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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, Sr. President, Ares Fernández substitueix Beatriu
Gamundí.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Irantzu Fernández.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà, però només per a
la primera PNL en principi, i, si no ha vengut, també per a la
segona.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

L’únic punt de l’ordre del dia d’avui, consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 2654 i 3225/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2654/22, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
per una revisió a fons del sistema sanitari de les Illes
Balears. 

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2654/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una revisió a fons del sistema sanitari de
les Illes Balears. Per a la seva defensa té la paraula per part del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Així és, nosaltres creim en aquesta revisió a fons del sistema
sanitari de les illes. Des del començament de la pandèmia de la
COVID-19, recordam aquells aplaudiments de la població
envers els sanitaris, eren moments d'incertesa, de dubte, de
dificultat enfront d'una realitat desconeguda per al conjunt
social. Després d’aquells moments viscuts, avui en dia ningú no
dubta de la professionalitat, la generositat i l'esperit de sacrifici
dels professionals sanitaris, ni tampoc del seu compromís amb
el bé comú. 

Tanmateix, la realitat de la pandèmia va fer palesa la
fragilitat del sistema i la necessitat de redimensionar-ho,
solucionar la manca de professionals i millorar la capacitat
d'adaptar espais nous i evitar així futurs col·lapses tant a
Atenció Primària com als centres hospitalaris. 

Les recomanacions de la Unió Europea per millorar l'actual
sistema sanitari a l'Estat espanyol són clares i precises. Espanya
ha d'afrontar de manera efectiva, la capacitat del sistema de
salut, ha de protegir els llocs de feina dels sanitaris i millorar

les seves condicions laborals, rebaixar les llistes d'espera,
fomentar la investigació i retenir talent; una idea amb la qual
segur tots hi estam d'acord, però hem de trobar la fórmula per
aconseguir-ho. 

Segons una macroenquesta, on han participat de 19.300
professionals, entre els quals s'hi troben 154 infermeres de
Balears i que s'ha dut a terme pel Consell General d'Infermeria
per conèixer l'impacte de la pandèmia entre el personal
d'infermeria, s'estableix que més del 45% dels infermers o de
les infermeres, més ben dit, espanyoles han reconegut que
medita deixar la professió, a causa de la situació que ha
augmentat per la COVID-19. És cert que allò més dur d'aquesta
pandèmia, aquests dos primers anys, ja ha passat, però és cert
també que encara la COVID continua i que encara estam una
mica, no diré saturats, que sé que a les autoritats sanitàries no
els agrada, no diré col·lapsats, que sé que encara els agrada
manco, però direm que pressionats, i segurament en això també
estarem tots d'acord. 

Vostès han pogut llegir perfectament aquesta proposició no
de llei. Per tant, pas ja exposar-los quins són els punts que
creim imprescindibles i que esperam que tenguin el seu suport. 

El Parlament de les Illes insta el Govern a crear una
ponència parlamentària, per a la revisió a fons del sistema
sanitari de les Illes Balears, amb la participació dels
responsables de les conselleries afectades, dels agents dels
sectors implicats i dels experts, que culminarà amb la redacció
d'un informe. 

I segon, el Parlament instaria el Govern de les Illes a
elaborar un pla d'actuació integral del sistema sanitari de les
Illes, que tengui en compte l'informe de la ponència
parlamentària esmentada a l'acord anterior. 

Aquesta és la nostra proposta avui en aquesta comissió de
Salut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Torn de fixació de posicions de
major a menor, tret del grup a què pertany la presidenta del
Govern, que intervendrà en darrer lloc. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Borrás, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Moltes gràcies, president. Bones tardes, diputats i
diputades. Jo estic totalment d'acord que la realitat de la
pandèmia ha demostrat que el sistema sanitari fràgil i s’ha de
redimensionar; que hi ha una manca clara de professionals, és
una realitat i que hi ha col·lapses a la llista d'espera i fins ara
ens hem cansat de dir que el sistema sanitari és el més bo del
món, però és un fet que s'ha fet a costa dels professionals, a
menys cost i els professionals pareix que estan cansats i no
aguanten més. 
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La Unió Europea ens ha dit clar i molt alt que hem de
millorar aquest sistema sanitari, que hem de protegir els llocs
de feina dels sanitaris. Les Balears necessiten més de 3.000
infermers per situar-nos a nivells europeus. Els índexs de
metges que abandonen Espanya i la nostra comunitat autònoma
són francament preocupants. L’altre dia parlàvem que de 25
metges que acabaven Medicina Familiar i Comunitària, només
en quedaven 6. Avui hem pogut llegir que de 232 places
ofertes, només n'han quedat 222, i que potser encara n’hi ha
que renunciaran. Més de la meitat dels metges que acaben una
especialitat es plantegen anar-se’n a un altre país i en això ens
hi hem de posar de qualque manera.

No sé si la fórmula que ha presentat El Pi és l’adequada o
no, però sí que hem de fer una reflexió, ja basta d’orgull i de
supèrbia i de prepotència, sinó que hem de fer una reflexió amb
humilitat i hem de redimensionar aquest sistema sanitari nostre,
que és molt fràgil. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podem, no hi ha cap representant. Passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Molt bones tardes a tothom. Amb la
iniciativa presentada avui, que parla d’una revisió a fons del
sistema sanitari de les Illes Balears, Sra. Pons, nosaltres hi
estam d’acord, fins i tot crec que ha fet curt vostè en la diagnosi
exposada al contingut de la iniciativa. Entre altres coses perquè
aquesta comissió té testimoni d'anàlisi, no tan sols per la
compareixença dels mateixos professionals de l'àmbit sanitari,
tècnics de cures d'infermeria, infermers i infermeres,
fisioterapeutes i facultatius dins diferents àmbits, sinó perquè
nosaltres mateixos, amb la capacitat propositiva que hem
tengut, unes acceptades, unes altres no, hem fet discurs, menció
i dades envers el tema de la situació que s’està donant, de
mancances en el nostre sistema públic de salut.

Quan vostès parlen de la revisió del sistema sanitari,
entenem que es refereix al sistema públic de salut, però també
afecta al sistema sociosanitari assistencial. Evidentment falten
metges de valoració en l’àmbit pel grau de discapacitat i
dependència i els treballadors de l’àmbit més tècnic, que donin
suport, com infermers, fisioterapeutes i treballadors socials,
això és evident.

Però miri, hi ha instruments que aquesta comissió ha
aprovat, com a proposicions no de llei, fins i tot plans als quals
hem donat suport i estratègies que no s’estan complint i crec
que és important fer el seguiment del compliment d’aquestes
iniciatives aprovades en aquesta comissió i en el plenari del
Parlament; i per l’altra banda, l’execució dels plans estratègics,
que ha anunciat la mateixa conselleria, el mateix Govern, que
encara no s’han posat en marxa, com el pla en tema d’estratègia
d’Atenció Primària o el Pla de salut mental i emocional de les
Illes Balears. I així com vostè ens ha plantejat i sempre li

agraïm que vostè vengui aquí i plantegi el tema de si estam
disposats a transaccionar, disposats a arribar a acords per treure
endavant les proposicions no de llei, Sra. Pons, vostè sap que
l’estratègia també i la línia... i l’estil de treball del nostre grup
parlamentari. Però clar, quan vostès plantegen..., el segon punt
va vinculat al primer i el primer insta unes competències que no
té el..., és a dir, que no li pertoca al Govern incidir en
l'estratègia, les activitats i l'organigrama del legislatiu, que és
el Parlament, nosaltres tenim dificultats per, tal com està
proposada aquí, donar-li suport per una qüestió simplement de
sentit comú i d’organigrama; no per la filosofia. Perquè jo
entenc que a qualque moment qualque òrgan, i vostè diu aquí
que qui l'ha de tenir no és la conselleria perquè no té aquesta
capacitat, i nosaltres creim que sí, que la capacitat la té la
conselleria no tan sols per la part, diguéssim, professional,
científica, sinó orgànica i pressupostària. El Servei de Salut de
les Illes Balears té departament de recursos humans, té
departaments de l'àmbit de la gestió econòmica i té servei
jurídic. Però és que, a més a més, el té Govern, a nivell
estratègic, des de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts i Acció
Exterior i des de la Conselleria de Presidència, Funció Pública
i Igualtat.

Precisament és el que el nostre grup parlamentari va
demanar a l'inici de la legislatura. aquesta auditoria integral,
operativa i funcional de la comunitat autònoma; que,
evidentment, en una part més petita afectava l'àmbit del servei
públic de salut, però que, evidentment, el servei públic de salut
té mancances també en l'àmbit de la gestió administrativa i de
la gestió directiva, no tan sols en l'àmbit d’especialistes o de
facultatius o d’infermers i infermeres, o sigui, l'aspecte sanitari. 

Per tant, nosaltres, així com està plantejada inicialment,
llevat que s'arribi a qualque modificació, que aquí nosaltres no
veim com proposar-li, perquè desvirtua el que vostès volen, que
és treure’l des de l'àmbit organitzatiu de la comunitat
autònoma, és a dir, els propis del Govern i d’aquesta mateixa
Comissió de Salut i crear una ponència parlamentària. Com que
no veim una manera de reconvertir això, nosaltres, en principi,
li anuncio que ens abstendrem. 

Si surt una fórmula que vagi amb la finalitat que vostè
planteja aquí, però que no sigui tal com la formula
orgànicament, tal volta en podem parlar, però en principi, des
del nostre grup parlamentari, compartim la filosofia, compartim
l'anàlisi, però no creim que sigui a través dels instruments que
vostè planteja aquí. A més a més, quedant un any on
precisament la capacitat legislativa d'aquesta institució està
molt minvada. Hi ha quatre lleis que entren aviat o que han
entrat ja dues en calendari i que tendrem un període de sessions
bastant, prou feixuc com per cercar espai per a aquesta..., per
a un debat; en cas que sigui el Govern, que jo qüestion que hagi
d’instar a crea una comissió, una ponència o qualsevol òrgan de
l'àmbit del legislatiu. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts. 
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. En la mateixa línia del
què parlava el diputat del Grup Parlamentari Ciutadans, on deia
que coincidia, i ja que som a la Comissió de Salut ho direm
amb un llenguatge mèdic, coincidim amb el diagnòstic, però no
tal volta, amb el pronòstic o amb la recepta; però, evidentment,
el diagnòstic sí, compartim totalment aquesta situació. 

Tots aquests factors, evidentment, són cabdals. És a dir,
tenim un sistema on precisament ens falten professionals.
L'altre dia no sé quin diputat era dins el marc del ple que deia,
si parlàvem del tema d'Eivissa i Formentera, clar, si el
diagnòstic és que manquen professionals, clar, la recepta és idò
posa’n; seria el més fàcil. Es com el Papa quan va anar a Àfrica
que va veure un nin ple de mosques i va dir, aquest nin que té?
Li varen dir, que no menja, i se n'hi va anar i li va dir: “hay que
comer más”. 

Clar, tenim un problema real de manca de professionals,
això és així. És a dir, i davall d’una col, no els hi trobarem,
perquè a vegades pareix que sí, que ens hem de treure'ls de la
màniga. Per tant, crec que en aquest sentit és important tenir un
bon diagnòstic, saber  aquelles qüestions que són importants i
evidentment les tenim perfectament diagnosticades: tema
d'habitatge, tema d’insularitat, tema que a altres països tal volta
l’oferta és més atractiva. I la realitat és que nosaltres exportam
personal qualificat i importam personal qualificat. 

És a dir, vostè no en parla al seu plantejament, però un dels
temes recurrents que surt és el tema lingüístic, sobretot el
català, si és una trava o no ho és. Curiosament, un altre requisit,
que és el de llengua castellana, no en parlam mai i si moltes
vegades deim que es tracta de dur bons professionals, que la
llengua no cura fins i tot s’ha arribat a dir, bé, idò, escolta,
també lleva el requisit de castellà, si ens hem de plantejar llevar
el de català, lleva el de castellà i que puguin venir bons
professionals de tot el món, i no només d'Amèrica Central i de
Sud-Amèrica. Perquè el que feim és convertir en una cadena
d’espoli, perquè tots els metges que nosaltres importam
d'Amèrica Central i Sud-Amèrica són metges que al seu país
d'origen han costat molts de doblers formar-los i una vegada
formats vénen a fer feina aquí perquè, precisament, els nostres
se’n van a altres països perquè tenen situacions amb més
avantatges. Bé, és un exemple, una qüestió que evidentment és
molt més complexa que tot això i que, per tant, s'hauria
d'abordar de manera més global i tal vegada més transversal,
però no sé o crec que les eines o els instruments que vostè
proposa tal volta no siguin el més correctes, i especialment per
una qüestió d'agilitat.

És a dir, que el Parlament de les Illes Balears pot ser que
segurament deu ser molt efectiu, però àgil no ho és molt. Vostè
imagini’s que en una situació de pandèmia nosaltres haguéssim
hagut de donar les solucions. Crec que en aquest sentit és molt
important separar una qüestió que és organitzativa i de gestió
d’un marc parlamentari; que crec que sí que és el que nosaltres
hem de facilitar que es doni en la mesura, evidentment, de les
nostres competències legislatives, que també són les que són,
i on podem fer incidència en  determinades qüestions i en molts
altres casos, com és el plus d'insularitat del personal que
depenen directament de l'Estat, podem fer quatre potadetes i

podem reclamar a l'Estat que s’ho revisi, tampoc sense massa
més esperances que l'Estat doni resposta, perquè crec que si no
n'és conscient és perquè no vol ser conscient de la realitat
d'aquestes illes o perquè no hi ha diputats suficients que
estiguin sotmesos a la disciplina de partit i que, per tant, moltes
vegades votin fins i tot en contra dels interessos d'aquestes illes. 

Crec que és una qüestió, com deia, que és d’un profund
calat, que requereix aquesta diagnosi, aquesta anàlisi, que
perfectament el podem fer des del Parlament de les Illes
Balears, però després hi ha tota una qüestió que depèn
totalment de la Conselleria de Sanitat, per una banda, i també
de les altres afectades, que crec que ja en són conscients i
també ja fan  feina en aquest sentit. 

Per tant, nosaltres, tot i coincidir amb el diagnòstic, no amb
les formes, per tant, el nostre vot serà contrari. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Nosotros ya
creo que saben todos los aquí presentes cuál es nuestra opinión
sobre cómo se está gestionando el Sistema de Salud de
Baleares. 

Esta PNL nos plantea la necesidad de revisar a fondo el
sistema sanitario de salud. Sorprende escuchar a miembros de
partidos políticos que apoyan al Gobierno de Baleares decir
que comparten el diagnóstico, dicen que se ha... que se ha
expuesto en esta iniciativa, puesto que aquí habla de fragilidad
del sistema sanitario, de colapso, de que no hay suficientes
profesionales... en fin, una serie de... de..., sí, de dificultades y
de cosas que faltan a las que, evidentemente, no se está
poniendo solución.

La financiación no es todo. Tenemos ahora mismo 2.000
millones de euros destinados a la Consejería de Salud, es un
tercio del presupuesto total de la comunidad autónoma, y
seguimos igual. Seguimos con lista de espera. Seguimos con
colapso. Seguimos con médicos,  con enfermeras y con el resto
del personal sanitario con unos altos índices de descontento,
que se quieren ir, todo el que puede se plantea irse al extranjero
o a otro lugar. Por tanto, evidentemente, algo está fallando, está
claro.

Tal vez la solución, más que hacer una ponencia aquí en el
Parlamento, porque al final, bueno, aquí hacemos mociones,
hacemos iniciativas y no nos hace ni caso el Gobierno balear a
lo que planteamos aquí. Entonces, uno llega a plantearse hasta
qué punto pues sirve de algo todo lo que aquí aprobamos. Yo
creo que tal vez la solución podría ser una auditoría, una
auditoría externa de servicios, económica, que ponga los puntos
sobre las ies y que diga dónde se falla y cuáles son los
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principales inconvenientes para que nuestro sistema de salud
pues sea competitivo. 

Desde luego, nuestro posición ya saben cuál es, hay que
cuidar a los profesionales. Tenemos infraestructuras buenos,
tenemos otras que no son tan buenas que hay que renovar,
como centros de salud de algunos barrios que están bastante
deteriorados. Pero por encima de todo eso lo que hace falta son
manos y cuando alguien se pone enfermo lo que quiere es que
le atiendan y, bueno, podemos luego hacer galas para
galardonar a la gente, para reconocer públicamente la labor de
las personas, pero si al final no se quedan, si al final no hay
suficientes personas, pues el ciudadano de a pie se siente
abandonado y se siente defraudado. Y el que no tiene un seguro
médico privado y tiene, pues no sé, un aneurisma, pues está con
su aneurisma misma meses y meses, pensando que en cualquier
momento le puede dar un impacto cerebral hasta que es
operado, y esta es la situación. Al final lo que quiere el
ciudadano es que le atiendan, si tiene un problema que le
atiendan, pero ya no dentro de seis meses, que es lo que está
sucediendo, todo por falta de personal. 

¿Qué hay que hacer?, mejorar las condiciones laborales y
no poner barreras de entrada ni de promoción. Por mucho que
a ustedes les encante, les apasione y les guste y mueran por el
idioma que ustedes hablan, pero es que es que hay que ser
realistas, y si falta gente por toda España, lo que no podemos
hacer aquí es empezar a exigir títulos en materias que no es la
especialidad de los profesionales sanitarios, que ellos no han
estudiado lengua catalana, ni lengua española. No han
estudiado eso, cuando viene un extranjero a trabajar a Baleares
tampoco..., alguien ha hablado... el representante de MÉS
hablaba del título de español. Pues no, pues no habría que
exigir ningún título. Si nos están faltando profesionales, no
exijas un título de español, pon intérpretes si hace falta, por un
intérprete en cada hospital, si hace falta. Pero lo primero es
atender a la gente con sus problemas de salud...

(Remor de veus)

Y ya está y eso se soluciona tan fácil como eso, con la
ventaja de que el catalán, pues todo todas las personas que
hablan catalán, entienden el castellano, todas. ¿Por qué?,
porque las personas que hablan catalán están en España y han
aprendido las dos lenguas. Por tanto, a muchos no les haría
falta un intérprete. Ahora, si se ponen tozudos, que quieren
hablar su idioma, que no quieren escuchar el español, ni aunque
les vayan a curar. Bueno, pues ponles un interprete, como se
hace en los juzgados. Pero dejemos ya de poner barreras y de
pedir títulos para entrar en la profesión, incluso para ascender,
porque quién va a querer venir aquí, para luego no poder
ascender y ver cómo los que son del lugar ascienden, y el que
ha venido de fuera marginado se queda fuera, y si no, ponte a
invertir parte de tu tiempo en sacarte un título, en un idioma
que no dominas, porque en tu vida la habías oído antes, ni
sabes nada de catalán, en vez de estudiar de lo tuyo y quédate
detrás en tu profesión, en vez de seguir estudiando, porque la
profesión sanitaria, sobre todo los médicos, las enfermeras, son
profesiones que requieren mucho estudio y actualización
constante.

 Bueno, esta es nuestra visión. Lo hemos dicho y repetido
por activa y por pasiva. Ustedes no nos quieren atender y yo en
este caso me abstendré en esta iniciativa, porque no acabo de
ver cuajar esta ponencia que nos propone El Pi.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Sanz per un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré pel principi. Sra.
Pons, crec que aquesta ponència que es demana per part del seu
grup, crec que s’ha de fer una anàlisi perquè el procés que ja es
va aprendre... a la II Guerra Mundial, quan va acabar, es va
aprendre el procés de millora contínua, per aprendre com
s’havien de fer les bales -faré un poc de Sr. Méndez, que fa
sempre un poc de filosofia, avui la faré jo-, resulta que per
poder agilitar el procés de manteniment o el cost que hi havia
en armes, van aprendre el procés de millora contínua:
planificar, analitzar, observar i després refer el que s’havia de
refer, que és el que s’està demanant en el seu sentit. 

Això és un procés que s’ha de fer sempre en el serveis
públic, és més, en el nostre sistema sanitari públic, tot i que a
alguns els pesi o els molesti que hi hagi el millor pressupost de
la història de les Illes Balears en sanitat, ho ha fet, perquè la
pandèmia ens ho ha posat de manifest. La mateixa pandèmia ha
estat una anàlisi, un (...), a les comunitats autònomes on hi
havia un sistema sanitari fort, hi ha hagut un índex baix de
mortalitat; a les que no n’hi havia, sembla que no ha estat tan
baix.

No li podem donar suport per aquest motiu, crec que el
sentit, de veritat, el sentit d’analitzar és bo sempre, en qualsevol
dels motius, analitzar i qüestionar objectivament el que es fa és
bo. Què passa quan comencem a comparar i quan comencem a
donar xifres, que al final són comparatives, com s’acaba de fer
per la portaveu de VOX o ha fet la portaveu del Grup Popular,
llistes d’espera i d’altres. Per poder comparar, Sra. Ribas i Sra.
Borrás, s’han de tenir les mateixes condicions de comparació,
quan comparam llistes d’espera, s’han de tenir els mateixos
índexs de comparació. No podem comparar llistes d’espera,
quan a una comunitat autònoma es decideix que s’entra a la
llista d’espera en un moment determinat i en un altre, des del
moment que es necessita. Això per una banda.

Per una altra. Es parla també de l’idioma, es menysprea
l’idioma, no només se’n parla, es menysprea, s’acaba de
menysprear per part d’una portaveu parlamentària, l’idioma
propi que diu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears...

(Remor de veus)

Estic fent una exposició, no he interpel·lat ningú. He dit el
nom d’una persona i no li he preguntat. Llavors, no l’he
interpel·lat, estic fent una exposició si m’ho permet el
president.
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EL SR. PRESIDENT:

Continuï i intenti, en la mesura del possible, complir el
Reglament que tots vostès coneixen. Continuï, continuï, Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Perfecte, llavors no diré noms i diré exactament el mateix
que pensa quan es parla de l’Estat espanyol. Parlaré de com es
menysprea la llengua catalana, una llengua pròpia de les Illes
Balears, com diu l’Estatut d’Autonomia, l’Estatut d’Autonomia
diu que hem de protegir la llengua catalana. Quan es parla que
la llevem dels requisits, no s’està protegint, s’està menyspreant
una llengua pròpia.

Es parla que no és obligatòria. Per si no ho saben, els
portaveus que estem aquí en aquesta cambra, resulta que quan
un ciutadà de la Comunitat Europa no pot demostrar que coneix
la llengua espanyola o la llengua castellana, ha de fer un
examen de capacitació en llengua castellana. Llavors també es
demana aquest requisit quan és necessari, en el marc de la
Comunitat Europea. Per si de cas no es coneix, sí, també és
necessari conèixer aquesta llengua i potser un requisit perquè
vinguin membres d’altres països.

És per això que hem de tenir en compte les qüestions de
com s’està fent. Són barreres? Poden ser barreres, però les
barreres més bé són quan no es posa un pressupost suficient a
la comunitat autònoma, aquí el tenim, i aquesta és una barrera
de veritat. Podem comparar la inversió en 1.700 euros per
habitant que té la comunitat autònoma de les Illes Balears, front
els 1.300 que tenen altres comunitats autònomes d’Espanya,
governats per altres grups polítics que no són progressistes.

Llavors, la Conselleria de Salut ha fet plans, ha preparat
qüestions. Sra. Pons, de veritat, crec que l’objectiu que vostè
demana és molt bo, però una ponència parlamentària crec que
no és l’eina amb la qual es pot aconseguir aquest objectiu. Crec
que a la cambra hem arribat a punts d’acord en moltes
qüestions sobre aquests temes, però ho hem de fer d’una
manera amb la qual sigui més bé per poder aconseguir aquest
objectiu, que és aconseguir millorar el sistema sanitari, que ja
ha millorat, la pandèmia ens ha fet veure què no fèiem bé, ens
ha fet agilitar els processos digitals, ens ha fet agilitar la cita
electrònica, ens ha fet agilitar moltes qüestions que han quedat,
que han vingut per quedar-se. Però hem de fer-ho dins
qüestions... També s’ha posat de manifest la necessitat
d’actualitzar plusos i d’altres, per cert, per tenir plusos fa falta
un pressupost alt. És una qüestió de si volem pagar més, fa falta
pressupost, no retallades en pressupost.

Per això, li torn dir, Sra. Pons, que malgrat tot, m’agradaria
poder donar-li suport, però no li podem donar suport a aquesta
proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Dalmau per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, Sr. Vicepresident. En relació amb aquesta
iniciativa, podem estar d'acord en el fons, però no en les
formes, i amb això no vull dir que estiguem d'acord amb
l'exposició de motius. Però, bé, per quin motiu estam d'acord en
el fons però no en les formes?, primer, perquè també defensam
que el nostre sistema sanitari estigui en contínua revisió, per
afavorir la seva adaptació, tant a curt, com a mig, com a llarg
termini i que, per tant, sigui capaç d'afrontar els reptes que
puguin esdevenir en el futur més immediat. I en aquest sentit,
estic d'acord amb el Sr. Sanz, quan deia dels aprenentatges en
relació a la pandèmia, les qüestions que s'han derivat de la
pandèmia i que hem hagut d'integrar en el nostre sistema
sanitari, en un termini molt breu de temps, quan tal vegada
s'havien previst a un termini molt més llarg. 

Però bé, feta aquesta reflexió, també direm que no estam
d'acord en els fons d'aquesta PNL d'aquesta iniciativa, perquè
no compartim que sigui l’instrument, una ponència
parlamentària, tal com demana aquesta PNL, sigui el mitjà més
adequat. En primer lloc, perquè no compartim la idea de treure
de la Conselleria de Salut i Consum, la iniciativa per definir la
política sanitària a la nostra comunitat autònoma. Aquest fet
que vagi per endavant. 

I amb això tampoc no volem dir que el Parlament de les
Illes Balears no tengui els espais, les eines adequades, per
poder portar a terme aquesta tasca. Però novament pensam que
l'elaboració de qualsevol tipus de document, en el marc
d'actuació d'una conselleria, sigui quina sigui, en aquest cas la
de Salut, ha de pivotar sobre aquesta mateixa conselleria. Per
una raó molt simple, perquè serà l'encarregada posteriorment
d’executar els acords que es puguin assumir. 

En segon lloc, també pensam que l'elaboració del pla que
demana aquesta PNL es correspon, com han dit altres
portaveus, amb diferents plans estratègics que ha plantejat o
planteja la Conselleria de Salut i Consum, tant a nivell global,
com pugui ser el Pla estratègic 2016 a 2020 -el qual ja s'ha
avaluat-, o el que s'està elaborant ara mateix pel període 2021
a 2026, aquests responen a un caire més global, però també n'hi
ha d'altres que, de qualque manera, podríem dir que tenen un
caire més sectorial, com pugui ser el Pla estratègic d'Atenció
Primària del Servei de Salut de les Illes Balears, que comprèn
el període 2022 a 2026, el Pla de prevenció, actuació i
abordatge de la conducta suïcida a la nostra comunitat
autònoma o els diferents plans estratègics que s'han presentat
breument -s'han presentat ara, fa poques setmanes- per a cada
una de les àrees de salut a la nostra comunitat autònoma.

I, en aquest sentit, també vull afegir que a l'elaboració
d'aquests plans també es té en compte la participació de
diferents professionals sanitaris i també de diferents entitats i
col·lectius, que són aliens a la Conselleria de Salut, tal com
també sol·licita aquesta proposició no de llei. 

I, de la mateixa manera, crec que també aquest és un
aspecte important, un dels avantatges de la definició per part de
la conselleria, d'alguns -dic d'alguns- d'aquests plans, perquè no
ho són tots, però sí que d'alguns, és el fet que venguin
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acompanyats també d'una dotació econòmica que garanteixi la
seva execució.

I el darrer motiu pel qual volem manifestar el nostre
posicionament en relació amb aquesta PNL és que és ver que
planteja qüestions que són importants, no ho negam,
evidentment, com pugui ser el reconeixement de la tasca dels
professionals sanitaris davant la pandèmia, la manca de
professionals sanitaris o la millora de la situació laboral o
salarial dels mateixos professionals sanitaris, però també són
qüestions que ara mateix gestiona també de forma prioritària la
Conselleria de Salut i Consum. De fet, alguna d'aquestes
qüestions requereixen d'una certa immediatesa i, per tant,
pensam que no podem restar pendents de les resolucions que es
puguin adoptar en una ponència parlamentària per donar
solució a algunes d'aquestes qüestions. 

I, amb això, esper haver argumentat el sentit del nostre vot.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. En torn de contradiccions, té la
paraula la proposant, la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Cap sorpresa. Esperava aquest
resultat en el dia d'avui, no es preocupi, no és necessària tanta
justificació. Jo ho comprenc, tal vegada no sigui el lloc, una
ponència parlamentària. Sempre, dèiem, nosaltres amb
responsables de les conselleries i també amb els agents
implicats en la posada en marxa o la continuïtat d'una salut
millor. No passa res.

Nosaltres, de totes maneres, pensam que hem de seguir
incidint que la sanitat ha de millorar. Ara, avui em trob una
mica decebuda, perquè jo en cap moment he comparat a la
meva exposició..., en cap moment no he parlat de llengua,
perquè crec que ja està bé de parlar-ne, aquesta qüestió la
vàrem superar fa molts d'anys i, a una banda per un extrem, i a
l'altra banda per l’altre, sempre ha de sortir el tema de la
llengua.

Em trob decebuda, perquè -al final- del contingut de la
nostra iniciativa se n'ha parlat poc, alguns portaveus sí que ho
han fet, d'altres s'han limitat a tirar els trastos pel cap a altres
grups parlamentaris que, aquí ni pinchan ni cortan, i em
permetin que ho digui així de clar. 

No he parlat de llengua i no he fet cap comparativa a la
meva exposició; així és que crec que allò més adient és
contestar i fer l'anàlisi que s'hagi de fer de les propostes que es
presenten en aquest parlament, no a tornar parlar de llengua,
dels requisits i de tot això, perquè jo no n’he parlat, jo parl de
sanitat pública, i si vull parlar de llengua ja en parlaré, ja diré
que quan hi ha mancança de professionals no es demana cap
requisit i que, si llavors has tret l’oposició, sí que has de treure
un B2 -que un B2 no és res-... Quan jo vulgui parlar de tot això,
ja en parlaré, però avui no era el dia.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Acabam el debat. Passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2654/22.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

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

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2654/22, relativa a revisió a fons del sistema sanitari
de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3225/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a conseqüències per a la salut
mental derivades de la situació climàtica.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3225/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a conseqüències
per a la salut mental derivades de la situació climàtica.

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

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Gràcies, vicepresident, cap problema. Com a conseqüència
de la situació global del planeta, en els darrers anys, han sorgit
un conjunt de noves terminologies relatives a l'impacte de
l'emergència climàtica i els seus efectes. D'aquesta manera, tant
l’ecopànic, com l’ecoansietat o la solastàlgia, són alguns dels
exemples més clars d’aquest fet. 

Per aquest motiu, resulta indispensable que s’atorgui una
major visibilitat a tot aquest conjunt de trastorns mentals que
s'han derivat de la situació de canvi climàtic, amb l'objectiu de
procurar un millor benestar emocional per a totes aquelles
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persones preocupades pel deteriorament accelerat del medi
ambient i del nostre entorn natural.

De fet, segons el darrer panell intergovernamental de canvi
climàtic de les Nacions Unides, resulta imprescindible actuar
de manera urgent per fer possible la reducció a la meitat de les
emissions de CO2 per a l'any 2030 i evitar, d'aquesta manera,
que la temperatura del planeta no augmenti més enllà dels 1,5
graus centígrads; el fet de superar aquesta xifra implicaria greus
conseqüències, com és sabut, de no-retorn per al nostre planeta
i, evidentment, per a les persones que l’habitam.

Per aquesta raó, l'Associació -també, nord-americana- de
Psicologia, defineix l’ecoansietat com el temor crònic al
cataclisme ambiental, un fenomen, una situació, que cada
vegada és més present a la nostra societat, sobretot, pel que fa
als col·lectius més joves de la població, que són els que
observen amb més i major preocupació l'impacte que tendrà
l’actual situació d'emergència climàtica en el seu futur més
immediat si no es prenen amb valentia mesures dràstiques a
curt termini, per poder combatre l'escalfament global del
planeta i, per tant, revertir els seus efectes.

Per tot això, els Grups Parlamentaris Socialista, Unides
Podem i MÉS per Mallorca , presentam aquesta proposició no
de llei que preveu els següents dos punts d'acord.

El primer planteja que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern a disposar els espais de reflexió, d'informació i de
formació que es considerin oportuns, per entendre i interpretar
la salut mental dins l'actual context de globalitat, amb l'objectiu
de determinar accions de caràcter integral que responguin o que
permetin una execució des d'un punt de vista, des de l’execució
interinstitucional i que comptin, també, amb la participació de
tots els sectors implicats en el benestar emocional de la
població de la nostra comunitat autònoma.

I el segon punt preveu que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern de la nostra comunitat autònoma que, d'acord
amb les directrius que es defineixin en el nou Pla estratègic de
salut mental de les Illes Balears, es reflecteixi com una de les
línies estratègiques el desenvolupament d'accions formatives
que siguin relatives a la gestió dels trastorns mentals que es
derivin de la situació de canvi climàtic i de les conseqüències
derivades de la situació, també, de canvi climàtic.

Aquest és el raonament en relació amb aquesta proposició
no de llei i estaré encantat d'escoltar les seves aportacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. També per a la defensa
d'aquesta iniciativa, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. La societat evoluciona i, així com
evoluciona, apareixen diferents trastorns i situacions a les quals

hem de donar resposta des del sistema sanitari. En aquest cas,
aquest tipus de fòbies, ansietats, etc., vinculades al canvi
climàtic, a la situació que vivim d'emergència en diferents
aspectes, és una realitat que els professionals estan posant
damunt la taula amb preocupació i, d'aquí, la iniciativa.

El portaveu que m'ha precedit ja ha explicat quins són els
punts d'acord que proposam, i la veritat és que pensam que en
salut mental s'ha d'invertir més, s'han de fer més coses i tota
iniciativa és benvinguda, així que, si per part de la resta de
grups parlamentaris hi ha qualque proposta, benvinguda sigui,
l'escoltarem amb molta atenció.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. També per a la defensa
d'aquesta iniciativa, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Ensenyat m’ha substituït fins
ara, i jo faré aquest punt, amb el vostre permís

Bé, des de MÉS per Mallorca, en primer lloc, des de la
Comissió de Salut com de la Comissió de Medi Ambient del
Parlament de les Illes Balears han tractat les conseqüències, les
diferents conseqüències, que pugui tenir tant el canvi climàtic
com l'increment de pol·lució, de contaminació de l'aire que
respiram i altres factors també que se’n deriven del canvi
climàtic. Les hem tractat de diferents maneres. Normalment
també hem incidit molt darrerament en malalties, en les
malalties físiques, com per exemple, les malalties respiratòries
derivades de la contaminació de l'aire, però el canvi climàtic
evidentment té aquestes repercussions o aquests nous trastorns
de salut mental que es detecten, en aquest cas, per part de
l'Associació Nord-americana de Psicologia; evidentment,
parlam d’un nou trastorn que està a l'avantguarda de la
investigació i que no pertany,  almanco o MÉS per Mallorca no
està dins l'agenda actual, però que no per això ens deixa de
preocupar i creim pertinent que aquesta iniciativa s’aprovi. Una
mostra d’això també ha estat l'increment de trastorns mentals
derivats també d’una crisi sanitària com la de la COVID. 

Per tant, totes aquestes noves situacions, evidentment, tenen
aquest impacte negatiu a la nostra societat, que es tradueixen,
en aquest cas, en trastorns de salut mental i que requereixen
també del reconeixement i l’existència i de dotació de mitjans
per a la seva investigació i el seu tractament.  Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, president. Bé, la Comissió de Salut i Canvi
Climàtic de la revista The Lancet,  des de 2009 -la revista The
Lancet és una de les revistes més prestigioses en medicina- ja
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adverteix que el canvi climàtic afecta la salut ara, i aquests
efectes sobre la salut continuaran creixent i magnificant-se si
els esforços per mitigar i adaptar-se a aquests canvis no
s'aborden a nivell mundial i de manera col·lectiva i oportuna.
A més, aquests efectes del canvi climàtic en la salut el que fan
és amplificar les desigualtats existents; fet que col·loca les
persones marginades, que generalment són les que menys han
contribuït al problema del canvi climàtic, amb més risc.

L’impacte del canvi climàtic sobre la salut menys conegut
i que sovint es passa per alt és la implicació per a la salut
mental del canvi climàtic, quasi sempre es deu a la falta
d'atenció sobre la salut mental dins una conceptualització més
àmplia de la salut, i també perquè és difícil monitoritzar i
avaluar i predir les implicacions per a la salut mental dels
perills relacionats amb el canvi climàtic. També influeix en el
malentès generalitzat que la salut mental equival només a
malalties mentals i a problemes mentals, tot i que la salut
mental, igual que la salut física, inclou estat de salut afirmativa,
benestar i resiliència, així com la malaltia. 

Els perills directes relacionats amb el clima que afecten la
salut mental inclouen calor extrema, esdeveniment climàtics
extrems i morbiditat associada a malalties transmeses per
vectors. S'ha demostrat que la calor extrema augmenta els
trastorns de l'estat d'ànim i del comportament entre les persones
amb malalties mentals persistents i sobre les persones majors,
que tenen una termoregulació deficient.

Els esdeveniments climàtics extrems, com ara inundacions,
huracans, incendis forestals, s'han relacionat amb la depressió,
l'ansietat i el trastorn d'estrès posttraumàtic, ideació suïcida,
abús de substàncies i traumes indirectes amb pèrdua d'identitat
i pèrdua de sentit de lloc i relació i impotència. Malalties
transmeses per vectors, com el virus del Nil occidental i la
malaltia de Lyme, poden agreujar els problemes de salut mental
de les persones amb malalties mentals prexistents i contribuir
a problemes cognitius, neurològics i de salut mental.

A nivell comunitari la sequera relacionada amb el canvi
climàtic i l'augment de nivell de la mar poden amenaçar els
recursos naturals exercint pressió sobre les comunitats i
provocant desplaçaments, violència i delinqüència. A més, la
pèrdua d'activitats i ocupació basada en la terra a causa a causa
d'un clima canviant pot afectar l'estatus socioeconòmic i
personal de la comunitat, fet que du a una inestabilitat social i
econòmica, la pèrdua de la comunitat i un sentit de pertinença
interromput. 

La consciencia general del canvi climàtic com una amenaça
per al benestar i la supervivència també és una font d'angoixa,
d'ansietat i de por. Aquesta consciència també pot
desencadenar comportament de mitigació o adaptació al canvi
climàtic que donin suport a la comunitat i desenvolupin
resiliència psicosocial. 

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular creim que un
enfocament en el canvi climàtic i la salut mental pot ajudar a
millorar la comprensió dels factors que milloren la resiliència
psicosocial, a pesar que creim que el Pla de salut mental, que
està a punt de començar a fer-se, ja ho preveu. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Bé, els mateixos científics, els mateixos
especialistes en medicina, reconeixen que queda molt per
conèixer davant aquestes condicions noves, aquests nous
termes que es manegen des de l'any 97 per part de Veronique
Lepage que va treure aquest nom d’ecoansietat. No és clar que
sigui una patologia, però sí és clar -i és evidència científica-
que és un estat mental emocional i que, per tant, pot arribar a
una complicació, i, per tant, es poden donar complicacions
adaptativa i quadres més complexos que si afecten directament
trastorns mentals més greus.  Per tant, s'han d'abordar, i el
millor espai on fer-ho són estratègies de salut mental, i en el
nostre cas el nostre pla de salut mental de 2022-2026 que es
posarà en marxa. 

Per tant, en aquest sentit implica..., vostès a la seva
iniciativa impliquen tots els sectors dins aquest àmbit
professional, societat civil, associacions de l'àmbit de la
mediació. Entenem, per tant, que té un enquadrament adequat
el tema del pla estratègic, com vostès proposen aquí, sobretot
quan van en l'àmbit de la informació i la formació i espais de
debat, d'anàlisi, d'investigació sobre aquest tema. Per tant, els
recursos van incorporats al pla i no són més enllà dels que ja
s'establiran.

Per altra banda, sí que és una evidència científica que ho
pateix una població, hi va haver un estudi als Estats Units l'any
2018 en el qual el 92% de la població deia estar preocupada pel
futur del planeta, i entre d’altres per la situació de les
característiques del deteriorament mediambiental que es dóna.
Per tant, hi ha més informació i això permet més
conscienciació, informació als mitjans de comunicació i
informació de l'evidència científica que, evidentment, no
qüestionarem, perquè està més que contrastada arreu del món;
i és un tema de l'agenda política, tant de totes les institucions
europees com de les institucions de la de l'agenda política de
tots els estats membres o de la gran immensa majoria d'estats
membres. Alguns canvien de president i tot el que ha trabucat,
un altre ho recupera, com és el cas. Ho dic perquè l'estudi va
ser als Estats Units, precisament. 

Una altra de les evidències, que aquesta població és la més
conscienciada i, per tant, la més preocupada i la que pateix
aquests quadres de l'estat mental emocional són els joves entre
16 i 25 anys; deien que prop del 60%. I això té unes
conseqüències de tristor, ansietat,  impotència i fins i tot
qualque sentiment de, no m'agradaria dir de culpabilitat, però
sí de corresponsabilitat que no es pugui fer tot el possible per
evitar aquesta situació de..., i deteriorament de l'impacte que
suposa el canvi climàtic a la societat, a tots els quadres de la
societat. 

Per tant, com a grup parlamentari i com a grup polític més
que compromesos en tema de..., i el reconeixement del canvi
climàtic i la necessitat d'abordar de manera integral i estratègica
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tota aquesta..., abordar tots els aspectes de la vida social de la
ciutadania, entenem que és adequada la proposició no de llei
que vostès plantegen aquí i l’oportunitat és l'elaboració del Pla
estratègic de salut mental. Per tant, nosaltres els donarem
suport a aquesta proposició no de llei. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Yo creo que esta iniciativa podría
votarla a favor si en vez de instar al Gobierno balear a todo lo
que dice aquí, dijese algo así como “el Parlamento insta al
Gobierno balear a dejar de crear alarmismo sobre emergencias
climáticas y cataclismos ambientales derivados del
calentamiento global”, porque están consiguiendo que muchos
niños estén acabando afectados por estos trastornos mentales
derivados de este alarmismo que están transmitiéndoles sobre
el cambio climático, ecopánico, ecoansiedad, solstalgia. Pero,
¿cómo quieren que no tengan esto si están todo el día
escuchando que el planeta va a saltar por los aires en cualquier
momento? Es que es normal. Si es que pones la televisión y no
escuchas otra cosa.

También podríamos instar al Gobierno balear a dejar de
culpabilizar exclusivamente a la acción humana como causante
del cambio climático, porque no es cierto que exista un
consenso unánime entre la comunidad científica. Hay geólogos
que están diciendo que el planeta tiene millones y millones y
millones de años, y se ha podido comprobar que hubo -en otras
épocas mucho más antiguas- cambios más bruscos de
temperatura de los que estamos viviendo ahora.

A los niños hay que enseñarles a no contaminar, a no
ensuciar, porque nosotros vivimos en este planeta y tiene que
estar lo mejor conservado posible, porque nos va la salud en
ello; tenemos que enseñarles que la contaminación es mala,
tenemos que intentar, por supuesto, evitar contaminar con
emisiones de carbonos y, si podemos, evitarlo, tenemos que
hacer un crecimiento lo más sostenible posible para que el
medio ambiente esté cuidado..., pero lo que no podemos hacer
es estar permanentemente asustando a la población -incluyo,
por supuesto, a la gente más menor, menor de edad, que tiene
menos capacidad crítica- con todas estas cosas, porque es que
es normal..., acaban desquiciados, ¡normal!

Por tanto, yo haría un llamamiento a un poquito más de
responsabilidad y, sobre todo, a dejar de transmitir estos
mensajes catastrofistas, que no nos llevan a ningún lado.
Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Nosaltres votarem a favor d'aquesta iniciativa; que per a
nosaltres no sigui que no tenguem cura de la salut mental dels
joves, dels adults i les adultes, i les joves que estan espantats o
tenen paranoies o tenen depressió per mor del canvi climàtic.
Que no sigui El Pi el que no contribueixi que això
s'aconsegueixi en aquesta comunitat. 

M'han de permetre dir que, abans de tot això, el que
hauríem de fer és, com a raça humana..., ja no dic com a
parlamentaris, ni com a polítics, ni el Govern de les Illes, ni el
Govern de l'Estat, ni Europa, ni el món sencer, civilitzat..., el
que hauríem de fer, de qualsevol manera, és tenir cura del
planeta, i el que hauríem d'haver fet era tenir cura del planeta.
Sempre estam posant pegats, posant pedaços a les situacions
sobrevingudes a la nostra societat, i aquesta n’és una més,
haurem de posar en el Pla estratègic que s'ha de tenir cura de la
salut mental per a les persones que tenen por, paranoies o
desenvolupen trastorns, per culpa del canvi climàtic.

Jo, sincerament, aquesta és una d'aquestes iniciatives que
són precioses, però que no serveixen de res. Em sap greu, i
nosaltres hi votarem a favor, però crec que no serveixen de res:
les que són imprescindibles i s'aproven, no serveixen de quasi
res... O sigui, que hi ha tres psicòlegs clínics que s'han posat
ara..., som una de les poques comunitats autònomes que en
tenim, és cert, però hi ha tres psicòlegs clínics per 1.200.000
persones. A mi no em surten els comptes. Resulta que tens un
constipadot i has d'esperar una setmana que et vegi
l'especialista, o un mes, o dos... I ara resulta que tendrem
capacitat de preveure i tenir en compte la salut mental per a
aquelles persones que tenen por o trastorns del canvi climàtic.
Els del Katrina: un 4% més de depressions, aquells que varen
sobreviure, després d'aquest drama que varen viure. La
solastàlgia, com es parla aquí, o es parla també d’ecoansietat o
ecopànic, nosaltres hi estam d'acord, hi votam a favor, però si
per a una cosa serveix aquesta proposició no de llei és per saber
i per donar a conèixer -a aquells que ho vulguin saber- que això
existeix; ara, que nosaltres hi posam fil a l'agulla i ho
solucionem, no. Ara, per visibilitzar que això existeix i pot
existir, sí, és cert que els joves, moltes vegades els nostres
Joves per les Illes sempre diuen ens hem menjat la crisi del
2008, ens hem menjat la crisi de la pandèmia, ens menjam la
crisi econòmica d'ara i ens menjaran la crisi del canvi climàtic,
és a dir, ells ho tenen molt clar. 

Ara, nosaltres sí, clar que sí: votam a favor dels dos punts
i si poguéssim votar amb les dues mans, també. Ara, esperança,
poca, que això arribi a bon port, perquè si la ponència
parlamentària de la diagnosi d'abans que parlàvem, no es pot
fer i no es pot arribar a fer una revisió a fons del sistema
sanitari, ja em diran com farem això, més enllà que qualque
psicòleg o psiquiatre s'especialitzi una mica en això i tengui
cura dels seus malalts en aquesta situació. 

Però, vaja, dit això, esper que serveixi de molt i que tirin
endavant.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré la meva intervenció
amb una frase de l’experta Gemma San Cornelio de la UOC,
que diu: “El recurso de ridiculizar la ecoansiedad se ha
utilizado desde los sectores más reaccionarios y negacionistas
para restar importancia al tema climático”. Crec que la frase
ho diu completament tot. Ridiculitzar l’ecoansietat serveix per
negar el canvi climàtic en si mateix.

El canvi climàtic és una realitat, potser no sigui unànime,
crec que unànime, són molt poques coses en aquesta vida, per
desgràcia, però sí que té una àmplia majoria d’experts, de
científics, que donen suport que ja existeix un canvi climàtic
cert, evident, i pot ser que no puguem aturar.

Aquesta situació, que no és que sigui voler ficar ansietat a
ningú, que és un fet científic, i saber els fets científics és la
primera passa per poder corregir-los, és el que genera
ecoansietat, i genera ecoansietat als joves perquè es plantegen
que no tindran un futur, i saber que no tens un futur en salut
mental, és una passa molt greu; pensar que no tendràs un
futur...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 ... no, no, és el que diuen els estudis, és el problema que poden
tenir aquests joves i és per la qual cosa ho tenen. També a The
Lancet es va publicar el desembre de 2021, per part de Caroline
Hickman, un estudi en el qual gairebé tots els països del món
-la mitjana- és del 27%, però podrem mirar Austràlia té un 25
%, el Brasil té un 29 %..., de població que està extremadament
preocupada pel canvi climàtic. Extremadament preocupada.
Que vol dir que..., i països de moltes ideologies, de molts de
pensaments les Filipines, Nigèria, l’Índia, França, Portugal, el
Regne Unit, els Estats Units... Estats Units, un dels països on,
a més, tenien fins i tot una política de producció de gasos
d'efecte hivernacle molt important. Però, tot i així, la
preocupació existeix. 

Llavors, la proposta aquesta, el que no compartesc amb
algunes aportacions que s'han fet en aquest debat és que, potser,
no serveixi de res o que no funcioni. Definir línies, definir
formació, pot ser important, pot ser molt important, i s'ha de
tenir en compte, s’ha de dir, som una cambra en la qual s'han de
posar les coses damunt de la taula, potser que no tingui la
rellevància que poden tenir unes altres, aquí podria estar
d'acord amb aquestes qüestions, però la tenen, perquè el canvi
climàtic sí que és una realitat i sí que està fent el 56% dels
joves de la nostra societat tinguin por al que ve -al que ve, que
és molt preocupant-, i l’única manera de poder aturar el que ve
és, primer saber-ho, segon tractar de resoldre-ho, i tercer que
no ens afecti, si no ho podem canviar; que no ens afecti
mentalment.

En aquesta cambra, sí que hem tengut moltes iniciatives de
salut mental, amb les quals hi hem estat d'acord, i si un dels

factors estressants o que genera ansietat és el problema que
tenim de canvi climàtic, ho haurem de poder dir, hi haurem de
poder treballar i n’haurem de poder, també, protegir a la
societat futura que ve.

És per això que donarem suport a aquesta proposta, perquè
considerem que tenir línies estratègiques -que no deixen de ser
això, línies estratègiques-, plans formatius i qüestions a tenir en
compte per poder avançar en la protecció de salut mental,
global, és un factor més a tenir en compte, és important en la
nostra comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. En torn de contradiccions intervé el Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Dalmau, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, moltes gràcies. En primer lloc, agrair el suport que han
manifestat els diferents grups a aquesta proposició no de llei;
i, en segon lloc, confirmar que no acceptam la proposta
d'esmena que ha realitzat la Sra. Ribas, que no sé si fins i tot la
feia estant molt segura de les paraules que ha expressat per
donar contingut a aquesta proposició no de llei.

Jo la vaig escoltar el dia que -durant dues setmanes
consecutives- que vam tenir dues compareixences relatives a
qüestions relatives a salut mental i, de qualque manera, vaig a
entendre que compartia alguns dels diagnòstics que es
plantejaven tant per part del Col·legi de Psicòlegs com per part
del coordinador del Pla de Salut mental, i ara avui, amb aquesta
proposició no de llei, en el seu discurs, de qualque manera,
nega una realitat que els mateixos psicòlegs afirmen que
existeix, que és aquest pànic en relació amb la realitat del canvi
climàtic. 

Vostè parla d'alarmisme en aquest sentit, jo crec que vostès,
per temes molt més menors, fan molt més alarmisme d'altres
qüestions. I crec que, en aquest sentit, ens estam referint a una
qüestió que és real, a una qüestió que percebem dia rere dia,
aquest mes és un exemple més de com s'està modificant el
nostre clima i que també té unes conseqüències que són reals
per a la nostra població.

 Jo ja conec el seu discurs respecte que vostès no neguen el
canvi climàtic, sinó que el que neguen és, de qualque manera,
el factor humà, però és que a mi quasi em preocupa més
aquesta realitat que vostè exposa perquè, de qualque manera,
se seuen amb la tranquil·litat que des de les institucions i des
del factor humà no puguem actuar per revertir la situació que
ara mateix està patint el nostre planeta, i nosaltres no ens
resignam a haver d’avançar en aquesta situació. I és el que em
preocupa -com li deia- que el seu grup sembla que s'asseu en
aquesta comoditat de no actuar perquè el factor humà no té cap
tipus de responsabilitat; evidentment, nosaltres pensam tot el
contrari.
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Per tant, pensam que s'ha d'actuar en aquest sentit i pensam
que s'han d'atendre aquestes qüestions també per les
implicacions que tenen en relació amb la salut mental.

I després de qualque manera, Sra. Pons, vostè ha donat el
problema i la solució en relació amb la seva intervenció, però
què ens hagués dit també si en relació amb aquesta qüestió
només haguéssim fet un pronunciament i no haguéssim pres cap
acord que hagués compromès el Govern?, ens hagués dit el
contrari, que fèiem un relat molt guapo, però que no preníem
cap acció concreta; idò jo crec que està bé que el Govern tengui
aquest compromís per part del Parlament, perquè en el marc del
Pla estratègic de salut mental també es pugui actuar amb els
mitjans que tenim, tant de bo fossin més, però que pugui actuar
en relació amb els efectes que produeix el canvi climàtic sobre
la salut mental de les persones.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Vull agrair el suport dels grups. En
relació amb la Sra. Ribas, efectivament, les iniciatives que aquí
s'aproven s’ha de verificar que es compleixin si no, no tendria
cap sentit passar-les, estarem pendents d'aquest augment
imprescindible dels psicòlegs clínics perquè -com bé deia- n'hi
ha molt pocs i no donen abastament a tota la feina que hi ha per
fer. 

I en relació amb..., perdoni, la Sra. Pons, ho he dit
malament, he dit Ribas i era Pons.

I en relació amb les aportacions de la Sra. Ribas, vegem,
hem de parlar del que hi ha i la tècnica de l'estruç no funciona.
El que hem de veure és que la informació sigui comprensible,
mesurada i adequada a la realitat. Jo sé que al seu partit això no
li sona gens, però ha de ser així. S'ha de parlar, s’ha de parlar
del que passa en el món i s'ha de parlar igual que s’ha de parlar
d'embarassos en adolescents, d'educació afectivosexual, de
violència de gènere i de moltes altres coses. Vull dir, passa, i
què hem de fer i com ho hem d'afrontar, aquest és el dilema i
les preguntes que ens hem de plantejar per donar la millor
atenció possible a la ciutadania. 

En definitiva, gràcies per les aportacions i pel suport del
grup.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ferrà té cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Tot està dit, president, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Acabat el debat, passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 3225/22.

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra? 

EL SR. SECRETARI:

1 vot en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3225/22, relativa a conseqüències per a la salut
mental derivades de la situació climàtica.

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