
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2021 Núm. 65

 

Presidència
del Sr. José Luis Camps i Pons

Sessió celebrada dia 27 d'octubre de 2021 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. Adopció d'acords respecte dels escrits següents:

1) RGE núm. 3886/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (article 46.3), pel
procediment d’urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr. José Oriol Lafau i Marchena, coordinador autonòmic de salut mental,
per tal d’explicar les actuacions en relació amb la planificació i amb la prevenció, actuació i abordatge de la salut mental i la conducta
suïcida a les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148

2) RGE núm. 4775/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (article 46.4), pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença del Sr. Javier Torres i Ailhaud, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, per tal que informi sobre
la situació actual respecte de l’atenció psicològica i les mesures a adoptar per a la millora del servei i dels recursos. . . . . . . . . 1150

3) RGE núm. 5122/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (article 46.4), de sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi
Oficial de Psicologia per tal d’exposar la greu situació respecte de l’atenció psicològica per a la ciutadania i establir mecanismes
conduents a una millora en els recursos d’atenció psicològica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150

 



1148 SALUT / Núm. 65 / 27 d'octubre de 2021 

II. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 1729/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incrementar la seguretat sanitària i evitar la propagació
de la COVID-19 a tot el transport públic de Balears. (Retirada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148

2) RGE núm. 2184/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a polítiques
en favor del benestar emocional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152

3) RGE núm. 4917/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, per una
relaxació de les restriccions al sector del càtering i la seva equiparació amb les establertes per a la restauració. (Retirada) . . . 1148

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyores diputats, començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sr. President, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, president, Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1729/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
incrementar la seguretat sanitària i evitar la propagació de
la COVID-19 a tot el transport públic de Balears.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 4917/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d’urgència, per una relaxació
de les restriccions al sector del càtering i la seva
equiparació amb les establertes per a la restauració. 

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència informa que, mitjançant els escrits RGE núm.
11816/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i el RGE
núm. 11862/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, les proposicions no de llei RGE núm.
1729/21, relativa a incrementar la seguretat sanitària i evitar la
propagació de la COVID-19, i RGE núm. 4917/21, per una
relaxació de les restriccions al sector de càtering i la seva
equiparació amb les establertes per a la restauració... en tot el
transport públic de Balears, han estat retirades.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3886/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (article 46.3), pel
procediment d’urgència, de sol·licitud de compareixença
del Sr. José Oriol Lafau i Marchena, coordinador
autonòmic de salut mental, per tal d’explicar les actuacions

en relació amb la planificació i amb la prevenció, actuació
i abordatge de la salut mental i la conducta suïcida a les
Illes Balears. 

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui,
relativa a l’adopció de l’acord respecte al RGE núm. 3886/21,
presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, article 46.3, pel procediment d’urgència,
de sol·licitud de compareixença del Sr. Oriol Lafau,
coordinador autonòmic de salut mental, per tal d’explicar les
actuacions en relació amb la planificació i la prevenció,
actuació i abordatge de la salut mental i la conducta suïcida a
les Illes Balears. 

Per la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
El passat 12 d’abril el meu grup parlamentari va registrar
aquesta petició per sol·licitar la compareixença del Sr. Oriol
Lafau, coordinador autonòmic de salut mental, arran de les
conseqüències derivades de  la pandèmia en la salut mental i el
benestar emocional de les persones, persones que mai no
havien tingut malalties, però que per ansietat, depressió, solitud
s’han vist afectades, com també el greuge que ha suposat
aquesta pandèmia per a les persones que ja patien aquestes
malalties i, per altra banda, com ha afectat els diferents
professionals que intervenen dins l’àmbit sanitari i sociosanitari
que han estat dia rere dia tenint cura de la nostra societat.

A ningú no se li escapen les dades i l’estudi que varen
aportar els diferents sindicats que varen comparèixer en aquesta
mateixa comissió, així com també les notícies publicades en
aquell moment i que ens donaven a conèixer que la pandèmia
havia disparat els intents de suïcidi a les Illes, on, segons el
mateix coordinador, cada dia es produïa una temptativa de
suïcidi i amb una preocupació especial cap als joves en
augmentar aquests intents o gests de suïcidi gairebé un 50%
entre les persones adultes i un 25% entre els joves.

Si ja al mes d’abril consideràvem que era important, ara en
aquests moments encara més perquè no podem permetre que
aquesta pandèmia silenciosa arribi a calar de manera sobtada
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dins la nostra societat. Necessitam abordar-la, visibilitzar-la
sempre amb el màxim suport i consens i per això la necessitat
i la importància de poder disposar de recursos i serveis públics
adequats per poder atendre millor la salut mental i el benestar
emocional de la nostra ciutadania.

Per tots aquests motius, entre d’altres, demanam aquesta
compareixença perquè se’ns expliqui la planificació i les
actuacions dutes a terme per part del Govern de les Illes
Balears en relació amb la prevenció, actuació i abordatge de la
salut mental i la conducta suïcida a les Illes Balears, així com
també demanam el suport de tots els grups parlamentaris.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. També per a la defensa
d’aquesta iniciativa té la paraula el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

(Intervenció inaudible per mal funcionament del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Igualment per a la defensa
d’aquesta iniciativa té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Abans la Sra. Mayor ha dit
que no faria ús de la paraula, com que no l’han sentida, ho
repetesc, li faré el favor.

I jo votaré a favor o votarem a favor de la compareixença.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular
vota a favor d’aquesta proposició de compareixença. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bona tarda a tothom, no és que
vulgui jo estendre’m molt més en la meva argumentació, del

meu grup parlamentari, donam suport a la petició de
compareixença que fan tres grups polítics, parlamentaris, que
donen suport al Govern, sinó fer una referència a unes paraules
que ha dit la diputada Gamundí, i que crec és important: ja no
és una pandèmia silenciosa. I jo crec que és precisament per no
contribuir tal vegada sense... diguéssim sense intenció, però per
no contribuir precisament que no passi decebuda aquesta
conseqüència pandèmica transversal en molts d’àmbits no
només social i econòmic, sinó sanitari, evidentment les
compareixences d’aquests tipus del col·lectiu, dels
professionals, de sectors tan civils com de l’administració per
comparèixer i donar explicacions no tan sols de la seva
valoració de les actuacions, perquè és un òrgan de
l’administració al cap i a la fi, sinó perquè a més a més les
recomanacions que puguin traslladar com a professionals donin
eines i instruments a aquesta institució, a aquest parlament per
a les iniciatives normatives o pressupostàries per millorar
aquesta situació provocada també per la pandèmia crec que són
essencials.

I volia fer aquesta reflexió perquè de vegades al Diari de
Sessions quan es constaten aquestes intervencions és important
també a efectes d’un referent, no?, que és el suport que dóna
aquesta comissió, entenc que serà per unanimitat la
compareixença d’una figura tan important com el Sr. Oriol.

Per tant, nosaltres, reiter, donarem suport, però volia fer
aquesta reflexió i compartir-la amb tots vostès.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los asistentes,
como viene siendo habitual nuestro grupo parlamentario dará
apoyo a la solicitud de esta comparecencia, como hacemos con
todas las solicitudes de comparecencia que siempre se han
solicitado en las diferentes comisiones de este parlamento.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
companys d’aquesta comissió de Salut. Per suposat la nostra
resposta és sí a aquesta petició de compareixença. El que pens
també és que hem de fer via a l’hora que vengui el Sr. Oriol
Lafau a explicar les coses, sé que estam pendents de la seva
agenda, però també de posar fil a l’agulla amb aquelles
proposicions no de llei que es presenten en aquest parlament. 
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Vull recordar i ho recordaré després, quan parlem de la
següent proposició no de llei, que en tenim dues de registrades
per part del Grup Parlamentari El Pi, una que parla de
pressuposts, de reforços i de feines i solucions per a les
persones que pateixen en aquests moments una situació de
depressió o de qualque manera d’alguna anomalia del seu estat
d’ànim perquè això ja fa un any i mig que estam en pandèmia,
i hi ha persones que ara comencen a estar deprimides, que estan
tristes, que tenen ansietat, que tenen altres problemes de salut
mental o simplement que el seu ànim no és tan bo o saludable
com hauria de ser, però és que n’hi ha que ja pateixen malalties
cròniques, n’hi ha que pateixen malalties relacionades amb la
salut mental i amb les emocions, que veuen com també minva
el servei que reben.

Parl sobretot de trastorns de conducta alimentària, parl de
l’atenció que reben als diferents centres de salut relacionats
amb la salut mental de persones que tenen malalties cròniques
i que simplement amb una pastilla es pensen que ho arreglen i
això no és així.

Així és que nosaltres, per suposat, sí, que vengui Oriol
Lafau, però que quan vengui també vengui amb un llistat de
solucions per a aquesta terra i els seus habitants.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sí, estem totalment d’acord, donarem
suport a aquesta proposta i també posar en relleu, en primer
lloc, totes les tasques que s’han fet a les pitiüses, la posada en
marxa de la Unitat d’Atenció i Patologia Dual, una de les
malalties també que té a veure amb la salut mental i que a les
pitiüses no existia i ara existeix.

També ens agradaria saber si podran posar un poc de reforç
als serveis de salut mental tant d’adults com d’infantojuvenil
perquè hi ha mancances a les pitiüses en aquest sentit, i
esperem que en aquesta compareixença ens pugui donar alguna
previsió d’aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Entenem que hi ha unanimitat de
tots els portaveus, per tant, s’aprova per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.
3886/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, article 46.3, pel procediment
d’urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr. Oriol Lafau,
coordinador autonòmic de salut mental, per tal d’explicar les
actuacions en relació amb la planificació i amb la prevenció,
actuació i abordatge de la salut mental i la conducta suïcida a
les Illes Balears. 

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4775/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos
(article 46.4), pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença del Sr. Javier Torres i Ailhaud, degà del
Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, per tal que
informi sobre la situació actual respecte de l’atenció
psicològica i les mesures a adoptar per a la millora del
servei i dels recursos.

I.3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5122/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (article
46.4), de sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi
Oficial de Psicologia per tal d’exposar la greu situació
respecte de l’atenció psicològica per a la ciutadania i
establir mecanismes conduents a una millora en els recursos
d’atenció psicològica.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre
d’avui relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 4775/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
article 46.4, pel procediment d’urgència de sol·licitud de
compareixença del Sr. Javier Torres, degà del Col·legi Oficial
de Psicologia de les Illes Balears, per tal que informi sobre la
situació actual respecte de l’atenció psicològica i les mesures
a adoptar per a la millora del servei i dels recursos; i RGE núm.
5122/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, article 46.4, de
sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi Oficial de
Psicologia, per tal d’exposar la greu situació respecte de
l’atenció psicològica per a la ciutadania i establir mecanismes
conduents a una millora en els recursos d’atenció psicològica.

Per a la defensa de l’escrit RGE núm. 4775/21, i per
posicionar-se respecte de l’escrit RGE núm. 5122/21, té la
paraula el Grup Parlamentari Ciutadans, el Sr. Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Si a la meva intervenció d’abans havia
fet uns arguments sobre la importància de la compareixença
envers el tema de la salut mental, de la prevenció, de la
promoció i de l’actuació de les administracions per pal·liar els
efectes d’aquesta pandèmia amb la compareixença del Sr.
Lafau, evidentment té molta vinculació amb la nostra proposta
registrada el mes de maig i que altres grups parlamentaris, com
MÉS per Menorca i Gent per Formentera, varen fer el dia 24 de
maig respecte de la necessitat d’aquesta compareixença, jo crec
que, a més que complementarà, donarà una visió dels
professionals de l’àmbit de la psicologia i que actuen tant a
l’àmbit públic com a l’àmbit privat. 

Si el mes de maig tres grups parlamentaris, o dos grups
parlamentaris, tres grups polítics varen considerar la
importància per les xifres que ens arribaven de la situació del
que la pandèmia després de molts de mesos havia causat, en el
mes d’octubre aquest debat encara es fa més palès la necessitat
que sigui el més immediat possible.

L’orientació, la crítica si escau de la valoració que els
professionals puguin fer crec que han d’orientar les polítiques
públiques de la nostra administració envers l’atenció a les
persones afectades per aquesta pandèmia i per altres situacions. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104775
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L’informe de l’Observatori Balear de la Infància i
l’Adolescència evidenciava, la memòria del 2020 evidenciava
un impacte important d’un col·lectiu, que és el col·lectiu
infantil, i, per tant, quan parlam de col·lectiu infantil parlam del
nucli familiar amb la qual cosa arriba a unes conseqüències
molt més grupals i entenem, evidentment, que els recursos
actuals no són els suficients atès que ja no ho eren abans,
perquè tenim una mancança de professionals a diferents àmbits
i no és aliè l’àmbit de la salut mental, per tant, les
conseqüències de la pandèmia han agreujat molt més aquesta
situació.

Crec que tenim reptes importants de l’administració
d’adaptar, per exemple, la resposta que pugui donar l’atenció
de la salut als horaris que puguin participar els usuaris, els
pacients, i no a l’inrevés, no adaptar-se a l’horari de
l’administració sinó a l’àmbit d’aquesta salut mental i la
necessitat d’actuació hi pugui ser i, per tant, crec que ens
donaran aquestes compareixences, ben complementades, una
oportunitat per orientar-la i a la vegada per extreure iniciatives
que, entenc jo, tots els grups subscriurem, amb major o menor
consens, però les subscriurem i estarem d’acord amb aquesta
necessitat.

Volia fer aquesta reflexió perquè el tema de la salut mental
sí que és una qüestió precisament que de vegades és invisible
o no és una patologia a la qual donem una resposta des de
l’àmbit públic i des de l’àmbit privat com pertoca, per les
conseqüències que té, per l’impacte social que té i sobretot per
la convivència pròpia dels nuclis familiars. I no són menys
importants els nostres infants i joves com el propi informe de
l’OBIA va detectar.

Aleshores nosaltres evidentment, no pot ser d’una altra
manera, per coherència i per lògica donarem suport a la
iniciativa presentada pel Grup Mixt, que intervendrà després,
i entenc també que tendrà el suport d’aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per a la defensa de l’escrit RGE
núm. 5122/21, i per posicionar-se respecte de l’escrit RGE
núm. 4775/21, té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Sanz, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, abans he estat un poc més
esquifit, ara tractaré de fer una exposició més ample. Com ha
dit el diputat de Ciutadans, el Sr. Gómez, sí que és cert que
aquestes malalties són malalties invisibles, són malalties que,
a més, amb la pandèmia hem vist com s’han agreujat.

Hem de posar en relleu, i m’agradaria posar-lo en aquest
Pla d’estratègia de salut mental 2016-2022, però, com que és
un pla de cinc anys i en el qual ha estat enmig la COVID,
creiem des del Grup Mixt que hauria d’adaptar-se a la nova
realitat que el 2020 es va posar en relleu. 

Per posar algunes dades damunt de la taula, és important
veure que a Eivissa i a Formentera aquesta unitat de patologia
dual va tractar 59 persones a Eivissa i 57 a Formentera. Si
mirem la diferència de població d’ambdues illes veiem que la
patologia dual i els problemes que hi ha són molt greus i que
s’han de veure afectats. 

Sí que és cert que en aquest tractament es veu que la
majoria són homes, però si mirem les anàlisis a nivell mundial
després de la COVID s’ha vist que la COVID ha fet un impacte
molt gros més en dones i joves, pot ser ha incrementat entre un
28% les malalties de depressió i un 26% l’ansietat. 

Hem de mirar que aquestes malalties que són invisibles,
però que ja existeixen i que suposen uns problemes molt grans
a la vida de les persones, de veure les dades i voldríem saber
quin és el punt de vista del degà del Col·legi de Psicòlegs per
veure com podríem millorar-les.

Una altra xifra per mirar quines són les freqüències que
tenim, com he parlat abans, dels joves. A Formentera el
psicòleg per a adults ve una vegada per setmana i hi ha una
setmana al mes que no, el psiquiatra ve una vegada a la setmana
i sempre té l’agenda plena, us ho de ben cert perquè hi visc al
costat i el conec personalment, així com el psicòleg infantil ve
dues vegades al mes i la psiquiatra infantil ve dues vegades al
mes. Ara mateix la llista d’espera pot ser s’allargui més de tres,
quatre setmanes, llavors considerem important el primer de tot,
que es valori pel degà d’aquest col·legi i també valorar
l’augment d’aquestes freqüències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Torn de fixació de posicions de
major a menor, tret del grup que pertany a la presidència del
Govern el qual intervindrà en el darrer lloc, article 85. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás, per un temps
de cinc minuts. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Popular
donam suport a aquesta iniciativa de compareixença i vull fer
una petita precisió, pot ser que les malalties siguin totalment
invisibles, però les conseqüències d’aquestes malalties són molt
ben visibles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Votarem a favor d’aquestes
dues iniciatives. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, votarem també a favor de
les dues propostes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, nuestro grupo también está a favor de
esta comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Està
molt clar, com s’ha dit aquí avui horabaixa, sembla que el tema
que tractam avui és la salut mental en tots els seus vessants, des
d’aquells que varen iniciar o encetar un procés de depressió o
d’ansietat per qüestions molt òbvies, des de l’aïllament, la
quarantena, el confinament, tot el que hem passat, les relacions
a distància, no tenir feina, no tenir un futur en condicions, tot
això ha agreujat els nostres estats d’ànim pràcticament de tota
la població, el que passa és que, com bé ha dit la Sra. Borrás,
n’hi ha que han tengut més conseqüències i d’això és del que
parlam ara. 

Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. I també
afegir una cosa més que ha dit el Sr. Sanz, que nosaltres, quan
dic nosaltres em referesc a l’illa de Mallorca perquè és on ens
trobam, en aquests moments ho passam malament, però així
com ens distanciam de la capital balear cada vegada la situació
empitjora molt més, és el cas de Menorca, el cas d’Eivissa i
com bé ha retratat en aquesta radiografia perfecte el que passa
a Formentera és de traca, i permeti’m que ho digui així; és a
dir, tenen un psiquiatra un pic a la setmana i mentrestant
tornam a la reflexió que feia a la decisió anterior, que al final
el metge de capçalera el que fa és receptar el que pot i que vol
perquè les persones no pateixen tant, i tal vegada no es té
aquell servei específic, aquella atenció específica que ens
mereixem com a ciutadans i com a persones que manegem
emocions.

Així que, a més a més, estic absolutament d’acord que
aquesta pandèmia ha agreujat l’estat emocional de dones

perquè ja ho vàrem veure a l’informe de la pobresa i de
l’exclusió social, que aquest informe, aquesta radiografia de les
persones que també pateixen qüestions econòmiques que tenen
molt a veure després amb la conseqüència de la salut mental i
emocional, té cara de dona i cara de nin. Així que absolutament
a favor d’aquesta compareixença i esper que serveixi perquè es
prenguin mesures que seran segurament per al bé de tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Nosaltres també ens vàrem reunir amb el Sr. Javier Torres,
degà del Col·legi Oficial de Psicologia Clínica. Ell precisament
ja ens advertia d’aquesta nova onada de salut mental, que seria
més forta evidentment per la pandèmia, també ens va traslladar
tota la feina d’atenció que varen fer al llarg de la pandèmia,
amb el servei telefònic de 24 hores d’atenció psicològica per a
la ciutadania, en coordinació amb les conselleries tant de Salut
com de Serveis Socials. 

Varen arribar a atendre unes mil persones, ell encara ens
deia que eren poques d’acord amb què evidentment existeix
aquest estigma en reconèixer aquestes malalties. També els
motius tenien relació amb la idea de suïcidi, però també per
temes d’ansietat, per temes de depressió, per temes d’insomni
i així com també ens va traslladar la necessitat d’incorporar
més psicòlegs clínics per millorar l’atenció psicològica a la
ciutadania. 

Per tant, nosaltres ens sembla bé que vengui, que ens ho
expliqui de primera mà per a també poder aportar solucions i
també reconeixement cap a la feina que han fet com a col·legi,
no només durant la pandèmia, sinó també a dia d’avui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Entenc també que hi ha
unanimitat de tots els portaveus. Per tant, es podrien aprovar les
dues peticions, la RGE núm. 4775/21 i la 5122/21. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2184/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a polítiques en
favor del benestar emocional.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2184/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa
a les polítiques en favor del benestar emocional.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Gamundí, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
La iniciativa que portam avui es va registrar dia 25 de febrer de
l’any 2021, en aquell moment nosaltres ja apuntàvem
l’amenaça de gran proporció que suposaria aquesta pandèmia
per a la salut i també per al benestar emocional. Aquest greuge
de què han parlat tots els grups parlamentaris, que suposaria
també per a les persones que ja patien aquestes malalties.
Parlàvem de la prioritat de primera magnitud, que aquestes
demandes siguin ateses de manera urgent per part de totes les
administracions, perquè a ningú se li escapa que les necessitats
emocionals requereixen d’una atenció especial i si no es tenen
en compte, poden esdevenir en el que ja s’ha comentat, aquesta
epidèmia silenciosa. Així com la pandèmia ha anat progressant,
les persones s’han vist afectades de diferents maneres, per tant,
els serveis s’han d’adaptar a aquestes necessitats i als suports.

Ja la nostra Llei de salut de l’any 2005, destacava la
importància del principi de l’atenció integral i
multidisciplinària. Sí que és cert que parlava únicament amb els
serveis socials. A l’any 2016 es va aprovar el Pla estratègic de
salut mental fins el 2022, que també ja s’ha esmentat aquí, que
va comptar amb un consens unànime i que ha suposat la
creació, evidentment, de nous serveis, unitats i recursos i s’ha
fet una reorganització dels existents. També s’han dut a terme
diverses actuacions durant la pandèmia a través de l’Oficina de
salut mental, el servei telemàtic d’atenció en la salut mental,
s’ha incrementat l’atenció específica a persones en situació
d’exclusió social, s’han potenciat els equips d’atenció i
prevenció del suïcidi, s’ha posat en marxa el servei d’atenció
professional sanitari, també no sanitaris i sociosanitaris, que
treballen en la primera línia de la COVID-19 i també s’han
impulsat campanyes i ponts de coordinació amb altres
administracions.

Per tant, en aquesta iniciativa destacam la importància
d’abordar el benestar emocional i la salut mental, des d’un
model holístic, on s’han d’implicar tots els diferents actors que
intervenen. Tots ens queixam que des de la perspectiva del
ciutadà, quan evidentment tot està en departaments estancs,
interconnexos. La idea és fer una transició cap a aquest model.

Per una altra banda, la resposta a la crisi tant des de la Unió
Europea com des del Govern de l’Estat, com de la comunitat
autònoma, ha estat diferent a les viscudes anteriorment, amb
una clara inversió o no en favor de les polítiques de la
transformació social, tant a través del fons europeus, com
també a través dels pactes de reactivació, tant a nivell estatal
com a nivell autonòmic. 

Així doncs, les nostres propostes que presentam avui és
instar el Govern perquè dugui a terme polítiques transversals
per introduir el model d’atenció de benestar emocional, en
consonància amb el Pla estratègic de salut mental de manera
consensuada també amb els consells, ajuntaments i tots els
actors implicats. 

A declarar Any del benestar emocional, que entenc que
seria, si avui surt aprovada, des del mes de novembre de 2021
al mes de novembre de 2022, amb una finalitat clara, que és
conscienciar i prevenir la importància de tenir cura del benestar

emocional i la salut mental a través d’accions concretes, en
benefici de la ciutadania en general i de les persones, tant les
que es veuen afectades i dels diferents professionals també que
intervenen. 

I per últim, demanam desenvolupar projectes que impliquin
el benestar emocional de les persones a través dels fons
europeus.

Sé que s’han presentat tres esmenes d’addició per part del
Grup Parlamentari Ciutadans. També una esmena in voce per
part del Grup Parlamentari Popular. Escoltaré en atenció les
seves defenses i després i amb ànim d’arribar al màxim
consens, ja li avanç al Sr. President que li demanaria un petit
recés per arribar al màxim d’acord, en un tema tan sensible com
el que avui portam a debat i així trobar punts en comú. 

Per tant, demanaria també el suport a aquesta iniciativa per
part de tots els grups.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. També per a la defensa
d’aquesta iniciativa té la paraula el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Mayor, per cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui posem l’atenció en el
benestar emocional i la salut mental. Abans de la pandèmia per
la COVID-19, la salut mental ja era l’àrea més desatesa del
nostre sistema sanitari de les darreres dècades. Segons una
enquesta nacional de salut mental del 2017, una de cada deu
persones majors de 15 anys va declarar haver estat
diagnosticada d’algun problema de salut mental. Altres estudis
indicaven que un 6,5% dels adolescents pateixen trastorns
d’ansietat i un 2,6% trastorns d’estat d’ànim.

Aquestes són dades prepandèmiques, la pandèmia ha
disparat totes les alarmes, ja que s’han multiplicat els registres
en urgències i en consultes per a salut mental. A més, els
expertes i les expertes prediuen que en aquesta crisi de salut
mental i de benestar emocional, molt probablement no
desapareixerà en la millora de la crisi sanitària. Ja ho indiquem
en l’exposició de motius, que les mesures de quarantena
domiciliària, el distanciament físic, l’aïllament hospitalari, la
discontinuïtat en els serveis de salut en general i els serveis de
salut mental en particular, les preocupacions d’infectar-se o
infectar altres persones que estimem, representen factors de risc
per al tema de salut mental. El que coincideix en un augment
dels trastorns mentals entre homes, dones, adults i nins i nines.

Falten recursos en tots els nivells, per exemple per posar un
exemple, les ràtios dels psicòlegs que hem parlat aquí abans.
Les ràtios dels psicòlegs i psicòlogues clíniques a la Unió
Europea és del 18 per 100.000 habitants i aquí a Espanya és del
4,3% per 100.000 habitants, hi ha mancança de psicòlegs, de
psiquiatres, de serveis socials, etc. El resultat és que tenim un
abordatge de salut mental que és pràctica i exclusivament
farmacològic i això no és bo. El Sr. Sanz ens ha indicat abans
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en la seva intervenció també, dades d’aquí de les Illes Balears,
el percentatge del que són les illes. Tenim per endavant dues
compareixences que acabem de votar en aquesta mateixa sala
ara mateix, la compareixença del Col·legi de Psicòlegs i també
tenim una proposició no de llei registrada també envers aquest
tema.

Sobre l’esmena presentada per Ciutadans, estem totalment
d’acord amb una esmena que indica els pressuposts del 2022
destinats a salut mental. A aquesta sí que li acceptarem i a les
altres entenc que estan en transacció.

És per això que firmem aquesta proposició no de llei, per
dur a terme polítiques transversals per introduir el model
d’atenció del benestar emocional en totes les institucions, així
com impulsar programes i accions formatives i informatives per
conscienciar i prevenir la importància del benestar emocional
a les nostres illes.

I ja per acabar, per finalitzar, des del meu grup
parlamentari, des d’Unides Podem creiem en la necessitat de
tractar a fons de benestar emocional i de salut mental des d’un
enfocament de prevenció, detecció i atenció, des de totes les
administracions, tant és així, que el meu grup parlamentari en
el Congrés dels Diputats ha elaborat una proposició de llei
general en salut mental, com tots i totes coneixeu i esperem que
surti endavant amb el recolzament de totes les formacions
polítiques.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Igualment, per a la defensa
d’aquesta iniciativa té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Seré..., no m’estendré gaire
ja que les dues diputades dels altres grups proposants que
m’han precedit en la paraula han fet una exposició molt, molt,
acurada d’aquesta proposta, d’aquesta proposició no de llei i
crec que és important parar esment i si després hem de fer un
recés de cinc minuts, el fem, però crec que és una d’aquelles
qüestions que valen la pena que hi hagi un màxim consens
possible, especialment amb un tema que ens afecta d’una
manera ampla, no?

I també, com no, d’una manera com a molt transversal, és
a dir, que afecta evidentment a la salut però també a altres
espais. I crec que en aquest sentit és important posar-ho també
en valor, és vera que en parlam molt, de les conseqüències
sanitàries, de la crisi de la COVID o de la pandèmia de la
COVID, dels efectes econòmics, dels socials, però és vera que
des d’aquest aspecte de la salut mental tal volta no n’havíem
parlat o no n’havíem parlat per ventura en la mesura que era
necessari, i per això ens vàrem animar a presentar aquesta
proposició no de llei, constatant un poc els efectes que ha
tengut sobre la salut mental de la nostra població on,
evidentment, s’han multiplicat per quatre els casos que hi havia
(...) abans de la pandèmia. 

Dit això i presentada aquesta proposició no de llei que, al
cap i a la fi, és una proposta que evidentment es pot anar
enriquint a través d’esmenes o a través d’aportacions i -
repetesc- que és d’aquelles qüestions que val la pena fer un
esforç de consens. 

Res més. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. També per a la defensa
d’aquesta iniciativa té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, el
Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sr. President. Bé, tampoc no afegir gaires coses. Sí
posar en relleu una qüestió en aquesta proposta, canviam el que
seria el focus reactiu al focus propositiu. Hem vist abans, hem
parlat en dues propostes abans, justament de les patologies
invisibles i ara canviem al benestar emocional que seria que si
aconseguim un benestar emocional no tindrem aquestes
patologies invisibles, llavors canviem de ser reactius a ser
propositius. És molt important, aquest canvi de focus i és la
qüestió amb la qual aquestes propostes es tenen.

Per ficar algunes coses damunt de la taula, hem parlat ja
abans dels joves, les dones, els més desfavorits, la salut mental,
ja ho han parlat tant des del Col·legi de Psicòlegs, a qui hem
demanat al degà del Col·legi de Psicòlegs ja va indicar que era
l’eterna assignatura pendent de la salut, així com també posar
de manifest que el que són els estudiants tenen un problema
molt greu perquè el tancament que va haver-hi de les escoles va
reduir el que era el contacte amb els companys i pot ser aquesta
proposta de benestar emocional ha de tenir en compte la nova
realitat que ens vindrà perquè hem de recordar que la pandèmia
de la COVID-19 encara no ens ha abandonat i hem de tenir-la
en compte en aquest nou pla de benestar emocional. 

Esperarem a veure si en aquest debat que tindrem ara en un
recés respecte de les esmenes si podem traure-les
conjuntament. I també s’ha parlat fa un moment, des de la part
d’Atenció Primària, un terç de les consultes d’Atenció Primària
són referides a salut mental, llavors, haurem de tenir en compte
que el benestar emocional és ja ara mateix un terç de la
primerenca atenció que tenim tots els ciutadans dins de
l’atenció sanitària. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. S’han presentat, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos, les esmenes RGE núm. 11848/21,
11849/21, 11850/21. Per a la seva defensa intervé el Sr.
Gómez, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Sr. Sanz, li he de dir que m’ha agradat
la seva al·lusió que ha fet vostè a l’Atenció Primària, i també
m’ha agradat que crec que ha estat unànime dels quatre grups
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parlamentaris, tres que donen suport al Govern i a aquesta
iniciativa que parla de benestar emocional i salut mental, però
sobretot de benestar emocional, s’hi ha afegit el Grup Mixt.

Crec que així com vostès les tenen definides, a una
proposició no de llei, que a nosaltres si hi haguéssim vengut ens
hi haguéssim sumat sense cap tipus d’inconvenient perquè crec
que va en la línia que vostès han plantejat, supòs que jo i més
grups, no?

Però parlant del Grup Parlamentari Ciutadans, és
propositiva. També a més de ser propositiva parla d’una
transversalitat necessària, no tan sols en les polítiques del que
té les competències ara mateix en Salut que és el Govern de les
Illes Balears, sinó la transversalitat inter institucional perquè a
l’àmbit social de l’atenció comunitària i que aborden també
consells insulars i ajuntaments, però també vostès fan
referència, tot i que no sigui de manera explícita però sí
s’extreu de l’exposició de motius, que justifiquen el contingut
de la iniciativa de la insuficiència de recursos perquè quan
s’està plantejant la iniciativa i es fa una anàlisi de situació,
evidentment es constata una necessitat de millorar, d’augmentar
o de complementar els recursos, els recursos humans i els
recursos materials. Específicament, quan s’està parlant de
transversalitat i d’inter departamentalitat, i això suposa haver
d’afegir recursos. 

Per què el Grup Parlamentari Ciutadans ha fet esmenes?
Diran, vostès presenten esmenes en una línia molt més precisa,
i jo els explicaré, el Grup Parlamentari Ciutadans va demanar
ahir a la presidenta un esforç per a l’Atenció Primària, per
exemple, vinculat evidentment a les urgències i a les consultes
hospitalàries, perquè és un preventiu per evitar precisament una
actuació hospitalària, i més a la salut mental. Més a la salut
mental. 

Vostès saben també que (...) la unitat de prevenció en tema
del qual, també hi hem fet bastanta insistència. Vostès saben
també que nosaltres vàrem presentar una proposició no de llei
en el mes de gener envers actuacions per augmentar la dotació
dels mitjans materials, recursos humans..., que es
mantinguessin de forma contínua i suficient a l’atenció
psicològica dels professionals de la salut i els professionals
sociosanitaris envers la situació de la pandèmia.

Per tant, en aquest moment nosaltres parlàvem d’un
col·lectiu que necessitava una atenció específica i ara estam en
una situació on s’ha constatat, fins i tot pel mateix servei de
l’administració, que és necessària quasi a tota ciutadania, és a
dir, especialment als -també- infants i joves, no tan sols a
professionals sanitaris i sociosanitaris, tots en el context de
conseqüències encara no del tot tangibles i no del tot conegudes
de la pandèmia. 

I també saben vostès que hem presentat recentment una
proposició no de llei envers el tema d’atenció i assistència a la
salut mental però que la focalitzàvem molt concretament en el
tema de la salut mental i sobretot per donar una resposta a les
conseqüències socials i a les conseqüències d’inserció social i
laboral. 

Per tant, vist el termini de presentació d’esmenes i la
iniciativa que els grups propositius fan avui, sí que hem
considerat una oportunitat de ser precisos amb un diagnòstic
que nosaltres trobàvem adient, i és una oportunitat, malgrat el
context que han parlat tots vostès, en demanar un recés i anar
en la línia de poder consensuar totes les propostes. Vostès
saben que el nostre grup parlamentari sempre ha promogut
quan no era a iniciativa nostra, que fos d’un altre, però sí que
hi hagués aquest consens. Jo crec que el fet, el motiu, la salut
mental, la línia propositiva constructiva i proactiva que tots
hem demostrat aquí ho demani i per tant nosaltres l’agraïm i
ens subscrivim a aquell. 

Però creiem que és important constatar la insuficiència
d’aquests recursos, crec que és important també, és una manera
també d’instar les administracions que ho tenguin damunt
l’agenda política i pressupostària, i per això hi ha dues
esmenes: la pressupostària, estam en una tramitació de
l’avantprojecte de llei de pressuposts, que supòs que el Consell
de Govern aviat aprovarà i per tant tenim una oportunitat que
no podem deixar passar, i crec que una proposició no de llei
enforteix encara molt més aquesta inquietud de tots els grups
parlamentaris per aquesta atenció a la salut mental i al benestar
emocional; i l’altra, evidentment, és la necessitat i crec que tot
el debat amb major o menor intensitat hem duit en aquesta
comissió i en el propi plenari, ahir mateix aquest diputat va fer
una pregunta a la consellera envers una necessitat
d’especialistes. Evidentment, era conjuntural, al·lergòlegs i els
reumatòlegs, també els dermatòlegs. Evidentment i per això
hem aprovat la compareixença de dos experts i de dos
interlocutors -ja acab president- i de dos interlocutors en tema
de salut mental, com és el degà del Col·legi de Psicologia o
com és el coordinador de Salut Mental, el Sr. Oriol, per tant,
entenem perfectament una evidència i és la manca de recursos
especialitzats en infermeria com en facultatius. Per tant,
nosaltres, l’esmena aquesta tercera esmena va en aquesta línia.

Trasllat als grups la nostra disposició a aquest consens però
sí del grup parlamentari exigiria que no es desvirtuïn cap de les
propostes i que a aquest consens que arribem, tant d’un grup
proposant com de les esmenes presentades, puguem arribar a la
finalitat i a l’objecte d’ambdues proposicions.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Borrás, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Moltes gràcies, president. Bé, no vull afegir res al que han
dit els companys diputats que m’han precedit però, i canviaré
la meva intervenció, tenim un Pla de salut mental, un Pla de
salut mental que va néixer sense pressupost i que crec que li
hem de fer cas, l’hem de llegir i l’únic que hem de fer és donar-
li suport i posar-nos les piles i començar a fer feina.

Vull dir que si no procuram, podem parlar molt de benestar,
de la pandèmia..., ja estava malament en aquestes illes l’atenció
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a la salut mental abans de la pandèmia, ara podeu imaginar com
està. No tenim psicòlegs, no tenim psiquiatres, no tenim
infermeres de salut mental, i tot són coses... Les URPA, tenim
cinc llits que quasi quasi no serveixen per a res a un Hospital
Psiquiàtric que ha quedat antic; jo crec que les URPA en el
moment de la pandèmia també es tancaren..., no ho sé cert,
perquè no voldria dir una cosa que no és vera. 

Vull dir, les URPA són Unitats de Desintoxicació
Alcohòlica i, bé, no han funcionat però és que abans de la
pandèmia ja per ingressar una persona a una URPA havies de
tenir, com a poc, un enchufe bestial, si no, no ingressaves, o
n’ingressava un cada 3 mesos, perquè a més les estades en
aquests llocs són molt llargues i es donen altes amb molt poca
freqüència.

Jo crec que el que hem de fer és això, llegir el Pla de salut
mental i donar-li un bon suport econòmic perquè, si no, ja en
podem fer de plans i d’estratègies. És vera que crec que les
estratègies han de ser intersectorials i, sobretot aquestes en què
parlam de benestar emocional. Hem de promocionar el
benestar, hem de prevenir les malalties mentals i després hem
de tenir cura dels que tenim, jo crec que això és molt important.

I no diré res més, crec que l’únic que l’esmena que he
presentat, si hi estan d’acord els altres grups, és que el que hem
de fer és mesurar, avaluar i difondre els resultats d’aquest Pla
de salut.

Moltes gràcies. I perdonau que hagi estat un poc vehement. 

EL SR. PRESIDENT:  

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Nosotros, nuestro grupo está muy
concienciado con este problema, con este agravamiento de los
problemas de salud mental de la población, desde el minuto
cero de la pandemia. De hecho, en las primeras semanas de
confinamiento, presentamos en esta misma Comisión de Salud
una proposición no de ley, una propuesta sobre una serie de
actuaciones para prevenir el aumento de los suicidios en
nuestra comunidad autónoma.

Bueno, tengo que decir que, a pesar de que estoy de
acuerdo con toda la exposición de motivos, o casi toda, menos
su último párrafo que se dedica a alabar al Gobierno, cómo no,
teniendo en cuenta que quien presenta las iniciativas son los
grupo que apoyan al Gobierno y el Mixto, pero en cualquier
caso los puntos de acuerdo, que es a lo que vamos y lo que
votamos, tengo que pedir votación separada.

El punto primero, estamos de acuerdo en que debe ser de
una forma consensuada con todas las instituciones y cuanta más
gente se implique, mejor. El punto segundo, también estamos
de acuerdo porque, bueno, no veo nada de malo en declarar un
año del bienestar emocional pues para que sea más visible.

Ahora bien, el punto tercero que habla de desarrollar
proyectos que impliquen el bienestar emocional de las
personas..., a mí me falta un poco de concreción. Claro, porque
desarrollar proyectos que impliquen el bienestar emocional de
las personas, ¿qué tipo de proyectos? Y es que claro, como ya
tenemos unos antecedentes, perdonen que desconfíe un poco...,
es decir, yo no sé si al final estos proyectos van a ser crear más
observatorios, más chiringuitos, como decimos nosotros
habitualmente, más instituciones y más aparato administrativo,
entonces, no estaríamos de acuerdo; si estos proyectos implican
que lleguen más recursos a las personas que los necesitan en
mejores condiciones, más rápido y que realmente incida en las
personas que tienen el problema y en las familias que tienen
estos problemas, pues por supuesto estaríamos de acuerdo. Por
ese motivo yo en el tercer punto me voy a abstener de forma
precavida.

En cambio, no sucede así con las enmiendas que ha
presentado el Grupo de Ciudadanos. Ciudadanos sí que dice
añadir un nuevo apartado que constata la insuficiencia de los
recursos sanitarios, bueno, pues en esto también estaríamos de
acuerdo. Desconozco si van a aceptarlo, imagino yo que viendo
el último párrafo de la exposición de motivos no les hará
mucha gracia esta enmienda que ha presentado Ciudadanos
pero, en cualquier caso, yo estaría de acuerdo si la aceptasen.

En cuanto a aumentar para el 2022 el presupuesto destinado
a salud mental, es que estamos en lo mismo, se va a aumentar
pero ¿para qué? ¿Para qué programas concretos? Como no se
concreta en esta iniciativa no quisiera yo dar suport, o dar
apoyo a una iniciativa que luego pues vaya en contra de lo que
nosotros siempre estamos defendiendo, que es que al final el
dinero llegue al ciudadano y no se quede por el camino en toda
esta estructura administrativa que hemos creado. 

Y en cuanto a la enmienda de incrementar más plazas para
enfermeras especialistas en salud mental, es un ejemplo de un
proyecto claro y conciso de algo, una actuación concreta, que
mejoraría la atención a las personas que lo necesitan, por tanto,
esto sí que es un ejemplo de una proposición que yo puedo
votar a favor porque me está concretando exactamente a qué se
van a destinar los recursos públicos. 

Y, por último, también a favor de la enmienda in voce que
ha presentado el Partido Popular porque es básico y
fundamental, pues esto, evaluar los resultados del Plan de salud
mental que se han recogido hasta el momento para saber en qué
lugar nos encontramos, qué estamos haciendo bien, qué
estamos haciendo mal y qué podemos mejorar, o sea, la
evaluación es imprescindible. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, vagi per
endavant el nostre suport a aquesta proposició no de llei que
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avui ens presenten aquest grup de grups parlamentaris i de
partits polítics, que estan presents en aquesta comissió de Salut. 

Jo, el que vull dir, és una cosa, que és que el que hem de fer
és que ho hem d’aprovar tot però hem d’aconseguir que llavors
s’apliqui, és a dir, que no sigui només que nosaltres ens
quedem tan a gust amb el que he dit durant tot l’horabaixa i
tantes vegades a les meves intervencions parlamentàries, que no
és només que què bé que ho hem aprovat, que som d’amics, ho
aprovam tot per unanimitat, què content me’n vaig a ca nostra,
però la salut mental de cada vegada està pitjor. 

Vosaltres o vostès saben perfectament que una de les grans
preocupacions del Grup Parlamentari El Pi és la salut mental.
M’agrada aquest canvi de concepte que vostè, Sr. Sanz, ha
presentat a l’hora de dir no només parlam de salut mental, sinó
de preservar el benestar emocional, em sembla beníssim, però
és que si no fem via aquest benestar emocional no es
preservarà, sinó que haurem de tractar la salut mental o la mala
salut mental; és a dir, com diu aquell poema: Mi alma tiene
prisa. I jo crec que en aquests moments som davant d’una
d’aquelles qüestions que tenim pressa per poder solucionar,
perquè duim un any i mig de pandèmia i perquè de cada vegada
les coses estan pitjors. 

Sr. President, el Sr. Gómez se’n riu de mi. 

(Rialles de la intervinent)

És broma, és broma. Continuu. Amb mi, amb mi, no de mi.
És broma, perdoni la frivolitat. Continuu. 

Per altra banda, jo crec que és cert que l’Atenció Primària
s’ha de reforçar però també crec que no és l’Atenció Primària
o almanco els metges d’Atenció Primària, els metges de
família, els que han de veure a aquestes persones que tenen un
problema de salut mental. Perquè si no acabam així, és a dir, hi
ha un terç de la població que pren antidepressius, que pren
ansiolítics, que pren somnífers, que pren tantes coses que al
final l’únic que fan és posar una tireta al seu malestar
emocional, diguem-ho així, que tampoc no serveix de gaire. 

Volem especialistes, volem psicòlegs en condicions. La
nostra salut passa també per la salut mental, no només per si
tenim un constipat o per si tenim una patologia física, perquè
passa que -com vostès saben perfectament com jo- quan la salut
mental trontolla també trontolla la nostra salut física. 

Dit això, i torn a la pressa, a Mi alma tiene prisa, els voldria
dir, senyors diputats, que dia 12 d’abril del 2021, aquest grup
parlamentari va registrar, per procediment d’urgència, una
proposició no de llei allà on parlava de la salut emocional de la
població, que s’ha ressentit, com diu el Centre de Recerques
Sociològiques, que va dir que el perfil de persones afectades és
molt ampli i divers, personal sanitari de primera línia, persones
amb patologies mentals prèvies, familiars de víctimes de la
COVID-19, persones en situació de vulnerabilitat econòmica
o social, mateixos malalts de la COVID-19, i demanàvem entre
d’altres coses que s’augmenti el pressupost destinat a salut
mental, que el Sr. Gómez avui ho ha plasmat amb esmenes a la
seva proposició no de llei.

També instam impulsar a un pla oficial de suport psicològic
dirigit al personal sanitari, que també Déu n’hi do el nostre
reconeixement!, però això no abasta, necessiten ajuda i vostès
ho saben tan bé com jo. I, per altra banda, incrementar
plantilles d’especialistes en psicologia clínica, és a dir, està clar
que necessitam tot això. 

I una altra proposició no de llei, que abans hi he fet
referència, que vàrem registrar el dia 10 de setembre, que parla
de trastorns de conducta alimentària, hi ha un 8% de personal
adolescent que té aquest problema, i nosaltres teníem un servei
específic i extraordinari a Son Espases, no suficient o clarament
insuficient, però que era bo i s’està desmantellant perquè la
persona, la psiquiatra que duia aquest servei, es va donar de
baixa i no ha tornat, i hi ha persones així que es veuen
obligades a finançar de les seves butxaques tractaments a
Madrid, tractaments a Saragossa, tractaments on line, i això no
pot ser. No pot ser perquè és el futur, aquests adolescents són
el futur de la nostra terra. 

Pel que fa a les esmenes, sí, hi estam absolutament d’acord
de totes les esmenes i també els diré més, senyors ponents
d’aquesta proposició no de llei d’avui, estam a favor de les
esmenes que s’han presentat i de qualssevol transacció que ens
vulguin presentar, la resposta és sí, i nosaltres sempre a favor
de la prevenció i del benestar emocional i a favor de la salut
mental, que molta falta ens fa.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, diferents portaveus han
manifestat que era important tenir aquest recés per poder trobar
el màxim consens amb un tema tan sensible com el que tractam
avui capvespre, per tant, tenim un recés de deu minuts

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, un cop recomençada la sessió
i si així pertoca, intervenció dels grups proposants per fixar la
posició i assenyalar si accepten les esmenes presentades. 

Pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Gamundí, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades. He
escoltat atentament totes les seves intervencions. Vull agrair,
com no pot ser d’una altra manera, cada una de les vostres
aportacions i també el suport a la iniciativa. 

Respecte de les esmenes del Sr. Gómez, li he de confessar
amb tot el meu afecte que quan ahir vaig veure que m’havia fet
tres esmenes a la meva proposició no de llei i acte seguit va
proposar ell una PNL en matèria de salut mental a la qual m’ha
fet un retret que si no el convidava a participar en aquesta PNL
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i a mi ell tampoc m’hi havia convidat, m’ha cridat l’atenció, i
l’hi dic amb tot l’afecte, però vaja...

Després, des d’una lectura dins ca meva, més pausada, és
cert que vostè a la seva iniciativa parla del trastorn obsessiu-
compulsiu i a més a més concreta tota una sèrie de qüestions
més de l’àmbit sociolaboral, no? En qualsevol cas, no tenc cap
impediment, en futures iniciatives, poder compartir-les també
amb altres grups, sí que és cert que aquesta diputada
precisament sempre ha intentat consensuar al màxim, no només
en aquest tema sinó amb altres, en diferents qüestions, aquesta
presentació de proposicions conjuntes. 

Dit això, respecte de les esmenes plantejades hem acordat
transaccionar la primera i la tercera perquè, com a autora de la
iniciativa entenc que s’ha de fer l’esforç per també integrar-les
en el que són els nostres punts que nosaltres hem proposat.

I respecte de la segona, sí que li acceptaria tal com està en
els mateixos termes que m’ha plantejat, amb un petit incís;
respecte del primer punt faríem la transacció i la constatació
prèvia a la petició, i tot i reconèixer que els recursos mai no
seran suficients, per tant reconec que són insuficients, però
volem introduir-los des d’una perspectiva positiva, atès que
també això quedarà escrit i de qualque manera també volem
traslladar aquest missatge positiu, i quedaria de la següent
manera: “El Parlament de les Illes Balears, constata la
necessitat d’incrementar recursos sanitaris destinats a la
prevenció i tractament de la salut i benestar emocional de la
població i professionals sanitaris de les Illes Balears, i insta el
Govern de les Illes Balears a dur a terme polítiques transversals
per introduir el model d’atenció del benestar emocional, en
consonància amb el Pla estratègic de Salut Mental 2016-2022,
de manera consensuada amb totes les institucions, consells
insulars i ajuntaments, i amb tots els actors implicats.”

Respecte del segon punt, és evident que si deman que es
duguin a terme més campanyes, més programes, idò
necessitaríem invertir més, i em pens que en el debat de la
presidenta ja hi va haver propostes de resolució en aquest
mateix sentit que apunta el Sr. Gómez, també la Sra. Pons, a
una futura PNL, també ho diu clarament, i s’incorporaria “el
pressupost destinat al servei de Salut per a la salut mental”, és
a dir, incrementar-ho i afegiríem, simplement, que aquest
pressupost ha d’estar destinat al servei de Salut, perquè quedi
més clar, però és en la línia que ha presentat el Sr. Gómez. 

I respecte del punt tercer, propòs una transacció que vol
anar més enllà en el sentit que, bé, la Sra. Ribas plantejava “y
para qué” i si “chiringuitos” i si tal, no? Home, jo vull
entendre que en aquests temes de salut mental l’important és
destinar-hi recursos i evidentment tots hem constatat també la
necessitat de tenir més professionals; aleshores hem vinculat
aquesta quantia als fons europeus, aquests projectes que es
presentin als fons europeus, amb aquest fet i quedaria, propòs
una transacció com he dit, que seria introduir els especialistes
de psiquiatria, no només els d’infermeria, sinó també els de
psicologia.

Li accept la incorporació de places, jo no ho he dit però és
de sentit comú, “places necessàries”, al Sr. Gómez, però al
mateix temps jo li deman que també tengui present

l’organització i el funcionament del Servei de Salut, perquè
això no es pot fer d’un dia per l’altre, això també necessita el
seu temps, necessita les seves polítiques i els recursos humans
i professionals necessaris.

Vostè, en concret, demana per la infermeria especialista en
salut mental i li vull dir que aquest és un tema molt sensible, el
Govern ha apostat d’ençà que existeix aquesta especialitat i
s’ha fet formació a residents d’infermeria de salut mental dins,
evidentment, del sistema nacional de salut, a Inca, a Manacor,
a Son Espases, cada any formen de l’ordre de 8 infermeres
especialistes en salut mental i se’ls ofereix que quedin a fer
feina a les Illes Balears i s’intenta captar persones formades
també d’altres comunitats, perquè venguin a fer feina. La
majoria de residents queden, la idea és que cada cop, a poc a
poc, així com apareguin més professionals de salut mental
d’infermeria anar substituint per infermeres generalistes, que
també fan feina a llocs de salut mental.

Però, vaja, tot això com he dit abans requereix efectivament
del seu temps i requereix també d’entendre l’organització i el
funcionament del Servei de Salut.

I respecte de l’esmena que m’ha presentat la Sra. Borrás,
vull dir-li que no puc compartir amb ella el fet que el Pla de
salut mental no hagi suposat res, jo crec que sí que ha suposat
una millora perquè de fet s’han posat en marxa més serveis
però en qualsevol cas, tant de bo!, l’any 2015 ens haguéssim
trobat fet aquest Pla estratègic de salut mental, no? 

I respecte a la transacció amb la qual hem arribat a un acord
és que quedaria de la següent manera: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar l’accés a
la informació respecte de l’evolució d’aquest Pla de salut
mental 2016-2022 a través de la web del Govern de les Illes
Balears.”

Res més, moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Pel Grup Parlamentari
d’Unidas Podemos la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President. Només agrair el suport en
principi que sortirà unànime dels membres d’aquesta cambra. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, gràcies, president. Igualment, agrair aquest esforç
perquè hi hagi unanimitat en una qüestió que és tan important. 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt
el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair el suport i el consens a
què s’ha pogut arribar i ja que hi ha tant de consens i
l’increment dels recursos, els convidem també que quan vingui
el debat dels pressuposts també estiguin a favor del debat de
pressuposts ja que hi ha hagut un increment del sostre de
despesa i així podem tenir també aquestes coses incorporades. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Entén aquesta presidència que hi
ha aquest consens, que totes les esmenes presentades, és a dir,
d’una forma original i si tots els portaveus i tots els assistents
tenen clar el que votarem a continuació o volen que la
presidència llegeixi com quedaria... No fa falta, està acordat i
tothom té clar el que votarà. 

La Sra. Gamundí farà entrega als serveis de la casa així com
queden redactats els quatre punts d’aquesta PNL. Però com que
hi ha acord, per tant, queda aprovada per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2184/21, relativa a polítiques en favor del benestar
emocional. 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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	I.3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5122/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (article 46.4), de sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi Oficial de Psicologia per tal d’exposar la greu situació respecte de l’atenció psicològica per a la ciutadania i establir mecanismes conduents a una millora en els recursos d’atenció psicològica.
	II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2184/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a polítiques en favor del benestar emocional.

