estudiant, de gent que s’ha passat hores i hores d’ençà que ha
sortit la pandèmia fent feina per aclarir de què parlam, que és
una cosa que ha canviat des del primer dia que es va conèixer

la malaltia fins al dia d’avui, ha canviat molt, per tant, siguem
responsables i deixem-nos en les seves mans.

La veritat, les coses com són, en qüestions de salut, i
concretament quant a aquesta pandèmia que ens ha tocat viure,
jo em fiï molt més d’un metge, metgessa o epidemiòleg que
d’un jutge o jutgessa, les coses com són. Vull dir, jo, en aquest
cas, em fiï molt més dels epidemiòlegs que dels jutges.

A mode de reflexió, a dia d’avui i tal i com es troben les
coses en aquesta qüestió, crec que el que ens toca és estar al
costat del Govern, dels científics, dels metges i metgesses, en
definitiva, al costa de la salut, al costat de la salut; no pot ser
que ens posem al costat del negacionisme i de la
irresponsabilitat, no pot ser que ens posem al costat d’aquells
que no volen ser responsables dels seus actes i posar en dubte
l’autoritat sanitària, perquè, al cap i a la fi, parlam d’això.
Deixem, per favor, de fer partidisme, electoralisme, amb les
vides de les persones.

Si volem sortir d’aquesta pandèmia i de la crisi econòmica
que l’acompanya ho hem de fer amb la salut pública per
bandera, sense salut no traurem endavant l’economia, una cosa,
a dia d’avui, va amb l’altra. Necessitam una societat
responsable, per poder reclamar llibertat personal hem de tenir
abans responsabilitat personal i aquests són els valors que hem
de transmetre als joves: primer, responsabilitat per poder
exercir, després, la llibertat. I no ens càpiga cap dubte que a
nosaltres..., és a dir que el que nosaltres transmetem és escoltat
per la societat, els qui avui som aquí, els qui els dimarts som a
baix al Plenari, els qui gestionen, els qui generen opinió pública
som escoltats per la societat, per tant, el que els transmetem ho
agafen i ho fan seu, per això la nostra responsabilitat és més
alta que la de la resta i per això hem de transmetre aquesta
responsabilitat. 

Ja li dic, com a consellera de Salut, vostè i tot el seu equip,
un 10, no es podia haver gestionat d’altra manera, s’ha
gestionat tan bé com es podia haver gestionat. Ara sí, és cert,
aquí hi ha una qüestió prèvia, hi ha una qüestió prèvia que crec
que és bo que es posi damunt la taula, més que res perquè el
model que tenim és el que tenim i viatges de festes n’hi haurà
aquest estiu, desgraciadament. Per tant, com que tenim el
model i seguirà havent-hi viatges de festa, hem de preveure,
intentar preveure, no serà al cent per cent, ho sabem, vostè ho
ha dit, un viatge en barca es converteix en una party boat; és a
dir, és impossible preveure això, però, bé, com a mínim veure
de quina manera des del Govern es té previst, intentar preveure
que coses d’aquestes no tornin a passar.

Llavors un altre tema que crec que és important, la
coordinació amb els ajuntaments. Al cap i a la fi qui es troba al
peu del canó i qui al final veu les coses que puguin passar als
carrers dels seus municipis, a les platges dels seus municipis,
etc., són els ajuntaments, i crec que la coordinació entre totes
les administracions públiques, en aquest cas Govern i
ajuntaments i perquè no Delegació de Govern, creiem que,
quant a seguretat em referesc, creiem que és important i
m’agradaria saber també un poc vostès com ho encaren. 
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I ja està. Gràcies, transmetre l’agraïment al personal de
Salut que fa feina i ens té a la seva disposició per al que hagi de
menester.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera. 

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

Moltes gràcies. De fet jo dimecres vaig ser a Madrid -
gràcies, Sr. Mas, per les seves paraules-, i li vaig dir a Fernando
Simón: “¿Cómo llamáis al brote?”, perquè no m’agradava allò
del “brote de Baleares” perquè tu dius, bé, és de Balears o... on
exactament ha començat el tema? I és una puntualització que
crec que val la pena tenir en compte, ho hem deixat com a
viatge d’estudis, i té tota la raó, en tot cas seria de fi de curs o
un viatge lúdic. Com tota la resta de viatges, perquè també a
qualque moment ens han dit: i per què permeteu que venguin?
Doncs, perquè a aquesta comunitat ni a cap lloc d’Espanya es
permet..., s’impedeix. Ara bé, per exemple, també sabem que
hi ha més turisme a una sèrie de zones decretades com a zones
d’excessos. 

Ahir es va prendre una decisió, un acord, i avui es publica,
un acord de Consell de Govern on s’incrementen les mesures
tal vegada més restrictives que a altres zones. Per què? Perquè
s’havien aplicades a la zona de S’Arenal, però no a la zona de
Sant Antoni o a Magaluf. I ara què passa? Que ja tenim el
turisme a aquestes zones. Per tant, és clar que es prenen
decisions per intentar que aquests llocs siguin el més segurs
possibles, però evidentment es va fent i va canviant. 

Crec que també és una lliçó la que vostè ha explicat de la
seva mateixa situació personal de quarantena. És a dir, no s’ha
discutit..., també els puc dir que en un any i mig no hem viscut
aquesta situació mai, no hem tengut..., podem tenir un cas aïllat
d’una persona que no vol fer la quarantena, i evidentment es fa
una resolució judicial, però mai no ens havíem trobat en una
situació així de no assumir la quarantena, de no voler assumir
la quarantena. I també ens agafa un poc descol·locats, perquè
tu dius: per què es produeix aquesta situació? Es dóna
informació, s’explica, es diu el perill que és, però és veritat que
la sensació de risc d’alguns doncs no existeix, però no havia
passat.

I després, totalment d’acord, per acabar, amb la coordinació
amb els ajuntaments. A cada consell interterritorial -crec que
mai no ho he comentat aquí al Parlament-, hi participa el
president de la Federació de Municipis i Províncies i sempre
insisteix molt i nosaltres treballam moltíssim amb la FELIB, i
els tenim inclosos a tots els grups de decisió. És cert que m’ha
fet pensar que tal vegada és un bon moment per tornar
convocar tots els batlles, com vàrem fer ja fa uns mesos, i
poder parlar directament amb ells del que més els preocupa,
que ho sabem a través de la FELIB, ho sabem també a nivell
personal perquè ens ho diuen, però crec que sí que ara estam en
un moment que aquesta tasca de coordinació és quasi més
important que mai durant aquest estiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días, Sra. Gomez. Usted nos ha
contado una versión de los hechos bastante inexacta, perdone
que le diga, porque lo cierto es que los hechos probados, según
la justicia, son los siguientes: una directora general de Salud
Pública, nombrada por usted, ordenó el internamiento forzoso,
en régimen de aislamiento, bajo custodia policial, de cientos de
personas que eran niños que habían venido a Baleares
cumpliendo las normas que ustedes mismos habían aprobado y
con una PCR negativa debajo del brazo, porque así se lo habían
exigido ustedes mismos.

Y ¿en qué se basaron luego para cometer este atropello con
esos niños a los que han tratado poco menos que como a
delincuentes? Según ustedes, en las instrucciones que venían
del Gobierno del Estado a través del Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige el
archiconocido doctor Simón, ese que decía que en España no
tendríamos más de uno o dos casos de coronavirus.

Pero es que, aunque pretendan ustedes echarle la culpa al
doctor Simón, tampoco cuela, y eso que a lo mejor colaría,
porque ya sabemos todos que es una calamidad gestionando y
que es capaz de cualquier ocurrencia, pero se da la
circunstancia de que tenemos un auto judicial con unos hechos
probados que nos lo explican todo. Y lo que les dicen a ustedes
desde el centro de coordinación del doctor Simón es que todas
las personas que han participado o están participando en viajes
de estudios en Mallorca sean considerados contactos estrechos,
de forma que al regresar a sus lugares de residencia se les
realice una PCR y se les indique la realización de una
cuarentena, en su domicilio, no en un hotel COVID que ustedes
eligen, en su domicilio, durante 10 días.

¿En qué parte de la instrucción dada por el Sr. Simón
leyeron ustedes o creyeron leer que había que sacar de sus
camas, a las cuatro de la madrugada, con nocturnidad, a todos
los adolescentes del mundo que estuviesen alojados en un hotel
de Mallorca, para llevarlos por la fuerza a un hotel donde se
aloja infectada de la COVID, sin el consentimiento de los
padres y sin autorización judicial?

Ustedes han metido durante días, en un hotel lleno de gente
infectada, a niños sanos que vinieron con una PCR negativa a
Mallorca, muchos de ellos ahora están dando positivo,
justamente después de su paso por el hotel. Ésa es la realidad,
Sra. Gómez, esos son los hechos.

Y ustedes no se basaron en ninguna instrucción estatal para
hacer esa barbaridad, lo que hicieron fue aplicar sus decretazos
que han ido emitiendo durante toda la pandemia, así lo
reconoció el mismísimo vicepresidente de Baleares, en rueda
de prensa, el Sr. Yllanes, el que dijo que este asunto no tendría
ningún recorrido judicial, por cierto. 
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Ustedes aplican sus decretos ley, que aprueban el grupito de
los 13 consejeros con la Sra. Armengol, cuando se reúnen los
lunes en el Consolat de la Mar, y que ignoran que los derechos
fundamentales de la gente no se pueden alterar por un gobierno
autonómico con competencias limitadas por la Constitución
Española y que ustedes se saltan a la torera. 

Ustedes se han pasado toda la pandemia emitiendo decretos
que podrían resumirse en esto: exposición de motivos, hay una
pandemia y muere gente. Artículo 1, queda derogada la
Constitución Española. Esto podría ser el resumen de todo lo
que han hecho durante esta pandemia, y así tenemos a la
directora general de Salud Pública, un cargo puesto a dedo por
usted, toda envalentonada, reteniendo de forma inconstitucional
a cientos de adolescentes sanos, metiéndolos en un hotel de
infectados, bajo custodia policial.

Y luego pasa lo que pasa, pues que los padres ejercen su
derecho a la tutela judicial, que también es otro derecho
fundamental que nos asiste a todos los ciudadanos, cosas de la
democracia y de la separación de poderes que a ustedes tanto
les molestan, y resulta que la justicia les da la razón.

¿Qué dice la Fiscalía? Pues que en lo único que se basan
ustedes, para considerar a los jóvenes sospechosos de haberse
podido contagiar, es en estar de viaje de estudios en la isla, y
que eso no basta. Evidentemente que no basta, es que,
aplicando sus criterios, cualquier turista que esté en Mallorca
y que haya accedido a la isla, cumpliendo con los requisitos
que ustedes mismos les exigen, tendría luego que ser sacado a
las cuatro de la mañana y llevado a un hotel para infectados de
COVID, bajo custodia policial. Porque si la sospecha es que los
estudiantes se habían alojado en un hotel donde anteriormente
hubo otros grupos de adolescentes que se contagiaron,
entonces, ¿qué pasa con el personal del hotel, o los otros
clientes que no están de viaje de estudios? Es que la propia
Fiscalía se lo pregunta en su escrito de alegaciones, no lo
pregunto sólo yo.

Este grado de torpeza que han protagonizado ustedes, sólo
se explica porque necesitaban protagonizar una sobreactuación,
para especificar que aquí se controla muy bien a los
adolescentes, después de que ustedes permitiesen un
macrofestival en la plaza de toros, al que acudieron los grupos
de estudiantes y que resultó ser un foco de contagios que se ha
esparcido por media España. Un macro festival que ya contaba
con informes negativos de la policía local de Palma y de la
Dirección General de Emergencias y que, aún así, sus
compañeros de partido, que son otros socialistas que mandan
en el Ayuntamiento de Palma, decidieron autorizar, sin que
desde el Gobierno de Baleares moviesen ustedes un dedo para
impedir esa barbaridad. Y como no quieren asumir ninguna
responsabilidad por sus torpezas, que no han cesado desde que
empezó esta pandemia, pues ahora quieren hacer ver que el
Gobierno de Baleares es el más diligente del mundo, a costa de
hacer pagar a justos por pecadores, encerrando a chicos que no
tenían nada que ver con aquel concierto, que llegaron a
Mallorca varios días después y, para colmo, los han metido
ustedes en un hotel, donde sí había gente infectada y ¿qué ha
pasado? Pues que muchos de esos niños han acabado
infectándose después de pasar por allí.

Por si esto fuera poco, cuando una juez les dice que ustedes
no pueden retener a la gente, tratándola como a ganado, porque
no pueden meter a todo el mundo en el mismo saco, sin
ninguna prueba o evidencia que indique que los chicos
hubiesen mantenido contacto con algún infectado, ¿qué hacen
ustedes? Pues lo que hacen es que, después de haberlos tenido
en un hotel COVID durante días, los devuelven a sus lugares de
origen en medios de transporte donde han coincidido con otros
pasajeros; 14 niños se fueron a Galicia en avión y ¿sabe qué ha
pasado, Sra. Gómez? Pues que esos niños a su llegada a
Galicia, después de pasar por el hotel COVID forzosamente,
han dado positivo en COVID, y ahora tenemos a mallorquines
que compartieron ese vuelo con los chicos, confinados en sus
hoteles de Galicia, con el perjuicio económico que ello
conlleva, sin ningún tipo de ayuda ni indemnización, para
sufragar los gastos de alojamiento y de desplazamiento que
todo esto les va a ocasionar.

¿Podría indicarme qué actuaciones tiene previstas el
Gobierno de Baleares para indemnizar los perjuicios
ocasionados a todos los afectados por su nefasta y abusiva
gestión? 

Porque le voy a detallar más concretamente lo que dice la
Fiscalía y lo que se consideran hechos probados. Cuando
ustedes ordenaron trasladar a más de 200 chicos, de forma
forzosa, usando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para
ello, a las cuatro de la madrugada, resulta que ustedes no
justificaron para ninguno de esos 200 chicos, ni la referencia
concreta a su situación particular, ni la fecha de llegada a
Mallorca, ni el periodo de estancia en la isla, ni el grupo al que
pertenecían, ni el hotel en el que se hospedaban, ni las
actividades de ocio en las que habían participado, ni quién o
quiénes se supone que habían sido esos contactos estrechos. Es
más, es que resulta que los chicos que se infectaron en la plaza
de toros y que ya estaban de vuelta en la península, se habían
ido días antes de que llegasen los otros chicos que usted retuvo
forzosamente sin ninguna justificación.

Le haré otra pregunta, ¿considera usted que el Gobierno de
Baleares no está sujeto a la ley? ¿De verdad cree que en
determinadas circunstancias un gobierno autonómico está por
encima de la ley? Tienen un auto judicial que literalmente dice
que mintieron ustedes para confinar a los chicos, dijeron que
había 52 jóvenes que no querían hacerse una PCR, pero luego
resulta que se destapa en el juzgado que sólo eran 5, el resto se
habían hecho la PCR, muchos habían dado negativo, y aún así
los retuvieron en un hotel COVID, exponiéndoles al contagio.
¿Mintieron? ¿Falsificaron los datos para escenificar un show
mediático que les hiciese parecer muy diligentes a costa de
pisotear los derechos de los niños, con el objetivo de tapar su
negligencia, cuando permitieron el macrofestival en la plaza de
toros?

Estas prácticas que parecen sacadas de un régimen
comunista, son inadmisibles en democracia. Y me pregunto a
qué está esperando usted para cesar a su directora general de
Salud Pública. Tal vez usted me pueda aclarar cuándo piensa
cesarla y cuándo tiene previsto presentar, usted misma su
dimisión, en caso de que no la cese a usted la propia presidenta
Armengol, que es lo que debería haber ocurrido hace ya mucho
tiempo.
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Y encima tiene la osadía de decir aquí que en esta
comunidad autónoma se adoptan medidas basadas en la
evidencia y proporcionadas. Pero si no han aportado ni una sola
evidencia que acredita con qué persona infectada han estado en
contacto los niños retenidos en el hotel COVID, para ser
considerados contactos estrechos.

Y lo cierto es que sus medidas inútiles, lo único que han
conseguido es arruinar a esta comunidad autónoma. Tienen a
la gente con sus negocios cerrados durante más de un año y
luego resulta que permiten un macrofestival de adolescentes en
la plaza de toros. ¿Cómo explica que los trabajadores de los
hoteles donde se alojaron los adolescentes no se hayan
contagiado y que, en cambio, haya adolescentes que han pasado
por el hotel COVID que se han contagiado, cuando llegaron a
Mallorca dos días antes, siendo negativos y sin que se haya
acreditado que hayan participado en ningún acto multitudinario,
ni que hayan sido contacto estrecho con ningún contagiado en
concreto?

Aquí lo cierto es que su consejería no ha sido capaz de
acreditar quiénes son los contactos estrechos de los chicos que
usted confinó forzosamente, y por eso el Juzgado les ha
obligado a dejarles en libertad. No han sido capaces de rastrear
adecuadamente este brote, no son capaces de gestionar esta
pandemia y eso es algo que hemos comprobado y padecido los
ciudadanos de estas islas desde su inicio.

Ahora hemos conocido que las Fuerzas Armadas han
reforzado el servicio de rastreadores en esta comunidad.

En el informe del Centro de Coordinación de Alertas que
dirige el Dr. Simón, y que usted ha leído aquí, parcialmente,
para escudarse en él e intentar esconder su responsabilidad, se
hace alusión a algo que usted ha omitido, y es que los chicos
considerados contacto estrecho deben haber participado en
alguna de las actividades en Mallorca, en las que participaron
los jóvenes que dieron positivo anteriormente, cuando ya
estaban de vuelta en otras comunidades autónomas. Pero
ustedes no han podido acreditar que ninguno de los chicos
confinados forzosamente hayan participado en estas
actividades, ni siquiera han podido acreditar que coincidiesen
con los otros chicos que dieron positivo, porque lo cierto es que
habían llegado a la isla cuando ya se habían ido los chicos
contagiados y que dieron positivo ya de vuelta en sus
comunidades autónomas.

Todo este despropósito sólo tiene una explicación, saben
perfectamente que son responsables del contagio de cientos de
chicos en el macrofestival de la plaza de toros, que fue una
actuación negligente y ahora pretenden desviar su
responsabilidad con una actuación desproporcionada,
criminalizando a todos los adolescentes del mundo, para tapar
su culpa. Los hechos probados en el auto, que tumba su
actuación despótica, me dan la razón, y ustedes, si tuviesen un
mínimo de dignidad, habrían dimitido ya, toda la consejería en
bloque, ustedes y los responsables del Ayuntamiento de Palma,
empezando por el alcalde socialista, que permitieron que los
niños acudiesen a esa macrofiesta de la plaza de toros, que ha
sido la causante de la expansión del virus por diferentes
regiones de España, y que nada tiene que ver con los niños
sanos que una semana después recluyeron ustedes, con un

abuso de derecho al más puro estilo chavista, en un hotel
repleto de gente infectada de COVID, con el peculiar
argumento de que una PCR negativa no sirve para nada.
Mientras, en cambio, permiten que los que llegan ilegalmente
en pateras se salten el confinamiento y circulen libremente por
las calles, como ocurre con los 9 inmigrantes que llegaron en
patera antes de ayer, junto con otros 4 que han dado positivo y
que están pululando por Palma.

Esto es todo un despropósito de tal envergadura, que su
ridícula gestión ha sido noticia ya no sólo a nivel nacional, sino
incluso a nivel internacional. No puedo entender que siga en su
cargo la directora general de Salud Pública, ni usted, ni la
mismísima presidenta Armengol, que deberían dimitir y pedir
perdón por su ineptitud, por haber pisoteado derechos
fundamentales de las personas y por haber dado una imagen
nefasta para el turismo de estas islas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Yo creo que levantar la voz no le va a
dar más la razón, pero no sé, a lo mejor cuanto más la levanta,
más razón cree usted que tiene.

Mire, la interpretación de las resoluciones es suya, yo no
voy a hacer interpretaciones de la resolución, lo único que
puedo decir es que puedo compartir o no el sentido de la
resolución final. Y estas torpezas que usted no deja de aclamar
y proclamar durante un año y medio, nos han llevado a ser una
de las regiones más seguras de todo el Mediterráneo y de
Europa, esa manera de gestionar tan torpe que tiene este
gobierno y que tengo yo, como consellera, ha llevado a esto.

Usted habla de que los estudiantes gallegos no pasaron por
el hotel Bellver. Es lo que les decía antes, he estado en contacto
permanente con el consejero de Galicia; fue él que me llamó,
esos estudiantes no pasaron por el hotel Bellver, Sra. Diputada,
se inventa las cosas -se inventa las cosas-, los estudiantes
gallegos, cuando llegaron a Galicia, esos estudiantes que
estaban de viaje aquí, como decía el Sr. Mas, cuando volvieron
a Galicia se identificaron como positivos, no eran positivos
aquí, que supimos que fueran positivos aquí y luego viajaron a
Galicia. No, viajaron en un avión porque volvían del viaje y al
llegar a su tierra se les hizo una prueba y resulta que había 14
positivos.

Otra afirmación: nunca un gobierno autonómico está por
encima de la ley, ¡solo faltaría, solo faltaría, solo faltaría, Sra.
Diputada!

Usted que juega a ser epidemióloga, creo que la voy a
contratar, creo que la voy a contratar y, además, creo que el Sr.
Fernando Simón, tanto en el CCAES o la propia directora
general de Salud Pública, vamos, es usted todo un acierto,
porque resulta que en este país nadie ha tenido la osadía de
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decir dónde se habían contagiado estas personas y usted repite
y repite y repite que se han contagiado en un concierto, no lo
sabe nadie, pero usted sí. Usted se ha convertido en
epidemióloga, y de verdad que creo que merece esa reflexión
y realmente contratarla si usted tiene esta seguridad, y que no
se han contagiado estando en las habitaciones, en la piscina,
practicando botellones, en fiestas en subterráneos, que ellos
mismos han manifestado haber hecho, eso no se lo ha inventado
nadie. Eso, cuando se llama a la persona que es positiva, se le
pregunta y se le dice: ¿dónde ha estado usted últimamente?
¿Qué actividades ha podido realizar que hayan podido ser
fuente de contagio? Y eso es lo que explican los estudiantes o
estos jóvenes.

Usted habla sobre todo de un grupo, se lo dije a su
compañero, Sra. Diputada, yo tenía la esperanza, cuando me
decían que había un grupo que no había participado en ninguna
actividad, que había llegado dos días antes y que no habían
participado en ninguna actividad, yo se lo dije a su compañero:
si esas 49 personas son negativas se van a marchar a Andalucía
y ¿sabe qué paso? Que de esas 49, 33 fueron positivas, de 49,
33 positivas estando aquí. Yo no sé qué hicieron, ni sé dónde
fueron, pero lo que está claro es que teníamos un dato
relevante, y es que había 33 positivos y, por lo tanto, 16
contactos estrechos. Y esa es la realidad, y cuando uno sabe
que hay positivos y que hay contactos estrechos pues hay que
proteger a la población, proteger a la ciudadanía, proteger al
colectivo por encima de la individualidad siempre, y lo
llevamos haciendo durante toda la pandemia.

Y lo he dicho antes, Sra. Diputada, la Ley de autonomía del
paciente fija la mayoría de edad en 16 años, a los 16 años uno
decide sobre su salud, y eso seguro que lo sabe igual que yo.
Entonces, se les solicita hacerles una prueba diagnóstica porque
han participado en una serie de actividades, que ellos mismo
manifiestan, y, por tanto, pueden tener una prueba positiva. Y
se les traslada, de manera voluntaria, porque el que no se quiso
trasladar no se trasladó, y hay... repetidos contactos con la
Guardia Civil de no intervenir por la fuerza en ninguno de los
casos -en ninguno de los casos-, se dice a estos chicos, que
tienen más de 16 años, que se les tiene que practicar una prueba
para asegurar si son positivos o cuál es la situación.

En aquel momento, en ese primer momento no lo sabíamos,
no lo sabíamos. Hable con su compañero, yo se lo dije: de esos
49..., si los 49 son negativos estoy segura de que el Servicio de
Epidemiología dirá que se pueden marchar, y hacer un
seguimiento en su comunidad de... Ah, resulta que hubo 33.

Y después, es que cualquiera que la oiga hablar..., yo creo
que el Sr. Escarrer debe estar ahora mismo con los pelos de
punta, porque está hablando usted de un hotel, del hotel... de la
cadena Melià, de un hotel de cuatro estrellas en el Paseo
Marítimo de Palma, con todo tipo de comodidades y con todo
el personal de refuerzo que se ha puesto, que no se había hecho
nunca, con teléfonos de atención a los padres, con teléfonos
con profesionales médicos y enfermeros hablando con los
padres, con los chicos, desde Salud Pública, desde la central
COVID, desde el 061. Me consta que una persona del 061, un
médico del 061 fue habitación por habitación para explicarles
qué era la COVID y la necesidad de hacer ese traslado. A las
cuatro de la mañana no, a las 10 abortamos la operación, los

que se quisieron trasladar se trasladaron y a partir de ahí el que
no se quiso trasladar no se trasladó, y no se utilizó la fuerza.
Pero hubo una persona allí habitación por habitación
explicándoles despacio y para que entendieran bien lo
importante que era hacer una prueba y simplemente saber si
eran positivos o no, y hacer un seguimiento. 

Y eso es lo que hemos hecho, Sra. Diputada, desde la
serenidad, la calma, el consenso, no solamente con el CCAES,
que usted no respeta, sino con todas las comunidades
autónomas que han participado de todas las reuniones,
comunidades, por cierto, donde también gobiernan ustedes.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, bon dia, benvinguda a aquesta quinzena
compareixença que fa en aquest parlament de les Illes. Vull
aclarir-li una cosa, jo som a l’oposició i no en sé més que
ningú, de vegades s’obliden que a l’oposició també hi som
nosaltres, no tenim cap intenció de saber-ne més que el
col·lectiu sanitari ni molt manco. De fet, nosaltres també som
dels que creuen i fem el que ens diuen i, per tant, el nostre
reconeixement una vegada més a la feina que s’ha fet aquí des
del col·lectiu de sanitaris i també des del punt de vista de la
salut. 

Nosaltres estam absolutament d’acord que la màxima
prioritat ha d’haver estat salvar vides per poder tenir temporada
turística, per poder tenir una reactivació econòmica, per poder
tenir una vida, però que el primer era salvar aquestes vides. 

De totes maneres, ja d’entrada li puc dir que hi ha hagut una
patinada grossa, una patinada grossa pel que fa a aquests
viatges que, coincidesc amb el Sr. Mas que no són d’estudis,
sinó que són viatges de joves que pel seu compte, sabent que
ens trobam en pandèmia, han organitzat aquest viatge, han
vengut aquí i, llegint declaracions seves deien: “uy, es como si
estuviéramos en el año 2019 en Mallorca”. És clar, això era la
pera, ni mascarillas ni nada, tothom bevent i tothom vivint
com si no hi hagués una pandèmia.

Per tant, jo sí faig responsables aquests joves, jo sí vaig
responsables i culpables aquests joves que varen perdre el cap
i es varen pensar que venien a un paradís exempt de
coronavirus o, si sabien que venien a un lloc on hi havia
pandèmia, el seu comportament hauria d’haver estat un altre.
Per tant, sí que els don la culpa i els don la responsabilitat a
aquells que no varen fer les coses bé.

Quan alguna..., com hem vist en xarxes i hem vist en
declaracions a entrevistes diu: “no volveré a Mallorca”, jo la
convido que no ho faci, efectivament, que no ho faci, que no
torni a Mallorca. Si aquest ha de ser el comportament que han
de tenir quan venen aquí, nosaltres oferim mar, oferim
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muntanya, oferim naturalesa, oferim plaer, oferim un paradís,
oferim una casa a aquells que la volen, però el que no volem és
que venguin aquí, se’n fotin de nosaltres i posin en risc la
temporada turística, posin en risc les vides que ja hem perdut
i aquelles que es podrien perdre, això no ho volem. Així que jo
contestaria a aquesta persona quan diu “no volveré a
Mallorca”, li diria: “esa es la idea, no tornis!”, i segurament,
quan maduris, si canvies d’opinió i et comportes com toca, tal
vegada te tornarem a convidar.

Jo no triaré entre el papà i la mamà, no m’agraden
aquestes... entre l’espasa i la paret, entre el que ha fet el Govern
i el que diuen les autoritats judicials, no triaré. Acatam el que
ha dit la justícia i ja està. Ara, estic amb vostès també, i no triï
entre el papà i la mamà, ho torn repetir, que la seva objecció,
la seva obsessió, la seva feina ha de ser salvar vides i protegir
com sigui aquestes illes nostres des del punt de vista sanitari,
perquè també és el punt de vista econòmic. Així és que res a dir
a això que vostès han fet, han intentat i que no els ha sortit bé.

Ara bé, Sra. Consellera, li he donat la benvinguda al
principi per aquesta quinzena vegada que vostè ve a aquest
parlament a explicar les coses, però crec que avui no era vostè
qui havia de comparèixer, nosaltres vàrem demanar que la
Junta de Portaveus consideràs si la presidenta del Govern havia
de venir, perquè pensam que és ella, per què? I m’explicaré: no
perquè no vulgui escoltar les seves explicacions, tot i que no
necessit saber les explicacions que m’ha de donar una
consellera de Salut, sinó perquè el que crec que avui s’ha
d’explicar és quina repercussió té això que ha passat en el
sector serveis, sobretot en el món turístic, s’han cancel·lat un
10% de reserves; quina repercussió té això pel que fa al tema
de seguretat? És que la meva intervenció podria ser de trenta
segons, cridin a Madrid i diguin que d’una vegada ens deixin
ampliar les plantilles de policies locals. Amb això ja hauria
acabat, amb això ja hauria acabat!, perquè el que passa és que
vostès fan normes, fan lleis, fan tot el que poden, s’hi deixen la
pell i què passa?, al final qui vigila que això s’acompleixi? No
tenim personal abastament, no tenim personal abastament, a no
ser que ens hi posem nosaltres i que s’acabin vigilant uns als
altres i ens mengem uns als altres, i perdoni el drama d’aquesta
expressió, però és que és veritat, és que ha de ser..., jo crec que
quan vostè diu impotència, també la deu tenir per això. Ja està,
que ampliïn les plantilles de policies locals, que vengui la
Policia Nacional, que vengui l’exèrcit, que vengui qui faci falta
per fer complir les normes a aquests joves i als descerebrats
que ens han visitat aquests dies i que han fet que trontolli el
nostre model i allò que havíem aconseguit amb la disciplina
individual i col·lectiva d’aquesta societat, tan noble i tan
considerada i que fa el que li diuen.

Per tant, li hauré de fer una sèrie de preguntes que no li
corresponen, però, com que el Govern ha declinat la presència
de la presidenta, doncs, les hi faré a vostè, i si vostè, com que
forma part del Consell de Govern, i si les sap, que me les
contesti.

Per tant, pensam que aquestes implicacions que ha tengut el
macrobrot no només són sanitàries, afecten el sector turístic,
motor indiscutible de la nostra economia, afecten la imatge de
la nostra comunitat i afecten tota la nostra societat en el seu
conjunt. La projecció ha estat internacional, hem estat portada

a tots els mitjans nacionals i internacionals, la imatge de
seguretat i de control de la pandèmia que projectava Balears
s’ha vist seriosament perjudicada, i veiem com aquestes xifres
sanitàries creixen; nosaltres ho entenem, per què? Per aquest
macrobrot. Però què passa a partir d’aquí? Si comencen a
disparar-se els casos què passarà, ens haurem de tornar
confinar, haurem de tornar fer anques enrere? Abastaran els
ERTO? Abastaran els 855 milions? Bastaran els fons europeus?
No ens abastarà res, Sra. Consellera, i vostè ho sap.

No ens podem permetre perdre la confiança dels mercats
emissors, ens hi jugam la temporada, el pa de molts d’habitants
de les Illes que es tornen a veure a la vora del precipici o del
penya-segat, perquè veuen perillar la viabilitat dels seus
negocis i el lloc de feina de molts treballadors. Si no es
gestiona correctament aquesta situació, de res no hauran servit
tots els esforços fets durant l’hivern. Recordam que Baleares va
ser la comunitat que va aplicar les mesures contra la COVID
més restrictives, i nosaltres això ho vàrem aplaudir en el seu
moment, però ara què fem?

Per tant, el nostre grup parlamentari va sol·licitar la
compareixença de la presidenta Francina Armengol perquè el
ventall d’implicacions envers d’aquest tema és tan ample que
consideram que la seva presència al Ple era del tot necessària
i justificada, si no, hem de començar a demanar
compareixences del conseller de Treball, del conseller de
Turisme, de la consellera de Presidència, de la consellera de
Salut. Pensàvem que Francina Armengol ens ho hagués pogut
explicar tot, perquè ens preocupa més enllà del punt de vista
sanitari.

Es calcula que el megabrot ha provocat més de 1.800
positius distribuïts entre 13 comunitats autònomes i quasi 6.000
en quarantena. S’ha comentat que un dels principals focus del
macrobrot va ser el concert de reggaeton celebrat el 15 de juny,
a la plaça de toros, on es va produir un incompliment de les
mesures sanitàries per part de l’organització. Per tant, nosaltres
no cercam culpables, però sí responsables, i el màxim
responsable a aquesta comunitat autònoma és el Govern de les
Illes Balears per la responsabilitat, i ho torn repetir, no per la
culpabilitat. 

I a mi en realitat m’interessa el que ha passat, però el que
vull saber és què faran perquè no torni a passar. Això és el que
vull saber, si ens poden garantir que no tornarà a passar. El
Govern de les Illes Balears ens pot dir: miri, no passarà més,
perquè a partir d’ara farem això, això i això. Realment això és
el que jo vull saber, això és el que nosaltres des del nostre grup
parlamentar volem saber. No tornarà a passar? Ho tenim
garantit? Tenim ja policies abastament? Tenim mesures
abastament? Això és el que ens interessa, Sra. Consellera, que
no torni a passar.

Després, ja s’han fet aquí preguntes que vostè em podrà
contestar: quins controls se’ls va a fer a aquests estudiants a la
seva arribada a Mallorca? Si duien tots PCR negativa. Com
valora els controls d’entrada que es fan a ports i a aeroports de
les nostres illes? Quines altres mesures implementarà el Govern
a l’entrada de ports i aeroports del nostre arxipèlag? La
pregunta és si això no es podria haver evitat amb més controls,
però jo no mir cap al passat, mir cap al futur i al present perquè
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vostè ja ha explicat sobradament les actuacions que es varen
fer, ens ha parlat d’estadístiques, dels casos que hi havia un dia,
el següent, el següent i el següent, però a mi el que m’interessa
és que això no passi pus a ca nostra, que això no passi pus a ca
nostra. 

Per tant, parlam de previsió. Reforçar les plantilles dels
cossos de seguretat a punts estratègics és fonamental per
controlar el compliment de les mesures sanitàries. Creu que són
suficients 300 policies nacionals i guàrdies civils que el Govern
central ha enviat a les Illes per reforçar les plantilles de cara a
l’estiu? Clarament no, clarament no són suficients. I jo torn
apuntar directament a Madrid, passen de nosaltres,
absolutament!

Sra. Gómez, quines altres mesures s’han implementat o
implementaran de forma general arran del macrobrot?

I bàsicament és això, és a dir, a curt termini, pensa que
aquests brots a Balears poden ser el preludi d’una transmissió
comunitària? Això sí que pertany al seu àmbit. En cas
afirmatiu, quines serien les mesures que tenen previstes des de
la conselleria per evitar que aquesta possibilitat es materialitzi?

Quina és la incidència de la variant índia a les Illes Balears?

Com valora la gestió del Govern en aquest macrobrot?
Però, bé, aquesta pregunta la tenia apuntada i jo crec que vostè
ja me l’ha explicada.

I llavors, si s’enduriran les restriccions, també és una de les
preguntes que es formula la ciutadania, a veure si ho haurem fet
tan bé, han vengut aquest quatre descerebrats, perquè no tenen
altre nom, i ara nosaltres tornarem estar tancats, no podrem fer
feina, no podrem gaudir, no podrem anar a la platja, haurem de
tornar a dur la mascareta quan anem a passejar, no podrem
veure els nostres familiars. És això el que ens espera, o no?

I no vull parlar de cinquena onada, i toc fusta, perquè
només de pensar-ho em tremolen les cames.

I l’impacte econòmic, això sí que ens interessa i molt. Sé
que vostè és la consellera de Salut, però torn a repetir que
nosaltres pensam que aquí hauria d’haver vengut la presidenta
del Govern. Nombre de cancel·lacions de reserves arran del
megabrot? Parlaven d’un 10,4 el dia d’ahir, no sé si tenen
perspectives que serà pitjor o no, o serà millor. Quantificació
econòmica de les pèrdues? Com pot afectar al sector turístic i
d’activitat complementàries? Com afecta la imatge de les Illes
Balears arreu del món? Com pot afectar la consideració que
fins ara teníem de destí segur als països emissors? Quina és la
previsió a curt termini de l’impacte econòmic per a les Balears
que tendria que els megabrots fossin el preludi de transmissió
comunitària? Quin seria el grau d’afectació per a la nostra
economia? Quines repercussions socials podria tenir? Quina
seria la quantificació de llocs de feina que es perdrien?

Com veu, el drama que hem patit arran d’aquests viatges no
d’estudis, sinó de joves que han vengut aquí a passar-s’ho tot
pel forro, va molt més enllà de la salut que tenim, i estam
d’acord que és el primer que hem de salvaguardar.

Sabem que són moltes les preguntes, que van més enllà de
la seva àrea, però com a representant del Govern que ha vengut
aquí de manera voluntària, això és el que ara mateix més ens
preocupa.

Moltíssimes gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. A veure, la
compareixença és voluntària, jo he vengut perquè considerava
que havia de venir i també Mercedes Garrido compareixerà la
setmana que ve per poder continuar aclarint, i no tenc cap dubte
que qualsevol conseller o membre del Govern ho farà.

Estic totalment d’acord que s’han salvat vides i s’ha fet
moltíssima feina amb totes les empreses per poder garantir
aquesta temporada turística, per això també sap greu, no?,
perquè abans em demanàvem, em deien, quin protocol han
seguit? Aquí tenc el protocol de Balearia que segueixen amb
tots els passatgers, perquè s’ha treballat també amb les
companyies navilieres. És a dir que, evidentment, tots hem de
fer el que toca i malauradament doncs no tothom té la mateixa
consciència ni personal ni social. 

Jo estic convençuda, però, que ens mostram al món com
que Balears no és un turisme d’excessos, crec que això també
queda clar, queda clar i el nombre de reserves doncs és bo,
previsiblement bo. Hem de treballar molt, estic d’acord que
hem de treballar, hem de posar aquelles mesures que vagin
encaminades a disminuir tot el que suposen excessos, com hem
fet ahir; és a dir, que ajudin que no hi hagi excessos. Els
evitarem? No, no els evitarem, no els evitarem, persones que no
fan el que han de fer no ho podem..., no es pot evitar tot. Es
poden posar mesures, es pot demanar, però necessitam aquest
compromís també de la ciutadania i d’aquelles persones i que
aquelles empreses que incompleixen doncs que no
incompleixin, perquè el problema el tenim aquí quan hi ha
incompliments, però les mesures hi són. 

I quan no s’acompleixen, com és el cas del concert, ja dic,
costa perquè quan et parlen de moltíssimes activitats no pots dir
ha estat aquí o ha estat allà, no?, però sí que és cert que es
varen incompliments en aquell concert, al primer concert, al
segon no. Varen ser capaços de fer un segon concert amb totes
les mesures com s’havien de fer i es va incrementar la presència
policial a aquell segon concert. Però, és clar, Cultura té molt
clar, quasi tots els empresaris, què s’ha de fer, com s’ha de fer
per poder recuperar i reactivar tots els sectors també. Crec que
s’han de sancionar tots els..., o sigui, es continuarà sancionant
tots els organitzadors i totes les persones que incompleixen,
sempre que es tengui previst.

Després, estic d’acord amb vostès, és a dir, en una situació
de pandèmia ens adonam de la fortalesa o de la feblesa dels
serveis públics i per això és tan important, quan es governa,
incrementar les plantilles, tenir cura dels treballadors públics,
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fer oposicions, estabilitzar la feina, per això és tan important,
quan es governa, enfortir els serveis públics. Jo crec que això
sí que és una marca d’aquest govern, fa sis anys que fem passes
a sanitat, a educació, a serveis socials, a tots els àmbits públics.

Sap la quantitat de llocs de feina que s’han creat, tot i que
sigui una part positiva d’aquesta maleïda pandèmia? Només a
GSAIB per controlar ports i aeroports hi ha més de 300
persones contractades. Ara mateix... tots els reforços que es fan
a diferents llocs, a tots els centres de vacunació massiva, és a
dir..., és clar, és molt important, com més forts tenguem els
serveis públics millor resposta donarem. 

Falta policia local? Totalment d’acord amb vostè, totalment
d’acord, els ajuntaments ens ho diuen, val més... això és el que
em transmeten a mi, no permetre determinades activitats
perquè, no és que siguin activitats de risc contra la salut
pública, és que es converteixen en problemes d’ordre públic,
però, és clar, si és un tema d’ordre públic evidentment, vostè ho
diu, això és més... ha de tenir una mirada més polièdrica, no és
només salut ni només educació o turisme o treball, és una
mirada més polièdrica. I jo crec que s’han d’augmentar i
també..., tot i que no siguin suficients, bé, afortunadament
tenim aquests 300 reforços de Policia Nacional i Guàrdia Civil
del Govern d’Espanya.

Després, vostè em deia de les variants, miri, jo no ho sé, no
vull fer tampoc..., no som especialista, intent llegir tot el que
puc, però sí que sembla que la tendència de la variant índia serà
la majoritària, serà la predominant, quan? No ho sabem. És cert
que els experts també diuen que sembla que no és més letal, no
és més dolenta, no és més agressiva; ara, això sí, és com la
britànica, es contagia amb moltíssima facilitat. Per tant, per
evitar el contagi s’han de mantenir les mesures.

Quines? Idò, jo, sincerament, és una opinió també personal,
perquè després..., jo ho he dit moltes vegades, acabam... tot i
que jo firmi un acord de Consell de Govern és a dir, puc estar
més o manco d’acord amb alguna de les mesures, però que si
es prenen per consens o els tècnics recomanen prendre
determinades mesures a determinats llocs evidentment ho
acceptam.

I en el que sí treballam aquestes darreres setmanes de cara
a l’acord del Consell de Govern, que s’aprovi divendres i es
publiqui dissabte, són mesures que... han de ser mesures que
vagin encaminades a aquestes franges d’edat que és on es
produeixen els contagis i quins entorns, àmbits o formes
d’actuar tenen aquests joves, alguns, alguns d’ells, i com
després això es pot dispersar. Per tant, les mesures han d’anar
encaminades en aquest sentit. Moltes 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, bon dia a tothom. I gràcies, Sra.
Consellera i al seu equip per aquesta compareixença i per la
seva exposició. Els rebrots que vivim i que són motiu d’aquesta

compareixença són decebedors, i ho dic així perquè ens
demostren que no s’ha après res durant aquests 16 mesos que
duim de pandèmia. Aquesta malaltia ens ha tornat recordar que
cal una actitud solidària i de consciència col·lectiva, que els
contagis ens han d’importar més pel mal que podem fer a la
resta que no a nosaltres mateixos. 

És molt trista alguna de les imatges que hem pogut veure
aquests dies, aquesta manca de respecte cap a una població,
com és la nostra, que ha tengut un comportament excel·lent i
que ha fet que les nostres illes fins fa uns dies fóssim un
territori segur.

Hem vist actituds vergonyants, discursos que ens han fet
empegueir, hem arribat a sentir joves dir que la COVID no es
contagia per la saliva, com reivindicaven una suposada llibertat
que, en realitat, sota el meu punt de vista, és llibertinatge,
actituds terriblement egoistes i fins i tot classistes, diria.

Aquest rebuig del confinament que hem vist ens fa dubtar
de la intel·ligència humana, fa més d’un any que sabem que si
som contacte estret d’un positiu, tot i que siguem asimptomàtics
i amb una PCR negativa, cal fer aïllament. 

Tothom sap que aquest virus pot torbar-se quinze dies a
manifestar-se, amb la qual cosa m’arrisc a dir que el virus era
un membre més d’aquests grups que van arribar a les nostres
illes.

Fa molt de temps que diem que s’han de tenir en compte
moltes variables a l’hora de parlar d’aquesta pandèmia:
incidència acumulada, ingressos hospitalaris, contagis, casos
atesos...

I jo ara voldria fer-li un exercici crític: crec que van badar
de no observar millor el que passava al Regne Unit amb la
variant Delta i la seva velocitat de contagi. I, segona qüestió, hi
ha hagut una evident relaxació de les mesures de seguretat i
quedi clar que entenem les ganes de diversió, però malament
anam si posam l’oci per sobre de la salut pública, perquè,
efectivament, parlam de salut pública i en aquesta qüestió totes
i tots estam interpel·lats, perquè cometríem un error si no
tinguéssim en compte que igual que són importants les mesures
que estableix l’administració també ho és la responsabilitat
personal.

És cert que la vaccinació afavoreix que els casos que es
donen ara no siguin tan greus, però, tot i que sigui a pacients
que requereixin l’ingrés hospitalari, la pressió es deriva cap a
l’atenció primària i aquesta comença a estar tensa. Tenim un
personal sanitari esgotat i que de ben segur es troben molt
decebuts amb tot el que vivim.

I aquí ens trobam, setze mesos després d’una pandèmia,
vivint la pandèmia a tope i una activitat mancada de
responsabilitat. 

Record que fa un any, a la Comissió de Turisme, discutíem
l’obertura de l’oci nocturn, amb tot el que passa queda més que
justificat el nostre argument i que era que amb l’oci nocturn,
amb l’alcohol i les drogues, les actituds es relaxen i es facilita
el contagi. No és gaire complicat d’entendre.
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No podem evitar, però, recordar que aquesta situació deriva
d’un turisme... i nosaltres sí que el consideram d’excessos, que
s’ha fomentat al territori. Queda palès una vegada més que no
tenim recursos per gestionar un allau de persones
descontrolades que fa aquest tipus de turisme de gatera. Hem
de tornar a insistir que la base del problema és la falta
d’autogovern que patim a les illes històricament i que ara és fa
palès amb la manca d’instruments per controlar l’entrada de
persones. 

Així i tot, creiem que el Govern de les Illes Balears ha de
mantenir la contundència en la gestió dels megabrots i no
deixar-se doblegar ni per les pressions externes ni per la dreta.
Sra. Consellera, té tot el nostre suport.

I és que si les illes disposessin de competències i recursos
propis, com una policia autonòmica, podríem regular l’excés al
nostre territori i fer un control de l’ordre públic en condicions.

Tot i que aquesta compareixença està centrada en el
megabrot de Mallorca, li he de dir que la situació de Menorca
també és molt preocupant, ja sé que vostè ho sap, però li ho he
de dir i he de tornar a insistir-li, amb la taxa de positivitat, diria,
més elevada de les nostres illes.

No podem deixar de comentar la reacció de la justícia quan
va ordenar que els joves amb PCR negatiu confinats a l’hotel
sortissin i en arribar a València, com vostè ja ha explicat, es
van detectar 14 positius, però mentrestant a Santa Cruz de
Tenerife la justícia sí que ha avalat el confinament de 104
persones. En aquest cas, la interlocutòria feta pública el passat
divendres raona que la vida i la integritat física també són drets
fonamentals prevists a l’article 15 de la Constitució sense els
quals no es pot exercir o es limita seriosament l’exercici del
dret fonamental de llibertat i circulació, articles 17 i 19; precisa
que no només està en joc la vida i la integritat física de les
persones aïllades per motius sanitaris, sinó la de la resta de la
població. Aquí hi ha l’accent que hem de posar i que hem de
cercar.

Com a nota positiva, perquè vull posar alguna nota positiva,
és destacar la resposta del jovent de les nostres illes a l’hora de
vacunar-se, crec que és una resposta excel·lent i demostra quin
gran jovent tenim al nostre territori.

Sí que vull fer un comentari sobre l’actuació de l’oposició
dretana i extrema que, en lloc d’advocar conjuntament per
resoldre la situació i mirar per al bé comú, han fet una
campanya de desprestigi contra les nostres illes ficant-hi per
enmig la justícia. A això ja hi estem avesats, però és que hem
de dir que la concepció delirant del segrest del Govern balear
n’és un bon exemple, i és evident que la salut no és una
prioritat per a segons quines persones.

Amb açò vull dir que no poden ser crítics? Ni molt manco,
benvinguda sigui la discrepància, però cal tenir una altesa de
mires i més quan parlam de salut pública, que és la salut de
tothom.

I ara passaré a fer-li un parell de preguntes, Sra. Consellera,
segurament en repetiré alguna. Ens agradaria saber si tots
aquests grups que van arribar duien el codi QR o es van fer la

prova d’antígens un cop eren a les nostres illes, se sap que
alguns dels contagis ja van començar..., bé, se sap, podem
imaginar, al mateix vaixell que va partir de València, però que
duia gent d’altres territoris, vostè ho ha dit, de Madrid,
d’Andalusia, del País Basc.

Ens preocupa, i ens agradaria que ens ho aclarís, si és cert
que alguns joves que van sortir de l’hotel es van negar a fer-se
la prova d’antígens per pujar al vaixell. No ho sé. Ho he llegit,
però de vegades vostè també sap que hi ha campanes que sonen
i que no... no són com toca.

El Govern es planteja fer marxa enrere en la desescalada
amb noves restriccions?

El cert és que a Menorca cada vegada es veu més gent amb
mascareta i s’anul·len moltes activitats, així com hi ha negocis
que han hagut de tancar, també per un efecte en cadena de
contagis. 

Seguint amb Menorca, i si m’ho permet, es fan cribratges a
Ciutadella, a Maó i a Es Mercadal, però és Ferreries el
municipi amb una incidència acumulada més alta, de 1.120. Jo
li deman, no seria més idoni establir punts de cribratge a tots
els pobles per evitar els desplaçaments i potser també per tenir
una imatge més clara del que passa a cada municipi?

Ha dit que el Govern prendrà mesures legals contra les
empreses que organitzaren els viatges, sap més o menys de quin
tipus seran? 

I ja acab, Sra. Consellera, però sí que volem tornar agrair la
implicació i la bona feina del personal sanitari de les nostres
illes, de la seva conselleria i de tots i totes aquelles persones
que actuen amb responsabilitat, solidaritat i generositat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Font. La veritat és que és
cert, abans ho comentàvem, el sistema sanitari es tensarà, a
nivell hospitalari esperam que no tant, però Atenció Primària
està tensa ja i si la tensem més doncs vol dir una altra vegada
haver d’atendre aquest doble circuit, no poder tenir tanta cura
dels pacients crònics i el que ja sabem que pot passar.

A veure, abans li volia dir també a la Sra. Pons, hi ha una
part..., el nombre de contagis, pel que va dir el director del
CCAES l’altre dia, el nombre de contagis a nivell d’Espanya,
aquest brot d’estudiants suposa del 10 al 20% dels casos en
algunes comunitats autònomes. Què vull dir amb això? Que és
una part, que hi ha altres persones que donen positiu que no
tenen res a veure amb aquesta situació. 

La situació de Menorca és cert que és preocupant, en
aquests moments sempre ens preocupa més perquè tenim una

 



SALUT / Núm. 60 / 6 de juliol de 2021 1057

capacitat més limitada quant a hospital, també tenim manco
població, una cosa no va amb l’altra, però sí que estam molt
pendents sempre sobretot del nombre de persones que estan a
cures crítiques, que estan en hospitalització. Hospitalització
està bé ara mateix i a cures crítiques hi ha 4 persones. A
Menorca però sempre estam molt pendents.

També és cert, jo esper que així com la setmana passada hi
havia una preocupació prou generalitzada que es disseminava
de manera ràpida el nombre de contagis, fins i tot qualque
comentari que la població de 15 a 19 tots eren positius, perquè
sortien molts positius i que mai ens havia passat a Menorca,
també confiï amb aquesta estratègia sempre de contenció dels
brots, d’aïllar els casos i els contactes. Ara, és cert que hem de
seguir de prop el que passa.

A veure, sí que varen entrar amb QR tots, tothom que arriba
a Balears i amb prova d’antígens, no amb PCR, prova
d’antígens, de les comunitats autònomes que tenen una
incidència major de 60. Sabem la certesa de la prova
d’antígens, doncs evidentment és prou més baixa que la de la
PCR. El procediment que seguim, el que està establert és que
quan una persona arriba a Balears ha de venir amb una prova
feta, o estar vacunada, o haver passat la malaltia. Si no hi ha
constància de cap d’aquestes tres situacions, se li dóna cita per
fer-li la prova, abans es feia a ports i aeroports, ara això és
inviable, i se li dóna per fer-se la prova i mentrestant ha d’estar
en quarantena, ha d’estar aïllat, ha d’esperar el resultat, això
també no sempre es produeix.

I sí que després, per una altra banda, és una persona que ha
de ser sancionada, perquè ha entrat sense complir el requisit i
se li ha de facturar aquesta prova, s’ha de facturar també. 

No consta que cap estudiant es negàs a l’entrada.

I després em deia de la desescalada, marxa enrera. De
moment desescalada lenta i continuam amb desescalada lenta,
jo no parlaria de marxa enrera, sinó més bé de desescalada
lenta i continuar amb aquesta situació i actuar en aquells sectors
o àmbits on podem actuar encara un poc més.

Quant a Ferreries, és clar, Ferreries, com que és molt petit,
si té poc nombre de casos concrets, puja molt la incidència, es
dispara molt la incidència, però, per altra banda, és cert que els
llocs més petits també són més fàcils de controlar.

El cribratge, ja en vàrem fer un, és clar, depèn del municipi
i depèn de la incidència, el test d’antígens et permet conèixer
si en aquell moment..., tenir una foto del moment, però la
trajectòria ha de ser més llarga. Per tant, jo crec que a un
moment, com ara, de transmissió comunitària en unes edats
concretes, els epidemiòlegs no veuen, en general, fer cribratges
poblacionals massius, per exemple, no es veu amb tests
d’antígens.

I després les sancions de les agències de viatges és estatal,
perquè aquestes agències no tenen seu aquí i a més operen des
d’altres comunitats autònomes, però sí que es va dir que
s’obria, per part del ministeri, una investigació en relació amb
les activitats que promocionaven a la seva plana web, etc.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair també a la consellera les
seves explicacions clares. Nosaltres voldríem començar posant
de manifest que els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,
amb el nostre govern al front, han demostrat estar entre els més
responsables i eficients del país i de tota Europa pel que fa a la
gestió d’aquesta crisi sanitària. S’han salvat moltes vides i la
prova és el baixíssim excés de mortalitat a les Balears aquest
passat 2020, en comparació amb la resta de comunitats,
bàsicament perquè hem fet les coses bé. 

Tot això ha permès tenir un curs escolar sense tancaments,
amb les escoles i instituts oberts, a diferència de tots els països
del nostre entorn, i també unes molt bones perspectives de
reactivació econòmica. Fins i tot el secretari general de
l’Organització Mundial de Turisme ha lloat la gestió del nostre
Govern, dient que les nostres són les illes més segures i ha
apostat per elles com a destinació que pot liderar a nivell
mundial la reactivació turística i així s’ha demostrat, n’hi ha
prou a veure les dades d’ocupació del mes de juny. Turistes
danesos, alemanys, turistes també anglesos, en exclusiva a tot
el país, poden visitar la nostra comunitat sense haver de fer
quarantena. 

I tot això que hem aconseguit gràcies a tantíssim esforç de
tothom, es posa en joc per l’egoisme i frivolitat d’alguns
irresponsables. Irresponsables, en primer lloc, els que vénen
disposats a botar-se totes les mesures i a tenir un comportament
absolutament deplorable. Aquest Govern ja ha deixat ben clar
que no són benvinguts; irresponsables els que permeten que no
es respectin les mesures COVID en els seus actes, i em
referesc, per exemple, al concert de dia 15 a la plaça de toros
de Palma, un espai que té llicència d’activitat permanent de
concerts i, per tant, no ha de rebre cap permís, no li cal cap
autorització. Com per exemple també passa amb el recinte de
Son Fusteret, s’han fet i es fan altres concerts i han anat
beníssim, simplement se’ls diu als promotors, ho saben, que el
concert s’ha de celebrar amb una sèrie de condicions i quan
compres una entrada per a un concert, reps un avís, que, com bé
ha dit la consellera, és obligatori l’ús de mascareta, excepte en
el moment de consumir, menjar i beguda, que no te pots moure
de la teva cadira i taula i que has de mantenir la distància de
seguretat recomanada, que hi ha dispensadors de gel
hidroalcohòlic i que si penses que tens símptomes de COVID,
o has estat en contacte amb algú diagnosticat amb el virus, per
favor, quedis a casa.

Això al concert de dia 15 de juny clarament no s’acompleix
i aquí és on s’intervé i s’ha proposat una multa de 200.000
euros per al promotor. I en canvi, dia 20 se celebra un segon
concert sense problemes, perquè a les Balears, insistesc, es fan
moltíssims concerts sense cap problema ni un, perquè la cultura
és segura.

Irresponsables també els parlamentaris, que n’hi ha hagut,
que es planten a les portes de l’hotel medicalitzat a donar
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suport precisament als incívics, no els hem vist dedicar ni un
segon del seu pensament, a interessar-se pels hospitalitzats, o
pels que són a la UCI, perquè hi ha gent a la UCI arran
d’aquest brot. I ja no en parlem de pensar en el mal que fan a
la imatge de les nostres illes i a tanta i tanta gent que depèn de
què aquest estiu hi hagi temporada. La seva voluntat d’atacar
el Govern no té límits, ho judicialitzen absolutament tot i
trepitjaran qui faci falta sense despentinar-se. Si no és així, no
s’entén que es concedeixin entrevistes a mitjans internacionals,
amb el simple objectiu de malmetre la imatge de les nostres
illes, prioritzen els seus interessos electorals a altres
comunitats, donant suport als incívics i els són ben igual els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Irresponsables els que han contribuït a fer confondre
llibertat amb llibertinatge i convertir la laxitud en la lluita
contra la pandèmia en un missatge polític: “Armengol o
libertad” deien. Aquests missatges conviden a la gent a anar en
contra de les autoritats sanitàries i promoure aquests
comportaments incívics és enfonsar el nostre present i el nostre
futur econòmic.

Saben qui no té necessitat d’acreditar contactes estrets?
Madrid. Com bé ha dit la consellera, directament no ha fet
proves als estudiants de la seva comunitat quan els ha rebut
sortint del vaixell, una política basada en ojos que no ven,
corazón que no siente, que es resumeix en què no fan
seguiment dels casos. Un pot aclucar tot el que vulgui els ulls,
però els morts no es poden amagar. Nosaltres ho tenim ben
clar, la salut pública primer.

I n’hi ha prou a veure el ritme de vacunació de les Illes
Balears, un tema el de la vacunació que solen treure alguns
grups polítics a aquesta comissió i que curiosament avui no en
parlen.

Alguns reclamaven una eliminació total i absoluta de les
restriccions i ara se’n duen les mans al cap perquè es fan
concerts, quan fa poc posaven el crit al cel pensant que els
dijeis no podien actuar, i poden, és clar que poden, però tenir
drets implica també assumir deures, com evitar posar en risc la
vida de la resta de ciutadans. 

A la Comissió d’Educació prediquen la cultura de l’esforç
i a l’hora de la veritat volen amollar a lloure un grup de joves
perquè no importa assumir conseqüències ni tenir cura dels que
els envolten. Quan conduïm, quan anam en cotxe, acomplim
pràcticament tots amb les màximes de velocitat i quan hi ha un
kamikaze a la carretera ningú no dóna la culpa a les autoritats,
a no ser que les autoritats diguin ¡viva el vino!

I sí, la immensa majoria acomplim, els joves també, també
són joves els qui salven vides fent moltes hores a la UCI, els
qui han quedat a casa seguint la recomanació que ha fet aquest
govern de no anar de viatge de fi de curs o els qui han demanat
cita de forma absolutament massiva i espectacular per vacunar-
se. La diferència entre uns i altres són els valors que es
transmeten també des de les institucions. 

Per cert, volem fer un incís per destacar que trobam que és
un encert absolut ser la primera comunitat a obrir la vacunació
a aquesta franja d’edat i volem donar, des del Grup

Parlamentari Socialista, la nostre enhorabona a la consellera
per la decisió. 

S’ha parlat molt avui, aquí, a aquesta sala, del que diuen o
deixen de dir els jutges. L’única veritat és que aquest tema
encara es troba sub iudice i la interlocutòria no es ferma i convé
que deixem que parli la sala.

Respecte de la llei, vull recordar a la Sra. Durán que no hem
passat de l’estat d’alarma a res, igual no recorda que hem
debatut a aquest parlament un Decret Llei de Salut, 5/2021, del
7 de maig. 

I de totes maneres voldria fer una reflexió, amb ciència
sortirem d’aquesta, però queda claríssim que, com també han
incidit altres grups, cal molta més divulgació i cultura
científica. Hem d’evitar que part de la població no entengui o
no vulgui entendre per què ha de complir la llei, i sobretot no
hem de donar altaveus als negacionistes, com ha passat en
aquest cas. Fa falta més ètica i actuar amb responsabilitat.

He començat parlant de turisme i escoles i m’agradaria
també contestar a aquells que han posat en dubte la necessitat
de quarantena. Tots sabem que si algú viatja a un lloc on hi ha
una incidència acumulada elevada haurà de fer quarantena en
tornar. Nosaltres ho sabem més que ningú perquè d’això en
depèn ara mateix la nostra economia, i aquesta quarantena no
es fa per haver estat contacte estret de ningú en concret, sinó
per haver estat exposat a una situació de risc. I tots sabem
també què passa quan hi ha un contagi a una aula d’infantil,
tota la classe va confinada perquè no duen mascareta i si
aquesta classe d’infantil on hi ha hagut un positiu s’ha mesclat
amb altres classes haurem d’enviar a casa a tothom.
Precisament per evitar això fem grups bombolla, però si no es
respecten, no en queda d’altra. 

Ara tots també sabem què passa quan un viatja a un avió on
hi ha positius, quarantena per a tot el passatge, i que ho
demanin si no als estudiants de fisioteràpia que són a Malta, als
quals, per cert, el Govern de Malta els passarà la factura de
l’hotel medicalitzat. En aquest cas el confinament hem de dir
que és qüestionable, ja que estan vacunats, i es demostra com
el Govern de les Illes Balears tracta els visitants molt millor.

I el que és important que sapiguem tots és per què s’aïllen
els positius i es demana que qui hagi estat exposat faci
quarantena. El virus es torba a ser detectat per les proves
diagnòstiques, un estudi de l’Annals of Internal Medicine, amb
1.300 participants, assegura que, com a mínim, les proves PCR
donen un 20% de falsos negatius. El primer dia que s’infecta la
persona la PCR és incapaç de detectar el virus, tots els negatius
seran falsos. El percentatge baixa fins que al voltant del cinquè
dia només un 72% dels infectats dóna positiu i la resta, un 28%,
segueix donant negatiu. I per això es fan les quarantenes,
perquè si et contagies el dia 1 és perfectament normal que no
siguis positiu fins al cap d’una setmana després. Per això, com
bé deia la consellera, li deia a la senyora representant de VOX,
és impossible saber exactament on t’has contagiat perquè és
impossible tornar enrere i saber quin va ser aquest dia 1 del
contagi. 
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I ens agradaria demanar, per acabar, a la Sra. Consellera, si
hi ha algun tipus d’informació sobre la presència de la variant
Delta a les proves realitzades a aquests estudiants, si s’han fet
estudis de microbiologia en aquest sentit o si s’han fet, en
general, a la població, que és una pregunta que crec que li han
realitzat també altres grups.

I si se sap també de quines comunitats són els estudiants
que finalment van decidir quedar a l’hotel per fer la quarantena,
més que res perquè fem molta publicitat dels incívics i almanco
als responsables doncs també donar-los un poc de pàbul.

I com valora la coordinació amb les diferents comunitats
autònomes i la disponibilitat de l’empresa de transport en
vaixell per gestionar aquesta operació sortida en un temps
rècord?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Estic totalment
d’acord que la cultura és segura i així ho hem de manifestar i
hem de treballar perquè sigui així, i treballam molt amb tots els
promotors i amb la Direcció General de Cultura, en aquest cas,
la conselleria també perquè coneguin bé les normes.

També m’ha fet reflexionar sobre un tema que no havia
reflexionat fins ara i és que no hi ha hagut cap negativa de fer
quarantena a les aules de les Illes Balears, en el moment que
s’ha aïllat un grup, perquè hi havia un cas positiu o s’ha aïllat
un al·lot, i s’ha demanat quarantena a tot el grup, s’ha fet. En
això, ens hem trobat davant d’una situació totalment nova,
distinta i inesperada també. 

Després em demanava la presència de Delta. Al País Basc
dels primers estudiants que varen tornar sense passar per
nosaltres, diguéssim, que varen tornar a les seves comunitats
autònomes, hi va haver un dels casos que era Delta. Ara ja fa
dies, ara nosaltres fem la seqüència de la setmana passada, i sí
que hi ha..., bé, altres comunitats autònomes que ja tenen una
presència molt elevada, per la qual cosa pensam que serà
majoritària, igual que ha passat amb l’Alfa fins ara, i no d’aquí
a massa temps. 

Dels qui varen quedar hi havia quatre estudiants del País
Basc, que són els primers en què hi va haver tres positius i una
que es va quedar en quarantena, que aquests estan com a fora
de tot el procés perquè no estaven ni tan sols a la resolució,
etc., perquè varen acceptar voluntàriament traslladar-se, etc., i
llavors quedava aquest al·lot del País Basc que, si no vaig
errada, han pogut tornar, els del País Basc eren 4, 3 varen
tornar ahir, i 3 d’Andalusia també varen quedar a fer la
quarantena. Hem de dir que entre avui i demà molts d’ells ja
acaben l’aïllament de la quarantena i, per tant, podran tornar a
les seves comunitats autònomes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de passar al segon torn
d’intervencions, farem un breu recés de dos minuts i
reprendrem la sessió, d’acord?

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, acabat el recés, iniciam el segon torn
d’intervencions. Pel Grup Parlamentari Popular, té 3 minuts i
7 segons, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, li he de dir que quan
l’he sentida..., quan vostè m’ha contestat, ja fa una bona estona,
he tengut la sensació que vostè ens contava un relat dels fets
sense passar per alt que vostè és la responsable màxima de la
salut d’aquesta comunitat autònoma. Per tant, vostè és la
responsable màxima de preveure els fets que puguin passar i
vostè és la responsable dels resultats que tenim ara sanitaris a
les nostres illes.

Fa 15 dies, just 15 dies, dia 21 de juny, teníem 27 contagis,
dia 21 de juny, 27 contagis; ahir en teníem 203; avui 315, 42%
de la població vacunada amb pauta total, avui 315. Vostè és la
responsable d’aquests resultats.

Que el Partit Popular està en contra de l’incivisme? Sí, no
tenim cap problema. Vostè ha dit, vacunació i responsabilitat.
Sí, més vacunació, seguim a la cua en pauta completa.

Què hem d’estar contents perquè som la primera comunitat
autònoma que vacunam de 16 a 29? Sí, però escolti’m, això no
ens ha de fer perdre que a la nostra comunitat autònoma ja fa
molts de mesos advertíem que ens jugàvem molt, no només la
sanitat sinó també l’economia, si no arribàvem a un percentatge
superior a un 60% en el mes de juliol. I se’ns va dir per activa
i per passiva que arribaríem a aquest 60% el mes de juliol, i no
hi hem arribat. 

Per tant, aquí hi ha un fracàs, aquí hi ha una falta de
planificació, aquí hi ha una falta de previsió i vostè és la
responsable. “Jo no som la responsable dels contagis”, sí, em
sap greu, però vostè és la responsable dels contagis. Què hi ha
hagut contagis per conductes incíviques i vostès volen multar
aquells promotors que no han complit les normes que vostès
havien dictat? Molt bé, no hi tenim res a dir. Ara bé, per què
vostès no impedeixen que es faci un festival de reggaeton amb
2.000 persones, quan tenen dos informes en contra que es faci?
Policia Municipal de Palma i Direcció General d’Emergències.
Per què no ho aturen?

Vostè diu, desescalada lenta. La desescalada lenta no és
passar de 6, de prohibir que jo dini amb mon pare i els meus
fills, que seríem sis persones, que al cap de dos dies es faci un
concert amb 2.000 persones. Vostè em vol comparar a mi què
és un concert de 100 persones, de 200 persones, de jazz, o el
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que es va fer al Torrent de Pareis l’altre dia, amb un concert de
reggaeton de joves de 2.000 persones? Evidentment no. És que
tenien informes que els ho deien: escoltin, no. Amb molt menys
vostès han aturat altres activitats, per què no ho varen impedir?

Vostè diu: no podem dir que sigui la causa. Vostès ho varen
dir dia 26 de juny. Dia 26 de juny titular del Diario de
Mallorca: “el Gobierno centra en el festival de reggaeton el
contagio masivo del macrobotellón”. Després vostès també són
responsables de no aturar els botellots que es fan cada cap de
setmana als polígons. Vostès són els responsables...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, hauria d’acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, acab-, per tant, sí, vostè és la responsable.

Vostè havia de planificar, havia de fer unes mesures
adequades, havia de prohibir i vostès tenen el control dels
aeroports. Vostès no han estat capaços de dir-nos si els joves
que varen venir aquí ja varen venir contagiats, perquè no
havien fet els controls. I jo li he dit abans: per què vostès fan
una normativa i diuen que hauran de menester PCR o
vacunació completa als grups majors de 20 quan ja han passat
tots els estudiants per aquí? No té sentit. Sempre van a remolc. 

Escolti’m, assumeixin qualque responsabilitat. Qualque dia
qualcú assumirà qualque responsabilitat en aquest govern?
Qualque dia qualcú? Si vostè no es veu capacitada, doncs doni
pas a un altre. Si està esgotada, doncs doni passi a un altre, o la
mateixa presidenta Armengol, però sí, vostès són responsables,
consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Capacitada i amb més força que mai,
Sra. Diputada, perquè aprenem i perquè tenim moltíssima
responsabilitat i els ciutadans ens han escollit per ser aquí i
vostès voldrien que tothom dimitís i que es creàs un cisma, però
a nosaltres el que ens preocupa és...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... la salut de la ciutadania...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sense interrupcions, per favor.

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

..., és la salut de la ciutadania.

Miri, podem insistir en la vacunació. Després de dir que a
mitjans de juliol la població estaria vacunada es va dir que no
podia ser, els laboratoris no acompleixen, els laboratoris no han
complert amb l’entrega de vacunes amb la qual es varen signar
els contractes i per això s’ha demandat qualque laboratori. I
aquesta és la realitat, Sra. Diputada, la capacitat de producció
no ha estat la que ells preveien. Miri, uns altres que tampoc no
ho han pogut preveure tot i s’hi varen comprometre, i no han
complert. 

I nosaltres no tenim cap incapacitat de posar vacunes, que
és el nostre -aquest sí-, aquesta és la nostra responsabilitat,
muntar centres de vacunació, que es vacuni els caps de
setmana, que es vacuni a tots els centres de salut, que vacuna
que arribi vacuna que es posi, aquesta és la nostra
responsabilitat i aquesta és la que jo assumeix, aquesta és la
que jo assumeix.

I no es poden imaginar la quantitat de situacions que vivim
cada dia. L’altre dia un incendi a l’hipòdrom de Manacor,
12.000 vacunes a les geleres de l’hipòdrom de Manacor. Això
de matinada s’han de treure, s’han de dur a una altra banda amb
tot el que suposa el transport de les vacunes, per exemple; però
es fa, perquè sempre hi ha persones disposades a fer-ho. 

I després, avançarem i avançarem el ritme de vacunació
perquè necessitam més vacunes i la nostra responsabilitat és
també demanar-les al Govern d’Espanya, que ens aportin totes
aquelles que podem posar. I jo al Govern d’Espanya fa molt de
temps que li he dit que en podem posar més de 200.000 cada
setmana, però també han d’arribar a Espanya. És a dir que la
responsabilitat tampoc no és del Govern d’Espanya, m’entén?
És que si les companyies incompleixen nosaltres el que..., la
responsabilitat que assumim és que vacuna que arribi, vacuna
que es posi.

I crec que sí que hem de reconèixer l’esforç que es fa per
obrir a totes les franges d’edat, que va ser una de les peticions
màximes per poder vacunar els desplaçats, vacunar els
estudiants, ara aquests dies els estudiants d’Erasmus, els que
van a estudiar fora. Hem calculat de vacunar-los que no els
coincideixi quan ja han partit perquè els primers se’n van el
mes d’agost. És a dir, es fa una feina increïble de coordinació
per poder donar resposta a tota aquesta situació. 

Vostè parla dels informes de la policia. Els informes de la
policia són per al segon concert i el segon concert es va fer i va
acomplir totes les mesures. Avaluada la situació del primer
concert, és cert que hi ha uns informes que no són a la meva
conselleria, però que m’han explicat que aconsellen que no es
faci, però es varen fer amb totes les garanties. I al segon
concert no hi va haver cap incompliment. També hi ha imatges,
els joves s’anaven perquè no els agradava massa això d’haver
d’estar asseguts amb distància i amb mascareta. 

Després, els titulars dels diaris són titulars dels diaris, o
sigui, és més correcte dir el Diario de Mallorca diu que el
Govern diu, perquè de vegades..., bé, doncs, és així. 

I després, no sé per què he posat aquí les proves d’antigen,
però, és a dir, varen venir aquests estudiants amb prova
d’antigen negativa i es va controlar al port, varen arribar com
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a 4.000 en vaixell que venien del País Basc, de Madrid i es
varen separar, no perquè venguessin de València, que això ho
tenen molt clar al port, no perquè... el vaixell ve de València,
a València tenen una incidència menor de 60 i podríem dir: tots
els qui vénen de València no se’ls controla. No, no. Vàrem
voler avisar-nos de Balearia, precisament, el dia abans, el dia
abans o dos dies abans, crec recordar molt poc temps abans,
que venien, que tenien aquest grup d’estudiants, i es va crear un
dispositiu específic per poder comprovar que arribaven tots els
al·lots amb test d’antigen negatiu a l’arribada. I això es va fer. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Empraré el meu torn del
segon torn simplement per reiterar i donar les gràcies per la
feina feta a la Conselleria de Salut i Consum. 

Sra. Consellera, d’Unides Podem tindrà tot el nostre suport
en la gestió i especialment en el cas de l’actuació que s’ha fet
en els viatges de lleure dels estudiants d’altres comunitats
autònomes, té totalment el nostre suport. Entenem que s’ha
actuat en coherència com s’ha fet fins ara i amb el mateix sentit
comú. 

Només fer novament una crida i assenyalar que el cas que
avui ens porta aquí manifesta que el virus no ha marxat, que
hem d’aprendre a conviure amb ell. Fer una crida, com
anteriorment he fet a la meva primera intervenció, a la
responsabilitat individual, a la vacunació de tota la població i
novament torn a fer la crida a l’abandonament del discurs de
desgast i de crispació d’altres formacions polítiques, i que
intentem anar tots cap a la mateixa direcció en aquest sentit per
combatre la COVID-19. Només el temps, d’aquí uns anys, quan
ens fem la pregunta de què hem pogut fer nosaltres per
combatre aquest virus, serà la resposta que tinguem i que esper
en aquest cas que tothom siguem conscients que hem fet
realment tot el que hem pogut i no simplement per rèdit polític.

Així que res més, moltes gràcies a vostè i a tot el seu equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Agrair les paraules de suport. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula
el Sr. Gómez, disposa de 3 minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Obriré cometes: “Gomila admite que
fallaron en prevenir la magnitud de los botellones y asegura
que Ports de les Illes no informó de la llegada masiva de
mallorquines”. La Sra. Gomila és batlessa de Ciutadella i no és
de Ciutadans. “Los informes elaborados por técnicos de
emergencias -Govern de les Illes Balears i la policia local de
Palma-, alertaven del risc de contagis epidemiològics en el
concert de dia 15", i així ho ha confirmat el Sr. Arranz, que fou
un lloc de propagació.

Nosaltres no li demanam, ni el meu grup parlamentari, ni el
meu partit polític, ni aquest diputat, li demana que facin vostès
impossibles, ni que sigui endevina, el que li demana és
previsió. El concepte de Ciutadans avui a tota la intervenció ha
estat previsió, a part d’aprenentatge, previsió a l’aprenentatge
consellera, amb les xifres que coneixien. Vostès han controlat
per les web el tema de lloguer turístic, oferta il·legal. Podrien
controlar perfectament anuncis explícits d’aquests tipus de
viatges.

Una cosa important consellera, i li deman que faci una
consideració del que li diré, ni explícitament, ni implícitament,
ni jo, com a diputat, ni el meu grup parlamentari, ni el meu
grup polític en cap moment no ha qüestionat els professionals
sanitaris, ni tan sols el col·lectiu jove, en cap moment, ni avui
ni mai, el que sí ha qüestionat són actituds i actuacions
concretes de segons qui i explícitament qüestions que responen
a la responsabilitat de gestors públics, siguin sanitaris o no.
Això és l’únic que ha fet el meu grup parlamentari. 

Vostè ha dit consellera que l’oposició som els que més en
sabem. M’he donat per al·ludit i no és així, evidentment, vostè
ho sap, però flac favor li ha fet vostè als seus companys
socialistes de la Comunitat de Madrid i de la comunitat
d’Andalusia i sobretot si ho diu a un conseller de la Comunitat
de Madrid, que tant ha criticat les mesures que ha dut la
Comunitat de Madrid, no seré jo que el defensi, el que sí li dic
és que no em sembla..., tot i la ironia que pot mostrar vostè per
contestar-me, no em sembla adequada la resposta. 

Consellera, nosaltres no tenim assessors tècnics, almanco el
meu grup parlamentari, vostè sí, i a vostè li han recomanat
actuacions des de l’aprenentatge. Per això tenim l’informe, per
això tenim l’informe per al concert que sí podia vostè, com a
autoritat sanitària, haver negat, tot i que tengués una llicència
oberta, ho podia fer per qüestió de prevenció. Si vostè fins i tot
ha pogut fer, com a autoritat sanitària, i la seva directora
general, informes recomanant actuacions que han acabat als
jutjats, demanant restriccions, també ho podia fer aquí.

Insistesc, nosaltres el que li hem demanat consellera és
previsió, previsió, i que valori la responsabilitat que pertoca la
situació de transcendència que ha tengut aquesta notícia. I no
crec que amb això hagi fet cap tipus d’alarmisme, ni cap tipus
de demagògia, crec que he estat molt explícit quan li he dit a
qui havia anat adreçada la nostra crítica com a grup
parlamentari...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab acab tot d’una presidenta, 10 segons-, anava
adreçada a actituds individuals, o de molts de joves que,
malgrat no fossin tots, eren massa pel que ha passat, de
declaracions de famílies, de declaracions fins i tot, i actituds
d’empresaris, i de qualque grup polític que també han fet
bandera d’això. El nostre no ha estat el cas, consellera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Estic d’acord que intenten fer
sempre una crítica constructiva i això ho he repetit a moltes de
les meves intervencions. Ara bé, Sr. Diputat, crec que,
sincerament li puc dir, jo crec que no tot es pot saber, tot el que
passarà no es pot saber, jo crec que hi ha hagut previsió en les
mesures, perquè som la comunitat autònoma que hem fet una
desescalada més lenta, hi va haver previsió al port, en el
moment mateix que ho vàrem saber es va organitzar un
dispositiu per a l’arribada d’aquests estudiants en un vaixell,
separant els que venien d’altres comunitats autònomes, no
perquè venguessin de València se’ls tractava a tots igual.

Hi ha hagut previsió amb els empresaris, amb els quals
s’han treballat tots els protocols de contenció quan hi ha una
situació de risc. S’ha treballat també amb tots els agents socials,
es treballa amb els ajuntaments. És a dir, previsió, sincerament,
crec que dins la mesura del possible n’hi ha haguda.

Que sempre es pot fer més, que sempre es pot treballar
millor, que sempre podem..., que hi ha situacions inexplicables
que ens sobten a nosaltres mateixos? Doncs, és clar que sí, ho
hem de reconèixer. Ara, que li puc assegurar que treballam de
dia i de vespre tot el Govern i gran part de tots els professionals
que m’envolten més directament, per intentar que aquestes illes
siguin segures, que vengui el turisme, que es reactivi
l’economia, ser proporcional amb les mesures, li puc assegurar
que ens deixam la pell i ens la hi continuarem deixant perquè
els ciutadans d’aquestes illes s’ho mereixen i ho sabem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Sra. Consejera, me ha dicho usted una
serie de afirmaciones en su contestación a mi intervención, que
no puedo dar por ciertas, me dice que, gracias a su fabulosa
gestión, somos de las comunidades más seguras y con menor

incidencia. Eso es uno de los mantras que suelen repetir para
autoconvencerse a ustedes mismos, pero le recuerdo que esta
comunidad autónoma es un archipiélago y que si tenemos
menor incidencia es porque estamos aislados y que la evidencia
demuestra que cuando ha llegado la temporada alta, los
contagios se han disparado, tanto en el verano de 2020, como
ahora, con los viajes de estudios, que, por mucho que usted
intente desligarlo, lo cierto es que los contagios se producen a
partir del mega festival en la plaza de toros, que ustedes
autorizaron y que no hace falta ser epidemiólogo ni Einstein
para relacionar ese evento con el ya tristemente bautizado brote
balear. Pero no sólo estudiantes se han contagiado, sino
también otras personas que no son estudiantes.

Por tanto, a diferencia de lo que su compañero de partido y
diputado en esta comisión le pueda manifestar para regalarle
los oídos, lo cierto es que la responsable de la salud pública en
esta comunidad es usted y su equipo de la Consejería de Salud,
no lo soy ni yo ni ningún otro diputado de VOX, que por
supuesto hemos denunciado y seguiremos denunciando todos
los abusos de derecho que ejerza este Gobierno sobre los
ciudadanos y las actuaciones negligentes que lleve a cabo.

Me ha dicho también que los chicos han sido trasladados
voluntariamente, cuando ellos afirman lo contrario, y cuando se
han interpuesto ya decenas de denuncias por retención ilegal y
por prevaricación contra la directora general de Salud Pública.
Es que su discurso no se lo cree ni usted. Y encima tiene la
desfachatez de decir aquí que “han recibido un servicio de 5
estrellas en el hotel Bellver”, citando al mismísimo Sr.
Escarrer, para desviar la atención de la responsabilidad en la
gestión de ese hotel, que recae exclusivamente sobre el
Gobierno balear. Sra. Gómez, que ustedes han alquilado el
hotel, pero no lo está gestionando el propietario del hotel, sino
el Gobierno balear, que los padres de los chicos tuvieron que
enviarles comida, que era penoso lo que les estaban ofreciendo.
Hay videos de comida (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... e instalaciones sucias, están en redes sociales, porque por
supuesto en la mayoría de los medios de comunicación la
información veraz brilla por su ausencia. 

Yo me reitero simplemente en lo que ya le he manifestado
otras veces, lo mejor que podrían hacer es irse y dejar paso a
alguien con un mínimo de sentido común. Gracias presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara a la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Nos iremos cuando los ciudadanos
consideren que nos tenemos que ir, no cuando usted lo
considere. Mire, hablamos de situación..., no hablo de la
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situación de hoy, ni de la de ayer, ni de la de dentro de hace dos
meses, cuando se valora la situación global de una pandemia,
una situación de gestión, lo que se valoran son los resultados y
los resultados son que tenemos menos casos que la mayoría de
territorios de nuestro entorno, que tenemos menos muertos, que
tenemos una situación, o hemos tenido una situación
hospitalaria mucho mejor que la mayoría de nuestros entornos.

Usted me dice que porque somos islas, le puedo hablar
también de algunos casos de algunas islas que han sufrido lo
indecible. O sea, no solamente el hecho de ser islas, Sra.
Diputada, si me quiere atribuir todos los efectos negativos de
la pandemia, yo los asumo y usted se queda tranquila; ahora,
asumo también que hay muchos profesionales, que no soy yo,
es que hay muchísimos profesionales trabajando, luchando
contra esta pandemia, muchos, aquí y en todas partes. Y eso es
lo que quería decir antes cuando hablaba del resto de territorios
de España.

Y me siento pues muy orgullosa de mi equipo, me siento
también orgullosa de pertenecer a un gobierno en el que prima
la salud pública, la salud colectiva por encima del libertinaje
individual.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, Sra. Presidenta, només agrair. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Contestar a la representant de
VOX, que la bona situació sanitària de les Balears no és en cap
cas exclusiva pel fet insular, el nostre excés de mortalitat és 10
vegades inferior al de Canàries, el de l’any 2020; que, a més,
Canàries, com arxipèlag està més disgregat, simplement aquí
les coses han funcionat bé perquè s’han fet les coses bé.

Només volem animar a seguir amb el bon ritme de
vacunació i fem una crida a tothom que demani cita. Els punts
de vacunació, tots hi hem estat aquí, són llocs espectaculars,
tothom està content. Així que si algú vol inocular-se una bona
dosi d’optimisme, que vagi a vacunar-se i si pot ser avui mateix
millor que demà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon ara la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tots i a totes i
si no ens veiem, que passin un molt bon estiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència de la Sra. Consellera 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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