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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 15260/20,
2499/21, 4318/21 i 5410/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15260/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
per a la normalització de l’epilèpsia i la lluita contra
l’estigmatització dels qui la pateixen.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
15260/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per a la normalització de l'epilèpsia i la lluita
contra l'estigmatització dels qui la pateixen. Per a la seva
defensa té la paraula, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. L’epilèpsia
és una malaltia cerebral crònica que pot afectar qualsevol
persona a qualsevol moment de la seva vida. Segons dades de
l’Organització Mundial de la Salut, uns 50 milions de persones
la pateixen a tot el món, a Espanya afecta a gairebé 400.000
persones, i anualment es diagnostiquen més de 20.000 casos
nous. A Balears la pateixen 9.500 persones, segons dades de la
Societat Espanyola de Neurologia.

L’epilèpsia és una malaltia molt complexa que es
caracteritza, per a aquells que no ho sàpiguen a aquestes
alçades, pel patiment de descàrregues elèctriques excessives de
grups de cèl·lules cerebrals que poden produir-se en diferents
parts del cervell, les convulsions poden anar des d’episodis
molt breus d’absència o de contraccions musculars fins a
convulsions perllongades i greus. La seva freqüència també pot
variar des de menys d’una a l’any fins a diverses al dia, de
vegades vénen acompanyades de pèrdua de la consciència i del
control del esfínters.

Aquesta proposició no de llei la vàrem enregistrar el dia 9
d’octubre de l’any passat i és vera que després, mesos després,
amb motiu del Dia de l’Epilèpsia, es va llegir al Ple del
Parlament una declaració institucional que vàrem signar tots els
grups parlamentaris. Va ser un gran dia, és un dia de declaració
de bones intencions, però nosaltres no hem volgut retirar

aquesta proposició no de llei, malgrat aquell dia tots hi
estiguéssim d’acord i féssim aquesta lectura de declaració
institucional, perquè crec que cada vegada que puguem
recordar aquesta malaltia i l’estigma que suposa ho hem de fer,
no hem de perdre l’ocasió de poder dir i recordar el que és
obvi, hi ha persones que encara pensen que un malalt epilèptic
és un malalt amb un trastorn mental i que ha d’anar al
psiquiatra, no, ha d’anar al neuròleg, són descàrregues
elèctriques, no están ni poseidos por el diablo, com es pensava
antigament, ni les bruixes se l’han dut ni és un trastorn mental,
és un trastorn neurològic que el cervell simplement ha fet un
camí de descàrrega elèctrica i per això fa la convulsió.

Per això nosaltres pensam que, primer, s’ha de lluitar per
acabar amb els estigmes que suposa aquesta malaltia; segon,
hem de saber què fer si ens trobam amb qualcú que té un atac
epilèptic a qualque moment, o sigui, i també el llenguatge, o
sigui, una persona no és epilèptica, una persona és Catalina
Pons, em posaré jo davant, que té epilèpsia. 

Totes aquestes coses nosaltres pensam que són importants
i per tant lluitam contra els estigmes i sobretot ajudar una
persona que té un atac en el moment que el té és cabdal perquè
la cosa duri poc i perquè vagi bé i, segon, crec que
l’administració pública, la Conselleria de Salut, el Govern de
les Illes Balears i tots nosaltres hem de ser conscients que hi ha
d’haver unitats específiques per a l’epilèpsia, perquè si no de
vegades es tracta igual que una altra patologia neurològica, la
gent que pren medicació per l’epilèpsia que de vegades és...,
per l’epilèpsia, perdó, és com si de vegades matàssim mosques
a canonades amb dosis molt fortes, per tant, crec que com més
específica sigui l’atenció millor que millor.

Així que la nostra proposició no de llei va en tots aquests
sentits, però sobretot en tres: “el Parlament insta el Govern a
impulsar la creació d’una unitat d’epilèpsia a Balears
suficientment dotada de mitjans materials i personals que
permeti una atenció especialitzada i un tractament
individualitzat des d’un vessant multidisciplinari als pacients
d’epilèpsia”. També “instam l’executiu de les Illes Balears a
facilitar la integració laboral de les persones que pateixen
epilèpsia com a establir fórmules de protecció laboral”. I també
“instam el Govern a promoure l’augment de campanyes
d’informació, sensibilització i conscienciació de l’epilèpsia,
sobretot a centres educatius i lúdics, per tal de normalitzar la
malaltia i combatre l’estigmatització dels qui la pateixen”.

Esper que en nom d’aquella declaració institucional que
vostès ens donin suport i per tant donaran suport a aquestes
9.500 persones que de moment pateixen epilèpsia a la nostra
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’ha presentat conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
l’esmena RGE núm. 12002/21. Per a la seva defensa té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Dalmau, per un temps màxim de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015260
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112002
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Evidentment, Sra. Pons, sempre està bé
que puguem tenir debats a aquesta comissió que donin llum,
que permetin expressar-nos en relació amb qüestions que
afecten col·lectius de la nostra societat, de la nostra comunitat
autònoma i que es puguin visualitzar també a aquesta comissió
malalties com la que avui ocupa aquesta iniciativa, aquesta
proposició no de llei.

És cert que la PNL que avui debatem es va enregistrar
prèviament a la declaració institucional que es va aprovar el
passat mes de maig, i és cert que nosaltres davant les dues
iniciatives els grups que donam suport al Govern, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unides Podem i MÉS per Mallorca,
hem presentat una esmena que modifica el punt primer de la
seva iniciativa on de qualque manera intentam que conflueixi
la redacció tant del primer punt de la seva PNL com el primer
punt de la declaració institucional. Hi ha un factor clau en
aquest sentit que nosaltres pensam que era el determinant per
poder plantejar l’esmena que és l’existència o no d’aquesta
unitat relativa a l’epilèpsia. 

És cert que a la PNL es demana l’impuls d’aquesta creació
d’una unitat d’epilèpsia, però també és cert que dins la
declaració institucional, en el primer punt de la declaració
institucional ja es preveu l’existència d’aquesta unitat. I és
veritat que a l’Hospital Universitari Son Espases existeix
aquesta unitat i que fins i tot a Son Llàtzer, encara que no
existeixi una unitat pròpiament relativa a l’epilèpsia, hi ha dos,
tres professionals sanitaris neuròlegs que també es dediquen al
tractament dels pacients, d’aquelles persones que tenen, com bé
vostè deia, epilèpsia. 

Per tant, amb la millor voluntat de mantenir el consens que
es va generar el passat mes de maig en relació amb aquesta
qüestió, des dels grups que donam suport al Govern hem
plantejat l’esmena que han pogut veure des d’ahir, l’esmena
que vàrem registrar ahir en relació amb aquest punt, i que, com
bé deia, intenta confluir els dos punts de manera que s’impulsi
en aquest sentit la unitat que ja existeix i que es pugui també
organitzar la unitat que existeix a l’Hospital de Son Espases per
tal que els pacients de la resta d’illes, d’Eivissa, Menorca i
Formentera, també tenguin un millor accés a l’especialitat de
neurologia per poder tractar, perdó, l’especialitat de neurologia
i en aquest cas concret a la Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital de
Son Espases perquè puguin tractar aquesta patologia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. També per a la defensa d’aquesta esmena té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la
Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’epilèpsia és una malaltia
neurològica crònica no transmissible, la pateixen persones de
totes les edats, sí que és cert que els pics més alts són a

persones joves i persones majors, però en definitiva afecta
absolutament persones de totes les edats.

Segons l’OMS, l’Organització Mundial de la Salut,
l’epilèpsia i altres trastorns neurològics són la segona causa de
mort a tot el món i tenen un impacte important en l’economia
i evidentment en la qualitat de vida de les persones.

Les persones que pateixen epilèpsia poden ser objecte
d’estigmatització i de discriminació, per això és important
promoure campanyes d’informació, sensibilització i
conscienciació tal com recull el punt 3 d’aquesta proposició no
de llei.

Podem detectar, acompanyar i fins i tot evitar aquesta
malaltia i les seves conseqüències si s’adopten mesures per a un
control eficaç, fomentant l’educació en la salut a totes les edats,
promovent la recerca sobre aquestes malalties i augmentar els
professionals als centres de salut perquè les puguin
diagnosticar. Això demana l’esmena presentada a aquesta
proposició no de llei, impulsar a totes les illes la unitat
d’epilèpsia, tal com ja té avui en dia Son Espases.

El Grup Parlamentari Unides Podem votarem a favor
d’aquesta proposició no de llei d’El Pi i esperem que sigui
acceptada l’esmena presentada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Igualment, per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula,
per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada vaig sentir
dir, no em record a qui, que tot allò que en política no es veu,
no existeix. Per tant, sempre jo he reivindicat que el Parlament
ha de ser permeable a totes aquelles realitats de la nostra
societat, d’aquestes illes, i  crec que en aquest sentit és
important parlar de totes aquelles qüestions que moltes vegades
són molt desconegudes si un no ho coneix de prop perquè hi
tengui qualque conegut o fins i tot qualque parent.

El mateix passa també amb la proposició no de llei que
després debatrem que ha duit el Grup Parlamentari Ciudadanos,
en aquest cas sobre també una malaltia que evidentment té unes
conseqüències terribles sobre la gent que la pateix, per tant
agrair tant al Grup Parlamentari d’El Pi com també per avançat
al Grup Parlamentari Ciudadanos, bé, que posin aquests temes
a damunt la taula perquè sense cap dubte això suposa un
altaveu per a una realitat a dins la nostra societat. 

Com bé explicava abans la Sra. Pons, és un tema que ells
varen presentar ja fa temps però sí que vàrem tenir ocasió
d’aprovar per unanimitat de tots els grups polítics una
proposició no de llei en el ple del Parlament d’aquestes illes
que anava amb relació tant a la proposta que fa el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, com també a la
mateixa declaració que es va aprovar per unanimitat i que, al
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cap i a la fi, el que pretén ni més ni manco com abans ha
avançat també el Sr. Juli Dalmau és, ni més ni manco, que
apropar continguts respecte a allò que va aprovar el ple
d’aquest parlament.

Esperam que siguin admeses aquestes esmenes que van per
a això, és a dir, millorar el text i sobretot adequar-lo al que ja
va aprovar en el seu moment el ple d’aquest parlament.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tots, diputats i
diputades. Bé, l’epilèpsia és una d’aquestes malalties que les
circumstàncies que l’envolten fan que tengui connotacions més
greus que la pròpia malaltia.

És una malaltia que aquí en aquestes illes, com bé ha dit la
Sra. Pons, la pateixen 9.500 persones i si bé es poden visitar a
tots els hospitals de les nostres illes, “unitat” com a tal, només
n’hi ha a Son Espases, com ja heu dit. Hi ha una unitat a Son
Espases que encara no està suficientment acreditada i hi ha dos
comitès, un Comitè de malaltia epilèptica i un Comitè de
tractament quirúrgic epilèptic; que heu de saber que l’epilèpsia
no només es tracta amb fàrmacs sinó que darrerament s’ha vist
que la cirurgia, sobretot en el 30% de malalts que les seves
crisis no es resolen amb tractaments farmacològics, se’ls opera.

Llavonces, a part de reduir l’estigma d’aquesta malaltia, des
del Grup Parlamentari Popular creiem que és molt important
impulsar la recerca, i sobretot la recerca tant quirúrgica com
farmacològica, però tampoc no ens hem d’oblidar dels aspectes
psicosocials, que no en feim suficient de recerca sobre aquests
aspectes perquè són unes persones que el seu estigma moltes
vegades les condiciona i, per suposat, que aprovarem aquesta
PNL. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tots, diputats i
diputades. Sra. Pons, vostè ho ha esmentat: 9.500 persones.
Maldament en fossin 15, per no manejar frívolament un
nombre, no?

En aquesta comissió, ho ha dit un diputat abans, duim
iniciatives per visualitzar, per reivindicar condicions encara
fins i tot de certa autoexclusió en què es troben abocats molts
de pacients per diferents malalties i no són malalties
minoritàries, són malalties nombroses, tot i això,
l’estigmatització i la manca també d’informació de la
ciutadania per la comprensió del que és una patologia és

fonamental. I ho ha dit un diputat, com deia abans, que s’estan
duent en aquesta comissió la visualització d’aquestes
singularitats de diferents... I això demostra i això fa evident que
el nostre sistema de salut públic i la col·laboració privada, tot
i que és un dels més forts de tot l’Occident, evidentment encara
no arriba a donar resposta a totes les necessitats per afavorir la
igualtat d’oportunitat, sobretot la dignitat d’alguns col·lectius
que es veuen afectats per aquesta manca de visualització o de
recursos necessaris. 

Miri, jo entenc Sra. Pons idò, que acceptaran vostès
l’esmena que li plantegen entre d’altres coses perquè és la que
recull el que aquests 59 diputats i diputades varen donar suport
a una declaració institucional, en el mes de maig, i jo m’he fixat
que fins i tot esmena la declaració institucional perquè inclou
l’illa de Formentera, l’illa oblidada en moltes de les referències
que se solen fer quan parlen de l’hospital de referència,
evidentment els formenterencs i les formenterenques voldrien
tenir -voldrien, no-, han de tenir tots i cada un dels mateixos
serveis i s’hi han d’incorporar tots aquells que encara no hi són
perquè no s’hagin de veure desplaçats a un especialista o a una
prova a l’hospital d’encara referència per a moltes d’aquestes
respostes, a Can Misses de l’illa d’Eivissa.

I per tant, entenc que l’esmena incorpora l’illa de
Formentera, sí és cert que, a més a més, parla d’una unitat que
ja existeix, és a dir, no s’ha de crear, ja existeix i òbviament
s’ha de millorar. 

Jo el que li recoman al grup parlamentari proposant és que
s’interessin vostès, jo sé que ho fan, però que, a més a més,
donem una passa més i és: què s’ha fet d’ençà de la declaració
institucional del mes de maig? Quines actuacions s’han dut, des
de l’Executiu, per a aquesta reivindicació, que la conselleria
sap que d’ençà que es va registrar al mes d’octubre -fa 13
mesos- del 2020, es va fer una declaració institucional el mes
de maig..., jo crec que és important que a aquesta comissió els
grups parlamentaris, nosaltres ho farem, si bé és cert que vostès
també, s’informin, és a dir, tenint la informació del report de
quines millores d’ençà de la declaració institucional s’han fetes
per visualitzar, per millorar el servei ja existent a l’Hospital
Universitari Son Espases i a les unitats de neurologia de
Menorca i d’Eivissa, perquè crec que és l’important i és el que
ens permet en aquesta comissió de control a l’acció de
l’executiu, d’insistir no tan sols en el compliment, sinó tal volta
a enfortir qualque altra iniciativa de proposta de resolució. 

Nosaltres, com no pot ser d’una altra manera i subscrivint
la reflexió que fa tant a l’exposició de motius que argumenta a
la seva proposició no de llei, com la necessitat de visualitzar,
sobretot, com més informació donem a la ciutadania, més
comprensió i més empatia tendrà sobre aquest col·lectiu afectat
i estigmatitzat i frivolitzat, en segons quins adjectius, estàs que
tens un atac d’epilèpsia, que tens tal, evidentment és un
comportament social i no pas una malaltia, això és frivolitzar
la malaltia, això no és col·laborar en comprendre-la.

Per tant, nosaltres donarem suport a la totalitat dels punts de
la seva proposició no de llei, entenem que hi incorporarà
l’esmena presentada avui pels grups que donen suport al
Govern. Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta, buenas tardes a los miembros de esta
comisión. Nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos
a apoyar también esta iniciativa, por supuesto. 

Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo
hay unos 60 millones de personas afectados por epilepsia, de
los cuales unas tres cuartas partes no reciben ni siquiera
tratamiento. En nuestro país, afortunadamente, la situación es
diferente, tienen una mejor situación que en otros países, pero
aún así queda mucho por hacer. Es fundamental colaborar y
coordinar la labor de la administración pública con las
asociaciones que trabajan con personas afectadas por la
epilepsia; también es fundamental poner en marcha estas
campañas de sensibilización a las que hace referencia esta
iniciativa y es necesario por supuesto facilitar la integración
laboral de estas personas; también es muy necesario que existan
estas unidades de epilepsia especializadas para tratar cuanto
mejor y antes posible esta enfermedad o esta patología.

 Y, en definitiva, vamos a apoyar esta iniciativa, tanto si se
acepta la enmienda presentada por los grupos que dan apoyo al
Gobierno como si no, en cualquier caso también apoyamos la
enmienda. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, diputades i diputats.
Bé, en aquest cas li donarem suport òbviament a aquesta PNL,
també esperam que s’accepti l’esmena ja que adequa més a la
realitat existent. 

Per parlar de l’epilèpsia ens parlen de tres punts. El primer
està esmenat per donar cabuda a aquella existència a aquesta
unitat.

Per la part del que diu el Sr. Gómez, sí que m’agradaria
aclarir que, òbviament, a Formentera és necessari que hi
existeixin els serveis, i en aquest cas el servei de neurologia sí
que passa consulta a Formentera dues vegades al mes, va dos
dimarts al mes va a tractar temes com aquest, també, entre
d’altres, així com també a l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera, perquè de vegades crec que l’estructura de l’ib-
salut s’ha d’aclarir un poc, l’Hospital de Formentera forma part
de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i d’especialistes n’hi
ha de propis i de residents a l’Hospital de Formentera i d’altres
que es desplacen per apropar els serveis als ciutadans. 

Tornant al tema de la malaltia que tractam, és una malaltia
que, tot i que estava moltes vegades emmarcada -com deia la
Sra. Pons- en les malalties mentals, no és una malaltia mental,
de salut mental, sinó que és una malaltia física, és una qüestió
fisiològica d’un problema al cervell que pot venir donada bé
per un traumatisme, bé per antecedents familiars, bé per alguna
malformació congènita i que també l’estrès és un dels
desencadenants. Llavors, posar en relleu que hi hagi una vida
més saludable; a Formentera, per sort, sembla que la vida és
més tranquil·la i també per sort hi ha pocs casos, però n’hi ha
i els conec personalment, i és important. 

A l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera es disposa d’un
dels pocs farmacòlegs d’Espanya que estan especialitzats
justament en neurofarmacologia i la farmacologia és un tema
que hem de tractar també a nivell tot el Servei de Salut perquè
és un dels tractaments en aquest 70% que no es tractat amb
cirurgia, com han indicat des del Grup Popular.

Òbviament li donarem suport perquè tant el segon punt, que
és el de donar fórmules per a la integració, és importantíssim,
quan es veu una crisi epilèptica sí que a tothom li costa molt
d’acceptar que sigui una qüestió normal i s’ha de tenir en
compte que sofreixen un estigma que hauríem de tractar de
llevar. Així com al tercer punt, el tema d’una campanya
d’informació i sensibilització, que, òbviament, sempre hi
donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Moltíssimes gràcies pel suport a aquesta proposició no
de llei. Crec que han captat el tema de l’estigma, han captat el
tema, i vostès ja ho sabien perfectament, el tema de l’ajuda a
persones que puguin patir una malaltia epilèptica. I, per altra
banda. també vull dir que, bé, que és cert que hi ha persones
que es poden operar d’epilèpsia, però gairebé val més que no
tenguis aquest tipus d’epilèpsia perquè quan ja t’operen és que
la situació és molt greu. Hi ha moltes persones amb epilèpsia
que ni tan sols amb els electrocardiogrames es detecta que
puguin tenir alguna anomalia ni saben on trobar-la quan li
veuen el cervell, sinó que simplement convulsionen i és perquè
el seu cervell alguna vegada ha fet el camí i l’ha acabat trobant
i per això tenen aquestes convulsions.

Jo vull donar les gràcies. Vull dir a la Sra. Mayor que
moltes gràcies per les seves paraules, no evitarem l’epilèpsia,
el que podem evitar són les convulsions a través de medicació
o a través d’operacions, com s’ha dit aquí, en els casos més
greus.

I, per suposat, vull agrair també aquesta esmena que
presenten PSIB-PSOE, Unidas Podem, el Grup Mixt i MÉS per
Mallorca, i diré per què: perquè millora el text, millora el text,
i quan nosaltres vàrem posar que instàvem el Govern a fer una
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unitat d’epilèpsia a les Illes Balears, és clar, ens referíem a totes
les illes, però pensam que, és clar, s’ha delimitar perquè hi ha
la mar enmig i s’ha de delimitar.

De totes maneres jo abusaré una mica de la seva generositat
i permeti’m que els faci una transacció a la seva esmena, que és
simplement dir “continuar” allà on diu “els serveis de
neurologia d’Eivissa, Formentera i Menorca per tal que es
permeti continuar”, i posaria “i reforçar una atenció
especialitzada” i diré per què.

És veritat que hi ha la unitat d’epilèpsia a l’Hospital de Son
Espases, però també passa una altra cosa, que van molt saturats
i que si algú visita aquesta unitat d’epilèpsia, però ja d’alguna
manera l’han tractat en alguna ocasió a un hospital privat
gairebé, què li diuen? Bé, idò, si ja el tracten al privat, facem
via perquè nosaltres tenim molta feina. Això jo ho sé de
primera mà.

Per tant, permeti’m que la reforcin, que la tenguin, però que
reforcin aquesta atenció especialitzada perquè és una patologia
molt clara i és diferent d’altres patologies neurològiques que no
tenen res a veure. Així que si me l’accepten, beníssim i si no
me l’accepten jo acceptaré la seva esmena.

Gràcies, i a tota la resta també, a VOX i a tota la resta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Entenc, idò, que podríem donar aprovada per
unanimitat la proposició no de llei, acceptant la incorporació
d’aquesta transacció que es tracta de “continuar reforçant” una
prestació, una atenció -perdó- especialitzada, que apuntava la
Sra. Pons a l’esmena que s’havia presentat per PSIB-PSOE,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

LA SRA. PONS I SALOM:

Disculpi, presidenta, “continuar i reforçar”, no “continuar
reforçant”. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuar i reforçar... i reforçar. Entesos. Idò, la podem
donar aprovada per unanimitat? Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2499/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a adopció de mesures per normalitzar
la vida de les persones que pateixen algun tipus de malaltia
inflamatòria intestinal (EII).

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2499/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a adopció de mesures per
normalitzar la vida de les persones que pateixen algun tipus de
malaltia inflamatòria, intestinal. Per a la defensa d’aquesta
iniciativa per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Seguim amb una de les propostes, hem
fet un preliminar abans d’un altre col·lectiu afectat, per
exemple, d’aquest col·lectiu afectat que pateix la Malaltia de
Crohn o colitis ulcerosa, 1.700 ciutadans de les Illes Balears, a
més a més, duen un dispositiu d’ostomia. El dispositiu
d’ostomia els converteix en uns ciutadans, lamentablement, de
segona, fins i tot de tercera, no només per la soledat en què es
troben, per la incomprensió, sinó per l’automarginació en què
es troben moltes vegades i han d’afrontar també amb resiliència
aquesta invisibilitat, la seva incomoditat, patir i sobretot haver
d’explicar el perquè de les necessitats, de les necessitats d’ús
d’un servei públic del qual gaudim tots o la gran majoria de
ciutadans, com és l’accés a un serveis públics adaptats o fins i
tot l’accés a serveis gestionats per iniciativa privada,
establiments privats.

Aquesta situació d’ostomia és una qüestió que no es troba
visibilitzada, que no és compresa per la ciutadania, per tant,
una de les actuacions en què té responsabilitat el conjunt de les
administracions i nosaltres, com a representants públics, és
visualitzar, normalitzar i donar-la a conèixer i, per tant, un
d’aquests punts. Però sobretot el que reclama aquesta iniciativa,
el que reclamen aquests pacients sobretot és la col·laboració
interinstitucional, la que afavoreix també altres tipus
d’iniciatives per fer passes tan essencials com facilitar
l’adaptació, amb molt poc cost, de les dependències públiques,
per exemple dels serveis de salut o les dependències públiques
dels espais d’oci, de temps lliure, parcs, als banys, els aseos,
per dir-ho d’alguna manera, aquests serveis públics.

L’ostomia requereix i els pacients ostomitzats requereixen
d’una habilitació i sobretot de l’eliminació per la “poliminació”
d’aquests dispositius que duen.

Una altra situació sobrevinguda en aquests és la necessitat
peremptòria d’immediatament haver d’estacionar per donar
compliment a una necessitat al seu servei propi d’aquest
dispositiu d’ostomia.

Per tant, el que demanam és la col·laboració i instar també
que la nostra comunitat autònoma, el nostre govern de les Illes
Balears doni suport i col·laboració a qui realment disposa
d’aquests espais o adaptar aquests espais per molt poc cost o
facilitar l’estacionament com es facilita a persones amb
dificultat de mobilitat als espais de reserves d’estacionament,
com a l’espai ORA conegut que està implementat a quasi tots
els municipis, i si no n’és el cas, a facilitar l’estacionament,
parlam d’un estacionament temporal, d’un temps molt reduït el
més a prop d’aquests llocs.

Per tant, entenem que la col·laboració institucional és
fonamental, demanam aquest esforç als ajuntaments, ho
instarem a través del Govern, però també hi ha unes
incorporacions, hi ha unes millores facilitades per un grup
parlamentari que farà l’exposició, que ja anuncio que em
semblen, com que no distorsionen en cap moment, ni baixen el
nivell de reivindicació de l’entitat, aquesta proposició no de llei
s’ha treballat amb l’entitat, les entitats desconfien de les
institucions perquè de vegades són declaracions d’intencions,
però estan en un nivell de caire reivindicatiu ateses les seves

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102499


SALUT / Núm. 66 / 3 de novembre de 2021 1167

necessitats i tal volta el seu grau d’exigència és un poc més
accentuat i major. Com que les esmenes presentades a la
iniciativa que ha plantejat el Grup Parlamentari Socialista i em
sembla que MÉS per Mallorca, ja els dic, els anuncio que en
principi nosaltres ja els hem fet unes propostes també de...,
diguéssim, de transacció, que presentarem a la Mesa llavors, i
que entenem que tampoc no desvirtuen ni la complementarietat
que vostès fan envers la dignitat i envers respectar la persona,
i sobretot no desvirtua ni molt manco la reivindicació d’aquesta
entitat.

És una demanda necessària, urgent, de baix cost i que si es
motiva els ajuntaments i de fet a través dels pressuposts
nosaltres també demanarem suport a aquests ajuntaments per
part dels consells insulars, com del Govern de les Illes Balears,
per als que no puguin afavorir aquesta adaptació d’aquests
espais públics, sigui a través de les ajudes d’altres
administracions.

Insistesc la col·laboració és important, el suport d’aquesta
comissió per visualitzar-la és la primera passa, i agraesc molt
el suport que pugueu donar a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han presentat conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca les esmenes RGE núm.
12003/21 i 12004/21. Per a la seva defensa té la paraula per
part del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Triay, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Bona tarda diputats i diputades. La
malaltia inflamatòria intestinal engloba dues patologies: una és
la colitis ulcerosa i l’altra és la malaltia de Crohn; la malaltia de
Crohn també és coneguda com a enteritis regional i pot afectar
qualsevol part del tacte gastrointestinal, des de la boca fins a
l’anus i té un component genètic que és més freqüent en certes
famílies. Els germans de malalts que tenen aquesta malaltia,
tenen una probabilitat trenta vegades més gran de patir aquest
trastorn. L’inici habitual és entre els 15 i els 30 anys.

Per altra banda, tenim la malaltia que s’assembla molt a la
de Crohn, que és la colitis ulcerosa, que també és una malaltia
inflamatòria intestinal però que afecta el còlon i pot provocar
símptomes similars. El pic d’incidència està situat entre els 15
i els 25 anys i és important distingir-les, tant per l’evolució com
pel tractament. De vegades resulta impossible diferenciar-les i
es fa una diagnosi de colitis interdeterminada. Alguns dels
factors de risc són el tabaquisme, que és més elevat a la
malaltia de Crohn.

Aquestes malalties generen una afecció molt important a la
vida de les persones, no sols a nivell purament físic, sinó també
psicològic i social. La situació de salut repercuteix així mateix
a l’esfera laboral, requereix diverses actuacions en els llocs de
treball o dificulta l’accés d’aquests pacients al món laboral.
Aquests pacients pateixen esdeveniments denominats brots,
d’aparició imprevisible i durada difícil de determinar, que

poden ser més o menys freqüents, en funció de la gravetat de
l’afectació de cada pacient. Aquests brots es caracteritzen per
símptomes com la diarrea, sagnat rectal, dolor abdominal o
fatiga. Les persones afectades poden arribar a requerir a més
múltiples intervencions i adquirir discapacitats sobrevingudes.

Pel que fa als punts d’acord, hem presentat dues esmenes,
com bé ha comentat el portaveu del Grup Parlamentari
Ciutadans, al punt número 2 i amb intenció de millorar el
contingut de la proposta, hem afegit que siguin les associacions
de pacients qui formin part per decidir. I a més, hem volgut
afegir que ha de garantir la privacitat i evitar els estigmes
perquè la urgència intestinal que pateixen les persones
afectades d’aquest grup, els provoca dificultats, vergonya i
frustració.

Des de les administracions públiques hem d’ajudar amb
aquesta mesura a millorar les condicions de vida d’aquestes
persones. I en el punt número 5, que és la segona esmena que
hem presentat, a més de millorar el contingut de la proposta,
hem volgut involucrar la FELIB. Tot i així, hem arribat a un
punt d’acord amb una transacció que després sobre les meves
esmenes ha fet el senyor de Ciutadans. Tot i així, quedam a
l’espera per si haguéssim de fer un recés per arribar a un punt
d’acord, si més grup s’hi volguessin afegir. 

Quant a la resta de grups, en els punts 1 i 4 hi votaríem a
favor i al punt número 3, tenir en compte que ja hi ha diversos
centres sanitaris que compten amb banys adaptats i la intenció
és seguir i augmentar, i també ja hi ha per exemple aeroports i
comerços que ja compten amb aquests banys adaptats.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula per
part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, ja que la Sra.
Triay ha fet una exposició molt acurada sobre el sentit de les
esmenes que han presentat i crec que en aquest sentit també
n’ha pogut parlar abans amb el Sr. Gómez i arribar a un acord,
amb la intenció evidentment sempre de millorar el text i amb
allò que fa referència especialment a dos temes importants: un
és la participació de les associacions d’usuaris que hi pugui
haver, que creiem que això es valora com a molt important i
evidentment també després de la col·laboració institucional que
hi pugui haver, a través d’una altra esmena que pretén implicar
els ajuntaments a través de la FELIB, que és l’òrgan de
coordinació dels ajuntaments d’aquestes illes i que entenem que
és important en primer lloc que coneguin el tema i que després
evidentment s’hi impliquin.

Deia el Sr. Gómez a la seva exposició que els usuaris, o els
pacients no confien molt en l’administració pública, per tant,
facem que hi confiïn un poc més. També és veritat, i jo sempre
ho he dit, que el concepte d’urgència o de rapidesa dins
l’administració pública és tan relatiu que les coses moltes
vegades s’eternitzen. Però crec que hem de fer l’esforç per part
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de totes les institucions, començant per aquesta mateixa, que hi
hagi una agilitat i especialment de poder respondre i al cap i a
la fi, millorar la qualitat de vida d’aquests pacients que entre
altres coses per això som dins la política, o almanco un
servidor, per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans
i ciutadanes i especialment dels que més ho han de menester i
molt especialment en una malaltia que té unes repercussions
dins gairebé tots els àmbits de la vida, el social, el personal, el
familiar i per suposat el sanitari.

En aquest sentit i amb aquest afany hem presentat aquestes
esmenes. Agrair-li, com he fet a la meva intervenció anterior,
haver dut aquesta proposició en aquesta comissió. Crec que és
important posar de manifest quan hi ha una realitat que es
desconeix, precisament posar-la de manifest perquè es conegui
i, per tant, també perquè des de les diferents administracions
ens hi puguem implicar.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, com no podia ser d’una altra
manera, també donarem suport a aquesta iniciativa que du
Ciudadanos, perquè des del Partit Popular sempre estam a favor
de qualsevol acció encaminada a visualitzar aquest tipus de
malaltia, si abans parlàvem d’estigma amb les epilèpsies, també
podem parlar que aquests malalts tenen estigma, sobretot els
ostomitzats.

Tant la malaltia inflamatòria intestinal, com la colitis
ulcerosa, afecta persones joves, persones que han de dur una
vida social activa i els provoca molts d’entrebancs a l’hora de
poder-se relacionar. Així mateix, tenen moltes alteracions
mentals i tenen sempre necessitat de suport psicològic.

Estam d’acord també amb demanar suport a les altres
institucions perquè expedeixin les acreditacions necessàries
perquè no hagin de tenir el mateix requeriment que la resta de
persones a l’hora d’aparcar, i col·laborarem sempre amb les
iniciatives d’afavorir la qualitat de vida de les persones.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies Sra. Presidenta. El passat 8 de juliol, des
d’Unides Podem vam enregistrar juntament amb PSIB i MÉS
per Mallorca, una proposició no de llei RGE núm. 6336/21, per
millorar les condicions de vida i mobilitat per als pacients
afectats per les malalties inflamatòries intestinals cròniques.

Demanàvem que es facin places d’aparcament gratuïtes que
millorin les condicions de vida de les persones que pateixen
malalties intestinals inflamatòries cròniques i per disposar
d’aparcaments gratuïts prop de banys o de fàcil accés per a ells,
perquè els permeti millorar moltíssim la qualitat de la seva
vida.

La proposició no de llei que vàrem presentar també
contempla la posada en marxa de campanyes informatives
conjuntes perquè la societat entengui les dificultats a les quals
s’enfronten les persones que pateixen aquesta malaltia. La
proposició no de llei de Ciutadans de la qual avui fem el debat
va molt en la línia de la que nosaltres vàrem presentar i és
evident que donarem suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Al igual que he manifestado con la
iniciativa anterior, para nosotros esta iniciativa es exactamente
lo mismo, daremos nuestro apoyo, por supuesto. Este tipo de
enfermedades, este tipo de personas que padecen estas
enfermedades tienen además problemas psicológicos,
problemas psicológicos nutricionales y toda una serie de
complicaciones que muchas veces no están visualizadas porque
si alguien no tiene una persona cercana con esta enfermedad, es
muy complicado que haya podido averiguar de qué se trata y
cuáles son las complicaciones diarias a las que se están
enfrentando. 

Por tanto, sí que es necesario dar visibilidad a estas
personas. Es cierto que muchos de ellos lo padecen y tratan de
ocultarlo para evitar la estigmatización y el temor a tener
problemas incluso en sus puestos de trabajo, incluso empresas.
Pero hablamos de unas enfermedades que dificultan
enormemente poder llevar a cabo una vida cotidiana con
normalidad, además de ser doloroso, conlleva una dependencia
importante.

Por tanto, se trata de una discapacidad oculta, porque
cuando vemos alguien en una silla de ruedas, todos podemos
percibirlo, pero estas enfermedades conllevan una discapacidad
oculta, difícil de percibir, de ahí la importancia de las
acreditaciones para poder acudir de forma urgente a un aseo.
También el acondicionamiento de los aseos públicos en
hospitales, en unidades de salud es importante para pacientes
ostomizados, estas personas necesitan poder vaciar la bolsa a
una altura muy superior a la de un inodoro ordinario.

Por tanto, todo esto nos parece muy correcto, muy acertado
y votaremos a favor de esta iniciativa.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vagi
per endavant el nostre suport a aquesta iniciativa que avui ens
presenta el Grup Parlamentari Ciutadans, també a les esmenes,
ens sembla que, a més incorporar la Federació d’Entitats Locals
de les Illes Balears, la FELIB, que està tan a prop dels
municipis i que coneix la realitat dels seus municipis, crec que
és una gran idea i crec que pot millorar aquesta transmissió
d’informació i d’empatia cap als malalts d’aquests tipus de
patologies.

Hem de tenir clar, com parlàvem a la iniciativa anterior, és
a dir, està clar que tenen una reducció enorme de la seva
qualitat de vida per motius obvis, per motius tan clars pels
símptomes de la malaltia; pels efectes secundaris que puguin
tenir per mor del tractament; pel dolor, que s’ha apuntat aquí
també, que pateixen dia a dia; per la dependència de consultes
mèdiques i de proves; per les limitacions físiques,
psicològiques i socials, i tenen molts de reptes també com
aprendre a conviure amb una malaltia com aquesta, això s’ha
d’aprendre, això és un aprenentatge de màster; és a dir, a
qualsevol que ens pogués passar una cosa com aquestes has
d’aprendre a conviure-hi, t’has d’alimentar d’una manera, tu
mateix has de saber què et cau bé i què no et cau bé; per altra
banda, has de patir s’estigma social, com en tantes altres
patologies, avui n’hem parlat d’una altra, i hi ha un perill en tot
això, que és que de vegades l’automedicació també entra en
escena a una malaltia com és la de Crohn o la colitis ulcerosa.

Per tant, nosaltres pensam: què podem fer nosaltres a part
de donar suport a aquesta iniciativa? Fer que s’apliqui i, a més
a més, donar suport emocional a altres pacients. De vegades les
associacions serveixen per a això, perquè entre ells es donin
suport, jo vaig fer això, jo vaig fer allò, no et preocupis no ets
l’únic en el món que et passa això, a nosaltres també ens passa;
pens que la presència d’associacions d’aquest tipus, en aquest
cas d’aquesta, però de qualsevol tipus de patologia, ajuda molt
les persones que puguin tenir-la.

Per tant, el nostre suport és absolut a aquesta proposició no
de llei, també, com dic, pensam que les esmenes milloren el
text. I vull recordar que és imprescindible una diagnosi precoç
perquè com més tard arribam a qualsevol diagnosi, i més d’una
malaltia com aquesta, molt pitjor i crec que també hem
d’impulsar l’accés a tractaments i fins i tot, si m’apuren, a
assajos clínics. Vull recordar als malalts que pateixen aquest
tipus de malaltia que no s’automediquin, que es posin en bones
mans i que la societat també entengui que ens pot passar a
qualsevol. De vegades quan pensam que a nosaltres també ens
pot passar de cop i volta ens tornam solidaris.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com en el cas anterior, aquest
és un tipus de malaltia la visibilitat de la qual és molt patent,
justament per aquests problemes que tenen les malalties
inflamatòries intestinals. Per donar visibilitat des del Grup Mixt
creiem que la visibilitat és important a alguna de les malalties
justament perquè és la manera d’evitar els estigmes.

Als cinc punts d’acord s’han presentat algunes esmenes que
potser, que creiem que milloren aquesta proposta en el punt 2,
justament perquè parla de tenir en compte la privacitat dels
pacients. Hem de pensar que, tant segons la Llei de protecció
de dades, com el reglament que la desenvolupa, des del 25 de
març del 2018, és molt important que les dades de caràcter
elevat, com són les dades de la salut, sigui el pacient que tengui
l’autonomia de poder utilitzar-les. Llavors, que es faci
mantenint la privacitat perquè sigui el pacient qui decideix com
comunicar-ho per poder fer ús d’aquestes instal·lacions és molt
important i per això creiem que aquesta esmena és molt
encertada per garantir la privacitat dels pacients. 

En el cas de l’esmena al punt 5 també hi estam d’acord i
tenir en compte una qüestió, que Formentera és un ajuntament-
consell, llavors també inclou a Formentera en aquest cas que
moltes vegades pot (...) consell i ajuntament Formentera té una
dualitat molt única a tot l’Estat espanyol que és que el consell
és al mateix temps un ajuntament i també pot ser-ho.

També el cas de Formentera que al final és el que tenc més
a prop, del qual puc directament, es parla en els punts
d’habilitar els espais, també tenim una sort que de vegades la
gent ho considera un perjudici, però és una sort, que l’hospital
i el centre de salut estan al mateix lloc i llavors hi ha infermers
especialitzats que sí poden ajudar als pacients a fer el
tractament de les borses d’ostomia que són ben complicades de
llevar i de poder canviar. 

Llavors, justament perquè veiem aquesta dificultat, és
adequat que a altres centres existeixi aquesta formació i banys
especialitzats perquè puguin els pacients atendre aquesta
qüestió. Així que donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al grup parlamentari proposant, té la paraula
el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tots els diputats i
diputades. Les aportacions han estat complementàries i van en
la línia d’aquesta reivindicació positiva i propositiva i aquesta
conscienciació, el que fem avui és una passa per a aquesta
conscienciació.

 



1170 SALUT / Núm. 66 / 3 de novembre de 2021 

L’Associació Balear de Pacients de Crohn, Colitis ulcerosa
i Ostomatitzats, ABACCO, a la que volem saludar des
d’aquesta comissió i que ha treballat conjuntament amb
nosaltres aquesta iniciativa, evidentment té un eslògan que crec
que hauria de ser més que peremptori per a nosaltres i és Juntos
Mejor, junts millor, i ho agreguen a aquesta iniciativa i a
aquestes passes i l’aportació que han fet els diputats de les
esmenes que han presentat la Sra. Triay i el Sr. Ensenyat són
d’agrair en aquesta línia, igual que el suport que donen tots els
diputats i diputades.

Vull dir que la generositat d’aquesta societat quan diu:
necessitam una acreditació, necessitam la col·laboració
interinstitucional, necessitam que per poc pressupost es faci el
més immediat possible, evidentment la seva generositat està
fins el punt de dir que entenem que l’administració no pot
arribar amb pressupost a adaptar tots i cada un dels serveis
públics com hauria de ser, a cada un l’atenció a l’accessibilitat,
però també l’atenció a la dependència, als diferents vessants
d’una dependència, sinó que demanen que siguin als punts de
referència més importants, en aquest cas en els centres de salut
de major referència, no demanaven ni tan sols que es fes a tots,
però s’ha de fer i s’ha de fer un passa.

He de reconèixer i vull manifestar aquí que, per exemple, hi
ha hagut ja iniciatives d’ajuntaments amb el seu pressupost
propi, com l’Ajuntament d’Inca, que ha adaptat un espai
d’estacionament, una acreditació perquè els policies locals i els
agents que fan la custòdia dels espais d’ORA, per exemple,
n’estiguin assabentats i uns serveis banys i lavabos per a
aquesta accessibilitat. 

Crec que si la FELIB, amb l’aportació que vostès fan, ha de
ser l’òrgan de projecció i també de comunicació perquè arribi
a tots i a cada un dels indrets de la nostra comunitat autònoma,
de les quatres illes, evidentment és una aportació que no només
millora sinó que complementa.

Jo llegiré la..., he fet una transacció entre un i l’altre perquè
entenem que no es perd la nostra línia amb els articles 2 i 5,
punts 2 i 5 proposats, però sí incorporam l’esmena plantejada.
La puc llegir i lliuraré el document per si la resta de diputats...,
ja els manifest que no distorsiona en absolut la reivindicació,
diu així el punt número 2: “El Parlament de les Illes insta el
Govern a treballar conjuntament amb les associacions de
pacients amb malalties inflamatòries intestinals per a la creació
d’un instrument acreditatiu que possibiliti a aquests pacients
l’accés als lavabos i banys, tant públics com els que siguin de
l’àmbit privat. L’instrument creat ha de garantir la privacitat
dels pacients i evitar els estigmes”.

I el punt número 5 diria: “El Parlament de les Illes
manifesta la necessitat que els ajuntaments emetin targetes
d’aparcament de duració limitada per fer front a les necessitats
peremptòries de les persones amb malalties inflamatòries
intestinals a acudir a lavabos o banys públics i per aquest motiu
insta el Govern a traslladar aquest acord a la Federació
d’Entitats Locals de les Illes, la FELIB, perquè els ajuntaments
facilitin l’emissió de targetes d’aparcament a les persones
acreditades com a pacients EII”.

Els reiter que per la nostra part acceptaríem aquesta
definició dels punts tal com queden i que els manifest
clarament que no distorsiona en absolut el que demanava
l’entitat. Si vostès necessiten qualque explicació més i si la
donen per acceptada la traslladaria a la Mesa tal com ha quedat
redactada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Voleu fer un recés o us donau per assabentats? Bé, fem un
recés d’un minut i així ho miram amb tranquil·litat.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entenc idò que ha acabat el debat. Passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2499/21, amb la incorporació,
serien... -ningú no ha demanat votació separada, per tant, la
votaríem conjuntament-, amb la incorporació de les dues
esmenes que s’han presentat, amb les transaccions posteriors
que ha fet el grup proposant. Si tothom hi ve a bé, passam a
votar. 

Vots a favor? Unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2499/21, relativa a l’adopció de mesures per
normalitzar la vida de les persones que pateixen algun tipus de
malaltia inflamatòria intestinal.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4318/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, pel procediment d’urgència, relativa a
combat de la hipocondria digital i per la bona informació
sanitària.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4318/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment
d'urgència, relativa al combat de la hipocondria digital i per a
la bona informació sanitària.

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

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Sí, molt bé. Gràcies, presidenta. Ens tornam a referir a un
altre col·lectiu, en aquest cas, el que pateix d’hipocondria
digital o cibercondria que, com bé diu aquesta iniciativa, és un
fenomen de cada vegada més estès a la nostra societat i que es
basa en la recerca excessiva d’informació sanitària a internet. 

A la iniciativa es presenten un seguit de dades, que tal
vegada a hores d’ara han pogut quedar un poc desfasades, però
sí que mostren una tendència a l’alça, no tan sols en relació
amb aquesta pròpia patologia, a la hipocondria digital, sinó
també una tendència a l’alça en relació amb donar certesa a
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totes aquelles informacions que puguin aparèixer a internet, en
els espais web relatius a qüestions de l’àmbit sanitari.

Per tant, estam davant un fenomen que ara mateix està en
expansió. I quines són les conseqüències d’aquest fenomen, de
la hipocondria digital? Diferents qüestions: en primer lloc, tant
l’angoixa com l’ansietat, influïdes per aquest accés constant a
la xarxa, als espais web. També ho comentàvem ara mateix,
problemes relatius a l’automedicació i també als
autodiagnòstics per part de totes aquelles persones que pateixen
aquesta hipocondria digital. 

En aquest sentit, com heu pogut comprovar a la iniciativa,
l’Imperial College parla també en aquests moments d’una
pandèmia silenciosa en relació amb la cibercondria, i això no
fa una altra cosa, per exemple, a abocar a la ciutadania que
pateix aquesta patologia a consultar els espais web, internet, i
a assumir consells que poden ser ambigus o que relacionen
qualsevol tipus de símptoma malgrat sigui lleu amb malalties
que poden ser més greus. Aquest és un problema realment greu
en aquest sentit en concret.

I evidentment que la hipocondria digital ja existia
prèviament a la pandèmia, però tot, com ara, ha tengut una
incidència especial la pandèmia i en aquest cas no és una
excepció. Per tant, malgrat no existeixin dades es pot pensar, es
pot derivar d’aquesta situació, primer, que, atès que la
pandèmia ha estat una malaltia nova apareguda recentment i
amb una disparitat de símptomes i amb una gravetat també
diferent a segons cada pacient que s’hagi pogut contagiar, en
aquest sentit també s’han produït una gran quantitat de fake
news o falses informacions relatives a les conseqüències de la
pandèmia i als seus efectes que són, com bé diu la iniciativa,
d’escassa fiabilitat o d’escassa certesa. 

Igualment, també, el mateix confinament ha afavorit que les
persones possiblement es relacionin més a través de les xarxes,
d’internet, i que també pogués augmentar les consultes a través
de la xarxa de qüestions relatives a la salut. De fet, és possible
que davant del fet, l’escenari que fos més complicat o existeixin
restriccions per poder visitar presencialment els metges de
capçalera en primera instància, també s’incrementàs aquest
nombre de consultes a través de les xarxes relatives a qüestions
de salut i a qüestions relatives a l’àmbit sanitari.

I no només això, sinó que una de les solucions que s’han
aportat per superar la pandèmia, que ha estat la relativa a les
vacunes, ha comportat també que existeixin dubtes en relació
amb la seva efectivitat i seguretat. En aquest cas, la iniciativa
està registrada a finals d’abril d’enguany, en aquest cas
s’esmenten les vacunes de Janssen i d’AstraZeneca perquè són
les que en aquell moment tenien més interrogants sobre
aquestes, sobre aquests dos vaccins.

Si més no, davant de tot aquest escenari que, com bé dic,
existia prèviament a la pandèmia però possiblement la
pandèmia l’ha complicat encara més, existeixen un conjunt de
recomanacions per facilitar l’accés a planes web allà on la
informació sanitària sigui més prudent, o sigui més adequada.

En qualsevol cas, es demana que quan s’accedeix a la xarxa
per consultar qüestions de salut siguin espais on aparegui la

informació de contacte allà on s’identifiquin els autors de les
informacions que es puguin fer públiques, que les informacions
que es puguin consultar estiguin actualitzades, que es
mantengui la confidencialitat de la persona que realitza
aquestes consultes, que la informació sigui clara i senzilla, que
es pugui entendre per part de les persones que consultin
aquestes informacions i que aparegui a sota aquest segell que
anomen a la iniciativa, HONcode, que és un codi ètic confiable
relatiu a la informació sanitària. 

En qualsevol cas, aquesta iniciativa, aquesta PNL, presenta
quatre punts d’acord. El primer és que el Parlament insti el
Govern a impulsar mesures per combatre la hipocondria digital
entre la població de la nostra comunitat autònoma en el marc
del Programa autonòmic de salut mental, que aquesta patologia
estigui inclosa també, es prevegi, en el marc. autonòmic de
salut mental.

En segon lloc, que el Parlament insti el Govern a apostar, en
col·laboració amb les entitats i els col·lectius sanitaris, per la
bona informació sanitària a través de campanyes de
sensibilització que assegurin una comunicació correcta entorn
a l’àmbit de la salut.

I, en tercer lloc, un dels punts que a mi em semblen més
importants d’aquesta iniciativa, que el Govern elabori un recull
de totes aquelles planes web que tenguin aquest segell que
esmentava per poder accedir més fàcilment a informació
sanitària de qualitat. 

I finalment, en el marc d’encara ara l’actual procés de
vacunació i davant els dubtes que s’han pogut originar, també
que el Govern fomenti la vacunació contra la COVID-19 a
través d’informacions clares i precises que permetin dissipar
tots aquells dubtes relatius als efectes secundaris que puguin
produir els diferents vaccins contra la COVID-19.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

També per a la defensa d’aquesta iniciativa, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La cibercondria o la
hipocondria digital no és una cosa minoritària que afecta una
petita part de la població, sinó que la majoria de la població
amb accés a internet prefereix consultar símptomes i patologies
per les xarxes abans d’acudir als professionals sanitaris. 

La cibercondria porta amb nosaltres des que les noves
tecnologies formen part de la nostra vida quotidiana, a cop d’un
clic podem trobar tot tipus d’informació, de qualsevol, amb
gran facilitat, fins i tot ens ofereix la possibilitat de ser
potencialment experts i savis, amb la simple capacitat de cercar
informació per Google o per Viquipèdia. 

La informació sobre la salut no és menys i aquesta facilitat
a l’hora d’accedir-hi pot provocar cibercondria o hipocondria
digital, que suposa un risc per al benestar de les persones.
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Sense un ull crític per detectar informació falsa internet es
converteix en una trampa quan es tracta d’informació sanitària.
Per una banda, pot servir com a informació i tranquil·litzar per
saber suposadament el que tu penses, no?, quins símptomes són
els que tens. Però també pots anar a molta desinformació ja que
fàcilment internet, a les xarxes, exageren la gravetat dels
símptomes, un simple refredat pot acabar sent una patologia de
càncer de pulmó.

La cibercondria o la hipocondria digital pot portar a un
autodiagnòstic, i provocar fàcilment l’automedicació. Hi ha una
línia molt fina entre la possibilitat d’anar a les xarxes a cercar
informació sanitària i la d’utilitzar els cercadors per a
l’autodignòstic de malalties, i aquest fet és molt preocupant. 

Tal i com diu l’exposició de motius a aquesta proposició no
de llei, aquesta pràctica cada vegada va en augment, per això
trobem necessari impulsar mesures per combatre l’hipocondria
digital entre la població, així com elaborar un recull de totes
aquelles pàgines web amb un segell per a una major fiabilitat
de les consultes que pugui realitzar la ciutadania envers la seva
salut.

És per aquest motiu que esperem el suport de totes les
formacions polítiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. També per a la seva defensa té la paraula el Sr.
Ensenyat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que mai com ara no
havíem tengut tant d’accés a tanta informació i especialment els
que estudiàrem al segle passat recordarem que en aquell
moment, que sembla que això no ha passat mai, no?, que per
saber de qualsevol tema havies d’anar a la biblioteca, i a la
biblioteca, primer dur sort que ningú no hagués tret el llibre que
volies consultar abans que tu i que les enciclopèdies estiguessin
com havien d’estar i especialment que tenguessin la informació
que havien de tenir perquè algunes fins i tot eren prou més
anterior.

Evidentment, ara que hem patit aquesta revolució
tecnològica, que evidentment té uns grans avantatges, crec que
n’hem de treure pit, és a dir, crec que tothom a casa seva ara té
la biblioteca més gran del món, dins casa seva, on poder
consultar a més de cada vegada més àgil, ara ja fins i tot sense
escriure, és a dir, ja ho poses a Google a través d’un missatge
de veu i ja et surt tota la informació.

Evidentment, la pròxima passa és ser capaços de generar o
de formar generacions que siguin crítiques en tot el contingut
que hi ha penjat a les xarxes on un pot trobat qualsevol cosa i
qualsevol justificació, fins i tot que la terra és plana, per
exemple, no?, és així, i molts altres coses, fins i tot tenir accés
a medicaments, a símptomes per allò que deia abans la
companya del Grup Parlamentari Unidas Podemos per fer un
autodiagnòstic.

Això evidentment també, tot el que suposa un avanç és com
una moneda que també té una creu i amb referència a aquesta
qüestió específica el tema que tractam avui horabaixa en
aquesta comissió, que és aquesta hipocondria digital, que
evidentment és una hipocondria com les de sempre, però amb
molta més informació, amb la qual cosa si una persona quan
té... o veu algú que té uns símptomes diu: “ah, a mi em sembla
que això jo també ho tenc”, imagina’t que la connecten a
internet, bé!, i és que té de tot. A mi és que em passa un poc
també, eh?, el que passa és que se m’oblida aviat, sobretot quan
m’assec a taula.

Per tant, la proposta que duim avui capvespre fa referència
a aquesta qüestió i molt especialment que s’inclogui dins el
programa de salut mental, dins aquesta planificació també per
tractar-ho i molt especialment que això, que tenguem referents
que tenguin autoritat científica suficient com per, en certa
manera, contrarestar aquesta informació que no és del tot
fiable, o no ho és gens, que moltes vegades trobam per xarxes.

Res més, moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, som davant una malaltia, per
endavant que donarem suport a aquesta iniciativa, però hem de
saber que som davant una malaltia de la qual encara  no tenim
dades, no tenim dades ni d’incidència ni de prevalença, no
sabem què ens trobam al davant i que aquesta crisi pandèmica
que hem passat no ha fet més que augmentar aquest trastorn. És
un trastorn que ja estava contemplat com un trastorn d’addicció
perquè hi ha moltíssimes persones que..., la gran majoria de
persones consulten abans... tot d’una, al primer símptoma, però
després n’hi ha moltes que això... com qualsevol altra addicció
que els pot produir una malaltia.

L’objectiu general número 5 del Pla de salut mental actual
diu que hem d’actuar globalment, la nostra comunitat ha
d’actuar, juntament amb la Direcció General de Salut Pública,
amb el Pla d’addiccions i drogodependències de les Illes, i hem
de fomentar aquesta col·laboració amb la Direcció General de
Salut Pública.

Ara en aquest probablement no el podrem incloure, però sí
al següent a partir de l’any 2022 o instar a incloure
l’hipocondria digital dins el nou pla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos, té la
paraula el Sr. Borràs..., ai!, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. 
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(Algunes rialles)

Ara no sé si ha dit el Sr. Gómez o no... estava pendent que...
sí? D’acord... Ens hem quedat dubtant...

LA SRA. PRESIDENTA:

He corregit ràpidament.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. Per no superposar ni reiterar informació que s’ha
donat, crec que la iniciativa és molt òbvia en el diagnòstic, en
les dades i sobretot en..., -perdó, en el diagnòtic-, en el mostrari
de la situació, en les dades i evidentment en la preocupació,
com la resta d’iniciatives que s’han dut.

A mi em preocupa una qüestió, des del nostre grup
parlamentari, i crec que tenim una oportunitat per abordar-la
específicament i estratègicament: 7 de cada 10 que pateixen
aquest autodiagnòstic són joves, i tenim una oportunitat ara
mateix en dues qüestions: una, amb la Llei de joventut que fa
incidència en la salut i la promoció de la salut dels joves, és a
dir, estratègies i canals específics que arribin als joves, tant a
través d’associacions com joves a títol individual, és important
que arribi aquesta informació, 7 de cada 10.

Evidentment l’accés a l’internet, l’accés a les noves
tecnologies és un públic diana, és un públic captiu, concret i
evidentment aquesta incidència minva així com pujant l’edat de
les persones. Per tant, la nostra gent gran, tot i quasi la meitat,
5 de cada 10 de més de 65 anys, sí s’autodiagnostiquen i
sobretot s’automediquen molts, recordem que la facilitat que es
dóna en això dels segons medicaments d’anar... quan estan
pautats durant una sèrie de temps molt llarga fa que aquests
medicaments s’emmagatzemin, s’acumulin i, per tant, quan ens
trobam amb aquest autodiagnòstic ens automedicam, que és una
cosa greu afegida.

Per tant, tenim la Llei de joventut i tenim el pla que hem
reivindicat al Govern, el Pla estratègic de joventut on s’han
d’abordar concretament actuacions, entre d’altres, d’aquest
tipus, una informació, una codificació segura a l’accés a
internet, a pàgines web que tenguin tota la garantia.

Abans la diputada Borrás ha començat això del pla.... això
de la memòria o el Pla autonòmic de salut mental, també vàrem
reivindicar la memòria, és a dir, que ens donassin dades de com
s’havia fet. Nosaltres ens sumam a aquesta reivindicació perquè
també és saber el diagnòstic d’actuacions que s’han fet dins
aquest àmbit per al disseny del nou pla, que supòs que s’hi
treballa ara, un pla es treballa quan no ha acabat el següent i se
suposa que aquestes iniciatives es recolliran dins el Pla
autonòmic de salut mental de les Illes Balears.

Poca cosa més, simplement farem seguiment quan es duguin
a terme aquestes iniciatives del Govern perquè es faci una
actuació específica al col·lectiu jove.

Hi ha també una plataforma important que és un bon
comunicador per arribar als joves i és el Consell de Joventut de

les Illes Balears on la llei també li donarà un protagonisme
important. 

És molt eficaç que la societat civil dugui a terme aquesta
conducció d’aquestes campanyes informatives i de
sensibilització, no tan sols l’administració és molt més proper
un interlocutor com un consell de joventut, com una associació,
com l’associació de famílies també per treballar aquesta
informació adequada i sobretot que l’apropament d’aquests
programes i pautes de conducta de la promoció de salut a tota
la ciutadania.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, yo lo que he constatado es que
hay muchísima gente que sí que es cierto que está buscando
información en plataformas alternativas, que huye de las
informaciones oficiales, pero aquí también tenemos que hacer
un poco de memoria y ver cómo hemos llegado hasta este
punto. Recordemos que aquí también ha sucedido que hemos
padecido una desinformación por parte del propio gobierno
cuando estalló todo este problema de la pandemia de la
COVID-19, incluso de la propia Organización Mundial de a
Salud. 

Sabemos que Pekín ocultó el virus de la COVID-19, pero
la OMS cuando lo supo también tardó demasiado en declarar
la alerta sanitaria, existe incluso un informe, realizado por
expertos convocados por la propia Organización Mundial de la
Salud, que defiende que si las autoridades sanitarias nos
hubiesen informado se habría podido evitar la pandemia. Esto
lo dice la propia Organización Mundial de la Salud por
expertos convocados por ella misma.

Por tanto, también podemos recordar el baile de las
mascarillas, ahora no son necesarias, ahora de repente ya sí que
son necesarias, ¿no?

Pues, entonces, no nos extrañemos ahora de que exista
desconfianza, que es natural y es lógico pensar que haya
muchas personas que puedan desconfiar de lo que les dicen los
gobiernos, lo que les dicen la Organización Mundial de la
Salud, lo que les dicen los médicos porque ya se ha sembrado
esta desconfianza en parte por culpa de la mala actuación de las
propias instituciones públicas y autoridades sanitarias en su
momento.

Por todo ello, bueno, pues ahora nos encontramos con este
problema de la hipocondría digital. Yo creo que esta iniciativa
puede ayudar a solventar el problema y tanto lo que significa
impulsar medidas para combatir la hipocondría digital, en el
marco del programa autonómico de salud mental, a pesar de
que no se especifican qué medidas se van a impulsar, a pesar de
la ambigüedad de esta iniciativa, bueno, pues mi voto será
favorable, esperando que se pueda enmendar algo de lo que

 



1174 SALUT / Núm. 66 / 3 de novembre de 2021 

hemos conseguido por culpa, ya digo de la desinformación y la
falta de rigor de las informaciones que teníamos al principio de
esta pandemia.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vagi per
endavant el suport a aquesta iniciativa que avui ens presenten,
el que passa és que jo no faria, amb tots els meus respectes,
gens d’alarmisme; és a dir, que ha arribat una pandèmia fins a
nosaltres, que hi havia ordre més contraordre, que ho
comprenem, perquè ningú no sabia què era aquest virus i
aquesta pandèmia, que hi havia desinformació? N’hi havia. Què
ho consultam per internet absolutament tot? Sí. 

Nosaltres també hem cercat informació i en aquest II
Estudio de salud y estilo de vida d’AEGON, diu que “7 de cada
10 espanyols padecen hipocondría digital”. Jo ho posaria una
mica entre cometes i m’explic. És a dir, segons aquest informe
que no sé si és sobre aquest que vostès s’han basat per fer la
iniciativa, diu que “un 67,5% lo busca todo en internet”, un 67;
“d’aquest, un 39% busca información en internet, pero no le da
credibibilidad”, restam; d’aquests, “un 32,5 no se fía de lo que
pone internet”, o “no tiene internet”, que també estan dins la
mateixa saca. I després, “un 28,3% busca información en
internet y le da credibilidad”. O sigui, som davant d’un 28,3 i,
a més a més d’aquests, jo no sé quants s’automediquen després.

És a dir que tenim hipocondria digital un 70 i busques per
cent, no, que cercam tots per internet, sí. Ara, que tots siguem
hipocondríacs no. Igual que abans era hipocondríaca qualsevol
persona abans que arribàs internet, que el del costat li deia “jo
tenc mal aquí” i te deia “jo també”, “ah, idò jo també ho tenc”
i “què prens?”. Això ha passat tota la vida, és a dir, ho dic
perquè tampoc no hem d’exagerar amb les dades. Que ens hem
de posar fil a l’agulla? Sí. Què hem de ser previsors? Sí. Què
nosaltres donarem suport a la iniciativa? També. Però d’aquí
que hi hagi un 70% que té hipocondria digital, em sembla una
mica una hipèrbola i ho volia dir.

A banda d’això, bé, tenen el nostre suport, però aquesta
reflexió la vull fer. Que anam cap aquí? Pot ser, ara crec que no
és tan greu la situació com a vegades la volem pintar i
l’estadística de vegades també és una mala consellera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta iniciativa la podíem titular
també com la iniciativa del doctor Google, que és com la
coneixen els metges a les consultes d’urgència d’Atenció

Primària. Si tu parles amb qualsevol metge, ells el que tenen
quan s’enfronten a un pacient és que primer han de rebatre al
doctor Google per a després atendre la patologia. Els metges
tenen clar que quan un pacient va a la consulta, han de treure
quina informació és la que ja té, perquè saben que han mirat
Google, perquè hi ha una gran quantitat de pacients que ja han
passat per aquesta banda i de vegades també han de lluitar
contra el pacient i és un problema, perquè el pacient ja té clar
quina és la malaltia que té, ja té clar quin és el tractament que
tér i només necessita una signatura del metge. Llavors aquesta
iniciativa és important per poder fer-ho.

Per posar algunes dades damunt la taula, parlem que el 48%
de les persones ja cercava la informació el 2018 a Espanya, a
Luxemburg el 71% dels pacients i a Dinamarca el 65%.
Llavors, tot i que alguns grups vulguin treure un rèdit polític
també de propostes com aquesta, que el Govern és molt dolent,
les administracions ho fan tot molt malament, hem de tenir en
compte que la informació ja existeix, és a les xarxes i la gent la
cercarà perquè és una qüestió de llibertat, que no només és anar
de canyes, té la gent de poder cercar la informació.

Per posar qüestions damunt la taula, si tu llegeixes
qualsevol prospecte de qualsevol medicament, si parlem per
exemple del paracetamol diu: “efectes rars poden afectar un de
cada mil pacients, malestar, baixada de tensió, augment dels
nivells d’enzims al fetge molt rars”. Un de cada 10.000
pacients vol dir que una persona de Formentera ja tindria açò.
“Reaccions al·lèrgiques greus, baixada de glucosa, (...)
sanguinis, alteració del fetge i del ronyó”. I si miram l’aspirina,
un dels medicaments que tenim tots, potser fins i tot a la cartera
o a la bossa, parla de “Síndrome de Reye, trastorns del fetge,
anèmia, dificultat per respirar, sordera”. Els prospectes que
duen els medicaments.

Llavors els que han de tenir la validesa per poder fer-ho,
han de ser els metges i els mateixos metges donen suport a
iniciatives com aquesta, sempre que el pacient sàpiga que ha de
contrastar el que ha mirat a internet, perquè és una informació
que tindrà i que el pacient ha de poder cercar, però contrastar-la
amb l’especialista. 

Llavors que es facin iniciatives amb les quals es posi el
focus justament en donar valor al treball que fan els metges i
que puguin validar aquesta informació, són molt importants.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contradiccions intervenen pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta. Intentaré respondre un poc per
damunt les intervencions que s’han fet i en primer lloc agrair el
suport dels diferents grups a aquesta iniciativa.

Tant la Sra. Borràs, com la Sra. Pons, crec que es referien
a la qüestió de les dades. Aquesta iniciativa té mig any i a la
meva intervenció ja no he volgut entrar en detall a explicar els
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diferents percentatges que apareixen en el seu contingut, perquè
em sembla que ja ha passat un temps suficient com perquè es
pugui posar, entre cometes, en dubte un poc la vigència
d’aquestes dades, atès que la informació ara mateix canvia molt
ràpidament i la pandèmia ha tengut conseqüències també
importants en aquest sentit. 

Però sí que posava de relleu a la meva intervenció, que es
constata aquesta tendència a l’alça, sobretot davant la situació
que s’hagi pogut esdevenir amb la pandèmia, tant la tendència
a l’alça relativa a la hipocondria digital, com malauradament a
donar certesa a la informació que es pugui consultar.

És vera que no es tracta Sra. Pons de crear alarmisme
evidentment, però sí que si existeix la possibilitat de qualque
manera de què aquesta comissió assumeixi un acord que de
forma pro activa pugui posar solució, o assenyalar un
problema, benvingut sigui en aquest sentit.

I benvingut sigui també Sr. Gómez quan vostè es referia als
joves que evidentment, pràcticament ja són nadius digitals i
tenen un accés molt fàcil a les xarxes socials, a les planes web
d’internet, si aquesta iniciativa també serveix per poder tenir-la
en compte, per poder millorar altres iniciatives que sorgeixin
d’aquest Parlament i que, de forma transversal, quan parlam de
problemes relatius a la joventut, es pugui incloure aquesta
problemàtica que afecta tota la població, però, com vostè bé
deia, específicament els joves, per tant, que es pugui tenir en
compte aquesta iniciativa en aquest sentit, en les diferents
iniciatives que de forma transversal van dirigides o són
polítiques de joventut, o van dirigides a la joventut i que per
tant, es pugui actuar en aquest sentit relatiu a aquesta iniciativa
concreta.

Després sí que la Sra. Ribas feia referència a la informació
generada pel Govern i l’OMS. En aquesta iniciativa tampoc no
es tracta de defensar la informació que s’hagi pogut fer pública
des dels espais oficials o governamentals propis del Govern
d’Espanya, o l’Organització Mundial de la Salut, de fet es
refereix a informació sanitària, informació mèdica, on el que
s’intenta és posar l’accent en aquelles planes web que puguin
tenir el codi que fa referència aquesta iniciativa, aquesta PNL
i que realment responguin a una informació sanitària veraç,
correcta i que no generi alarmisme en aquella persona que ho
consulta. 

Per tant, intentar treure punta a aquesta iniciativa en aquest
sentit, crec que està fora de lloc en el debat que hem mantingut.

I amb això crec que he contestat totes les aportacions que
s’han fet dels diferents grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només agrair a aquelles
formacions polítiques que donaran suport a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies presidenta. Igualment donar les gràcies a
totes les persones que han intervengut en el debat i als qui
mostraran el seu suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que es pot aprovar, si els portaveus així ho
consideren, per unanimitat? Sí.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4318/21, relativa al combat de la hipocondria digital
i per a la bona informació sanitària. 

4) Proposició no de llei RGE núm. 5410/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
per una Educació Primària sense mascaretes.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5410/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, per una Educació Primària sense mascaretes.

Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.  

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta és una d’aquelles proposicions no de llei que,
concretament, vàrem registrar el dia 3 de juny d’enguany i que
venen recomanades per associacions de pares i mares d’aquesta
comunitat, preocupats per la interrelació dels seus infants, la
sociabilització, la salut, la respiració i l’alegria de viure. Així
que per això presentam aquesta iniciativa que esperam que
mirin amb bons ulls. 

L’Organització Mundial de la Salut i el Fons de Nacions
Unides per a la Infància, és a dir UNICEF, no recomana en
general l’ús de mascaretes entre els menors de 6 anys i 11 anys,
desaconsellant-la expressament en el cas dels menors de 5.
Totes dues agències argumenten que les mascaretes poden
interferir significativament en el procés d’aprenentatge i tenir
un impacte negatiu a les activitats escolars crítiques, a més dels
efectes perjudicials físics, que van des d’infeccions provocades
per la reinhalació de material de desfet, hiperventilació, passant
per dificultats respiratòries, marejos, debilitat, confusió mental,
acumulació de CO2, entre d’altres. 

Sobre la incidència del virus entre els joves, l'OMS indica
que davant la limitada evidència disponible, els nins petits
poden tenir menor susceptibilitat a la infecció en comparació
amb els adults i indica que apuntaria a la menor capacitat de
transmetre la infecció en els primers anys de vida, fins a 6
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vegades menys que als adults, segons l’estudi citat. Actualment,
cap país europeu, excepte Espanya, no obliga els menors de 12
anys a dur mascareta en cap cas, ni als espais exteriors ni als
interiors.

Espanya, en canvi, ha establert les mesures més dures de tot
Europa en relació amb l’ús de la mascareta per part dels menors
de 12 anys des de l'inici de la pandèmia. 

Nosaltres pensam que els nins i nines necessiten respirar
lliurement per créixer sans i forts, mirar-se als ulls, veure com
parlen els altres i també actuar i veure l’expressió emocional
dels seus companys d’escola o de pati per poder desenvolupar
la seva pròpia intel·ligència emocional. Ho torn a dir:
necessiten socialitzar-se sense barreres, necessiten tenir una
infància feliç per poder ser persones adultes sanes tant
físicament com mentalment.

Allà va la proposta que avui fa el Grup Parlamentari El Pi,
i per això convidam que aquest Parlament insti el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes a retirar l’obligatorietat de
l’ús de la mascareta en els menors de 12 anys, tant en els espais
exteriors com en els interiors. Això inclou tots els centres
educatius de Primària, fins i tot si no es pot mantenir la
distància de seguretat d’un metre que estableix l’Organització
Mundial de la Salut. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. BORRÀS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular ens abstendríem perquè el motiu principal
és per als interiors, perquè opinam que en els interiors sí que
s’hauria de dur mascareta mentre les autoritats sanitàries ho
recomanin. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat, Sra. Pons, és que
ja només amb la primera línia de la seva proposició no de llei
nosaltres ja tenim dubtes, perquè afirmen que la OMS i el Fons
de Nacions Unides per la Infància, o sigui UNICEF, no
recomanen en general l’ús de mascareta entre menors de 6 i 11
anys, i ho desaconsellen expressament en el cas de 5 anys. Si
anem directament a la pàgina web d’UNICEF i de l’OMS,
indiquen que, talment: “el uso de mascarilla no debe ser
obligatorio para los niños de hasta 5 años, en aras de la
seguridad y en interés general del niño, y dada su incapacidad
de utilizar adecuadamente una mascarilla con una asistencia

mínima”. Així també: “recomiendan que la decisión de utilizar
mascarillas en niños de entre 6 y 11 años se base en los
siguientes factores: si hay transmisión generalizada en el área
donde reside el niño”, aquesta informació la pot trobar vostè on
li dic, tant a UNICEF com a l’Organització Mundial de la
Salut.

És més, a la pàgina expressament d’UNICEF indiquen que
és recomanable l’ús de les mascaretes, dic literalment: “una de
las principales vías de transmisión de la COVID-19 es a través
de las gotas respiratorias que expulsamos al hablar, cantar,
toser o estornudar. Aunque todavía se está investigando
acerca de este asunto, ya sabemos que el virus también se
puede transmitir a través de personas que no presentan
síntomas, por lo cual significa que algunas personas pueden
ser contagiosas sin tan siquiera darse cuenta”. I tot seguit diu
una sèrie de suggeriments sobre “qué tipo de mascarilla ha de
llevar mi familia, qué tipo de mascarilla de tela es la más
adecuada, para un niño es esto...,” per a un tipus de nens o uns
altres, o sigui que dona tot tipus de recomanacions de portar
mascareta. 

Llavors ja amb la primera frase nosaltres no podem estar-hi
d’acord. 

Quan vostès van registrar aquesta proposició no de llei, a
principis de juny, hem de recordar que va venir una cinquena
onada, on va afectar especialment els infants i els joves, és cert
que els infants i els joves és la població, en aquest cas, la no
vacunada i els joves la darrera en vacunar-se. Sabem de sobres,
perquè hem fet molts debats ja en aquesta cambra, que la
mascareta s’ha vist que és l’instrument eficaç per disminuir la
transmissió d’aquest virus. Llevar la mascareta, per exemple a
la Comunitat de Madrid, la Sra. Ayuso, que va posar aquesta
mesura en pràctica, les escoles van ser les primeres que van
demanar, en aquest cas els pares, que per favor sí que portessin
els fills amb mascareta per tota la sèrie de protocols que treuen.

És ver que aquí a les Illes Balears, en diferent tipus de regió
i com som nosaltres, no?, per la tipologia de comunitat
autònoma de les Illes idò en algunes illes o fins i tot en alguns
municipis idò que està més controlat tot el tipus de pandèmia,
i el virus idò hi ha un debat molt extens, això sí que és ver. Però
jo ja ho vaig dir ahir mateix en el Ple, en el debat de
l’aprovació del projecte de Salut pública: des d’Unides Podem,
o sigui, ens alegrem i confiem i seguim confiant que la gestió
i les mesures que s’han pres en tota aquesta gestió de la crisi
sanitària hagi estat en mans d’experts de salut pública i
d’epidemiologia. 

Per tant, nosaltres seguirem fent cas als experts i no
gestionar aquesta crisi per via política sinó per via d’experts i
professionals. Així que no li donarem suport a aquesta
iniciativa.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez. 
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres, des del Grup Parlamentari
Ciutadans entenem i empatitzam amb la preocupació que ens
traslladen algunes associacions de pares i mares d’alumnes
d’Atenció Primària envers la inferència de l’ús de la mascareta
en la socialització, i sobretot la socialització que es pot dur dins
entorns, diguéssim, de més contacte, de més activitat com
poden ser els espais oberts, els patis o a les activitats fora de
l’aula. 

A nosaltres sí ens preocupa i ens ocuparia molt saber
l’opinió de les entitats membres del Pacte balear per la infància,
on analitzen les conseqüències també de la pandèmia amb els
nins i nines, els infants i els adolescents. I tenim l’oportunitat
també d’escoltar el director de l’OBIA, aviat, també que ens
pugui dir la incidència, que serà demà evidentment, però també
la memòria recull qualque aspecte i no hi hem vist cap tipus de
recomanació en aquest sentit. Sobretot perquè la proposta que
es duu aquí és molt incident, és a dir, parla de retirar
l’obligatorietat de dur mascareta, als menors de 12 anys tant en
espais exteriors com en interiors, i això inclou tots els centres
educatius fins a Primària, fins i tot, si no es pot mantenir la
distància de seguretat.

Jo puc entendre que l’OMS i fins i tot UNICEF, com a
organisme expert en tema d’infància, no recomani, però no diu
que s’hagi de..., no encoratja les autoritats sanitàries a llevar-la
immediatament per una situació, si ho fa és recomanar als
menors de 5 anys, però és que ho fan tots els pediatres, als
menors de 5 anys, també. 

I sobretot des del nostre grup parlamentari sempre hem
subscrit fer cas i crec que vostè, el seu grup parlamentari
també, El Pi, fer cas de l’evidència científica i dels informes
tècnics i científics del comitè; és ver que no tots els tenim
públics com hem demanat nosaltres i que acompanyarien molt
la pedagogia i la comunicació de les mesures preses per les
autoritats sanitàries, però l’autoritat sanitària pública, o sigui de
Salut Pública de les Illes Balears envers entenem a aquests
experts no recomana llevar-les ni molt manco, almanco en els
espais tancats, és a dir, a les aules. 

Hem de recordar també que fa un mes teníem manco l'1%
de la taxa d’incidència, tenim el 3% avui.

Hem de recordar que s’han produït casos de contagis dins
els centres escolars, ho va manifestar el conseller, tot i que la
incidència és baixa al perfil dels infants i joves a primària duen
mascareta. 

És a dir, jo crec que ara mateix la situació que hi ha fa que
des del nostre grup parlamentari no puguem donar suport a una
iniciativa tan explícita com és, i tan reivindicativa com és el
tema de..., inclòs que no hi hagi la distància de seguretat, que
és el que es demana actualment encara, és a dir, si no es pot
mantenir la distancia de seguretat, independentment de la
població, s’ha de dur la mascareta.

Què reivindicam nosaltres? Evidentment que es compleixi,
es garanteixi que per a les persones en situació de dependència
o amb dificultats respiratòries, evidentment, que tenguin a

més... que estiguin avalades pel seu pediatre no sigui obligatori
dur-les; que se segueixi treballant molt en pedagogia i
informació en les famílies, crec que és evident i fonamental, i
tal volta s’han de treballar altres actuacions complementàries
per facilitar la socialització i l’ús en la normalitat d’aquesta
situació, que esperem que sigui transitòria i que aviat la
puguem llevar. Fins i tot es plantejava abaixar l’edat de la
vacunació, és a dir, es planteja, encara no està decidit, però es
planteja per a la immunització del major nombre de població.

Sí que exigirem nosaltres, i crec que el seu grup
parlamentari també ho ha fet, Sra. Pons, és que tots els centres
tenguin les garanties de ventilació i els protocols amb la
tecnologia suficient per garantir la ventilació adequada, que
això sí que està reivindicat també per les autoritats sanitàries,
i sap vostè que molts de grups parlamentaris vam reivindicar la
immediata actuació per part de la Conselleria d’Educació i
també la Conselleria de Salut.

Per aquesta raó i entenent aquesta empatia, però no
compartint la mesura que proposen tal com vostès la plantegen,
el nostre grup parlamentari optarà per l’abstenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pons, la veritat és que
m’encantaria poder votar a favor, de veritat, perquè és que quan
ho veig em va en certa manera llàstima, no?, pobres al·lots
d’haver-se de passejar... i sobretot amb la mascareta posada, el
mateix també que podem compartir la mateixa preocupació per
als adolescents i joves, on precisament en aquell moment de la
vida en què tenen més necessitat de socialització, els hem fotut
la festa, per dir-ho amb un llenguatge planer, no?, amb totes les
mesures evidentment de control.

Jo crec que davant una situació com la que ens ha tocat
viure, la que ens toca viure tenint en compte que això no ha
acabat, crec que és important tenir-ho en compte i posar-ho de
manifest -això no ha acabat-, evidentment, hem de fer el que els
metges ens diuen. Els metges ens han salvat la vida segurament
a molts de nosaltres en determinades actuacions i per tant,
sempre en aquest sentit nosaltres hem de ser els primers que
estrictament acomplim el que ens marquin les autoritats
sanitàries.

Respecte d’això, per tant, no podem votar a favor des del
nostre grup parlamentari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. A día de hoy el Gobierno de Pedro
Sánchez no tiene ningún plan para acabar progresivamente con
la imposición de las mascarillas en las escuelas, a diferencia de
la mayoría de países europeos, donde sí se están planteando ya
esa desescalada progresiva para quitar las mascarillas y están
apostando por sistemas de depuración de aire, cosa que aquí
tampoco se ha hecho, sino que se ha cargado sobre los colegios
esa responsabilidad.

Nosotros desde VOX también hemos presentado una
iniciativa en el mismo sentido en este parlamento, si bien aun
no sido incluida en el orden del día para su debate y votación.

Creemos que no tiene sentido cargar sobre los menores las
medidas sanitarias tan rigurosas cuando no existe ninguna
evidencia científica que lo justifique y, tal como indica el grupo
que propone esta iniciativa podría ser incluso contraproducente
y afectar al desarrollo de los menores. Puede llevar a la
autocontaminación y provocar otras patologías como hongos o
dermatitis, además de la importancia del lenguaje no verbal del
que estamos privando a los niños que acarreará consecuencias
psicosociales, por no hablar ya de los perjuicios que puede
ocasionar a los alumnos con necesidades especiales.

Por todo esto, nuestro voto es favorable a esta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Debatem ara mateix l’ús de la
mascareta en els menors de 12 anys, vagi per endavant que la
mascareta en els menors de 6 anys no és obligatòria, llavors, els
nins d’educació infantil ja no han de dur aquesta mascareta.

Després, hem de pensar també quin és l’ús de la mascareta
i quin és l’objectiu d’aquest ús. Tornaré a repetir una frase de
què vàrem parlar justament ahir en el debat d’aquest projecte
de llei en el qual la Llei de salut pública, que és el tema que es
debat, podem dur-ho a la política i que Pedro Sánchez és el
dimoni i que ens durà a tots a l’infern, o podem dur-ho al que
és, que és realment pensar en la salut de la població: principi de
precaució, l’existència d’indicis fonamentats d’una possible
afectació greu de la salut de la població encara que hi hagi
incertesa científica, (...) risc -Sra. Ribas, incertesa científica-
determinada a la cessió, prohibició o limitació de l’activitat
sobre la qual concorri.

Hem de pensar quin és l’ús de la mascareta i per a què
serveix. 

Ara mateix els protocols diuen que si un pacient o un
alumne té símptomes de malaltia respiratòria, que pot ser la
COVID, pot ser la grip o por ser un refredat comú, aquest
alumne ha de quedar-se a casa, i això sí que és un aïllament i
una pèrdua dels drets del menor. I crec que hem de pensar, en

lloc dels drets polítics o les qüestions polítiques que podem
treure, en els drets del menor.

Ara mateix estem en plena campanya de la grip, la grip és
a punt d’arribar. L’any passat no va haver-hi quasi incidència
de la grip perquè la mascareta era obligatòria a molts de llocs,
pràcticament a totes bandes i sembla que la incidència de la
grip va desaparèixer.

Aquest any que tenim més llibertat, però llibertat de la de
veritat, per a l’ús de la mascareta, sí que veiem que la grip torna
venir, hi ha la campanya de vacunació de la grip de nou i que
és una malaltia que recordem que també mata un munt de
persones i que potser sigui confosa amb la COVID-19 a les
escoles.

Llavors, per al bé de l’interès del menor, que és del que es
tracta, -òbviament també voldríem-, considerem des del Grup
Mixt que la mascareta s’ha de mantenir. A més, també hem de
pensar que és el col·lectiu que més tranquil·lament ha acceptat
aquesta mesura, jo penso en els nins quan pugen al cotxe de
vegades..., el meu fill mateix quan puja al cotxe puja amb la
mascareta, en un lloc que és unitat familiar, dur la mascareta
perquè ho té totalment interioritzat.

Crec que no hem de fer un debat polític, com s’ha dit abans
també, de mesures tècniques que han de ser debatudes de
qüestió tècnica.

És per això que no li podem donar suport, tot i que sabem
que les associacions de pares i mares ho demanen, però també
pensem que els menors de 6 anys ja no han de dur-la, i els de
6 a 12 anys quan l’han de dur és per una qüestió de protecció
de la salut del menor i també de protecció de la seva educació. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Triay. 

LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Segons l’Organització Mundial de
la Salut la transmissió del SARS-CoV-2 pot ocórrer a través de
contacte directe, indirecte o proper amb gent infectada, a través
de secrecions infectades com ara la saliva o secrecions
respiratòries, o de les seves gotes que són expel·lides quan una
persona infectada tus, esternuda, parla o canta. La transmissió
mitjançant gotes, com pot ocórrer quan una persona es troba a
una distància pròxima, per tant inferior a menys d’1 metre,
d’una persona infectada i aquesta presenta símptomes
respiratoris, es troba parlant o cantant, en aquestes
circumstàncies les gotes respiratòries que contenen càrrega
viral poden arribar a la boca, al nas o als ulls d’una persona
susceptible i poden resultar en una infecció. 

L’eficàcia de l’ús de la mascareta per disminuir la
transmissió comunitària del SARS-CoV-2 ha estat àmpliament
evidenciada. Ja el mes de maig del 2020, tres mesos després de
detectar el primer cas de COVID a les Illes Balears, els
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científics avisaven de la importància de generalitzar l’ús de la
mascareta en població asimptomàtica, incloent infants per
prevenir així la transmissió del SARS-CoV-2. 

El paper d’aquestes per part dels nins i nines podria jugar
amb l’obertura segura de les escoles, insistint en què s’havia
treballat per la disponibilitat de mascaretes de mides adequades
per a aquesta població. L’ús de la mascareta per part de la
població escolaritzada venia precedida d’una feina educativa
des de l’àmbit familiar i escolar per assegurar la cooperació
dels nins i nines en l’adopció d’aquesta mesura de la salut
pública. 

En infants, com en adults, les mascaretes redueixen el risc
de contraure i transmetre els SARS-CoV-2 ja que aquestes
redueixen l’emissió de partícules portadores del virus. Un clar
exemple és va observar a Israel el maig del 2020, quan partim
d’una situació epidemiològica extremadament favorable
l’ocurrència de dos brots de gran magnitud a centres escolars,
per tant, aquest va afectar 175 alumnes, es van poder relacionar
amb la relaxació de mesures per prevenció a les escoles com la
conseqüència d’una onada de calor al país, en especial,
l’exempció de l’ús de la mascareta a les escoles durant aquell
període i el funcionament continu amb els sistemes de
climatització amb les finestres tancades.

Els temors sobre la possibilitat d’una reducció a la saturació
d’oxigen i una retenció de diòxid de carboni quan s’utilitza una
mascareta són totalment no fonamentats d’acord amb les dades
disponibles i cal recordar que la pandèmia continua, el risc de
transmissió existeix i especialment entre el col·lectiu no
vacunat, els nins entre 6 i 11 anys. 

Els casos que fins ara s’han donat en infants han demostrat
que la majoria d’infeccions per COVID-19 en nins i nines són
asimptomàtics o lleus. Per tant, el Govern de les Illes Balears,
d’igual manera que el Govern d’Espanya, pren decisions a
partir d’una evidència científica i revisa constantment la
situació i la conveniència de mantenir o no  determinades
mesures en funció de l’evidència científica.

Per tant, l’ús de la mascareta a les escoles no només
contribueix a l’esforç global de reduir la transmissió
comunitària del virus i en conseqüència a l’aixecament de
restriccions associades a la prevenció de la COVID-19, sinó
que també minimitza la disrupció de l’educació, permet que els
nins puguin gaudir del dret a l’educació presencial i per tant
sociabilitzar, Sra. Pons, a la vegada que es protegeix a les
famílies i als treballadors de risc. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon ara el torn 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. No
m’ha sorprès el resultat d’aquesta votació d’avui. He de dir que

el Grup Parlamentari El Pi també està sempre obeint el que
diuen les autoritats sanitàries, i m’interpretin bé.

A mi el que m’agradaria és que de qualque manera es
quedin amb la filosofia del nostre plantejament del dia d’avui,
és a dir, és cert, Sr. Sanz, que els infants s’adapten a tot, el que
passa és que els adults també ens hem adaptat a tot i això no
vol dir que no hi hagi seqüeles demà o passat-demà.

Per tant, jo em quedaria amb aquesta filosofia d’aquesta
proposició no de llei, que tot d’una que es pugui, es faci. Ja
sabia que no sortiria endavant però jo tenia la necessitat de
verbalitzar el que diuen pares i mares desesperats. Què ja s’han
adaptat ara perquè ara ja fa 1 anys i 8 mesos, i perquè han
viscut tantes coses que sembla que hem viscut tota la vida amb
la pandèmia? Sí. Què sabia que el resultat seria aquest? També,
i que nosaltres hem fet cas sempre del que ens diuen els metges,
com deia el Sr. Ensenyat, també. Però, en qualsevol cas, ja
saben vostès que de 0 a 6 anys el que viuen els infants queda
gravat per a sempre i a continuació, la següent etapa de 6 a 12,
també hi queda gravat.

Per tant, no ens sorprèn i, bé, en qualsevol cas es quedin
amb això, tot d’una que puguin, vostès que tenen bo al Govern,
per favor imitin altres països d’Europa perquè es pugui fer
efectiu el fer de retirar la mascareta als infants, que s’han de
veure el somriure uns als altres.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 5410/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

2 vots a favor, 7 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5410/21, per una educació primària sense
mascaretes.

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