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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del
debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Irantzu Fernández.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. L'únic punt de l'ordre del dia d'avui
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
2055 i 4736/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2055/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca i Mixt, relativa a impulsar la perspectiva de
gènere en el model de salut mental en temps postCOVID.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2055/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impulsar
la perspectiva de gènere en el model de salut mental en temps
postCOVID. Per a la seva defensa, té la paraula, per part del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Gamundí, per un temps de
cinc minuts 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Amb aquesta iniciativa que avui presentam, per part del meu
grup parlamentari, conjuntament amb els grups que formen part
del Govern, i MÉS per Menorca i Gent per Formentera-PSIB,
volem posar de manifest la necessitat d'impulsar la perspectiva
de gènere en el model de salut mental.

La primera reflexió important és que una dona, pel fet de
ser dona, té set vegades més possibilitats de sortir del seu
metge d'Atenció Primària amb un diagnòstic de salut mental i
amb una presa de psicofàrmac que un home pel fet de ser
home, és a dir que en aquest cas expressar les emocions
penalitza, som a una societat tan patriarcal que el fet
d'expressar les emocions, que és més femení, acaba penalitzant
la dona i l'acaba diagnosticant del que no té i tractant amb
psicofàrmacs que no li fan falta.

Un home, pel fet de ser home, té set vegades més
possibilitats de sortir amb un diagnòstic de dolor. Sabem que
el dolor gairebé sempre el que amaga darrera és un problema
emocional que una dona, és a dir que a les dones ens
diagnostiquen set vegades més que els homes, només pel fet de
ser dones. Per això és tan important tenir present la perspectiva
de gènere.

Per això, el Pla estratègic que s’elabora ha de tenir aquesta
visió feminista, perquè aquesta perspectiva de gènere hi sigui
incorporada. Les Illes Canàries està molt avançada en aquests
termes, i pensam que, si no es fa res, continuarem tractant més
les dones i silenciant les dones, perquè el fet de tenir un
psicofàrmac el que fa és anestesiar-te i adormir-te, i sempre
mantenim la dona una mica més per sota del que ens agradaria.

A l'àmbit de les dones amb problemes de salut mental,
podríem dir que la discriminació que es produeix és doble o
triple, a causa de tenir les mateixes desigualtats com qualsevol
dona, a més d'afegir la discriminació que sofreixen per malaltia
mental o si és el cas per la discapacitat. La dimensió de gènere
ha estat exclosa de les qüestions relacionades amb la salut
mental.

A més, es constata la menor participació d'aquestes dones
respecte de la participació dels homes en la malaltia mental.

La mateixa Organització Mundial de la Salut reconeix que
ser dóna és un factor de risc per tenir un problema de salut
mental, quan assenyala que el gènere afecta de forma
fonamental la salut mental en determinar la nostra posició de
desigualtat estructural. I especialment rellevants són l'estigma
i l'autoestima que pateixen les dones amb problemes de salut
mental, en ser, a més, moltes d'elles víctimes d'una doble
discriminació pel fet de ser dones i patir el trastorn mental.

Tots els que som aquí som conscients de l’agreujament de
les conseqüències tant de la pandèmia i del context social que
vivim derivat de la guerra de Rússia contra Ucraïna pel que fa
al benestar emocional i a la salut mental de la nostra ciutadania,
així com també sabem que les desigualtats i discriminacions a
l'àmbit professional, la càrrega de responsabilitats familiars i de
la cura, o la violència de gènere han estat i són problemes que
han agreujat i agreugen el benestar emocional i la salut mental
de la població femenina.

S'han pres diverses mesures per poder contenir aquesta
situació en el curt termini, per part del Govern estatal i
autonòmic des de l'inici, des del termini més immediat, però
també cal poder fer feina des de la planificació a mig i llarg
termini, i, com que sabem que es treballa en el model de salut
mental, ahir tots manifestàvem que volíem participar en aquest
procés a través del Pacte de benestar emocional i de salut
mental de les Illes Balears, demanam al Govern de les Illes
Balears: incorporar la perspectiva de gènere al model d’atenció
de la salut mental a través del futur Pla estratègic de salut
mental; impulsar la creació de grups de dones i xarxes de
relació i suport mutu; oferir formació i recursos per a la gestió
emocional i l'empoderament; facilitar que les dones amb
problemes de salut mental puguin esdevenir agents de salut
actius en el seu propi procés de recuperació; i empoderar les
dones i fomentar una major participació dins el moviment
associatiu en la salut mental i la societat en general que faciliti
la defensa dels seus drets en primera persona a un col·lectiu
històricament silenciat i invisibilitat.

Per tots aquests motius demanam el suport de tots els grups
de la cambra.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Abans de donar el torn de
paraula al següent grup, vull fer constar que la Sra. Idoia Ribas
ha excusat la seva assistència. 

Per tant, passam al segon torn de paraula que pertoca al
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Aquesta setmana hem posat de relleu la
salut mental en aquest parlament, tant en el plenari d'ahir com
en aquesta iniciativa que presentam avui, i hem de parlar també
de determinants socials, un d'ells és el gènere, i la seva
influència en la situació que pateixen les persones i com
l’afronten.

En aquest sentit, la iniciativa crec que la portaveu que m'ha
precedit ja l'ha exposada en detall. És important, és important
parlar del gènere, és important parlar de salut mental i és
important veure la influència en l'etapa aquesta postCOVID que
estam vivint amb totes els reptes i les problemàtiques que han
esdevingut. Així que esperam propostes de la resta de grups i
sobretot el seu suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca donam o fem nostres les paraules dels portaveus que
ens han precedit per defensar aquesta iniciativa.

Des de MÉS creim que amb aquesta iniciativa combinant
dues realitats, una és la necessitat d'incorporar la perspectiva de
gènere de manera transversal en molts de camps dels quals
tractam, i l’altra, evidentment, posar en valor tota la feina que
s'està fent darrerament, en aquests darrers anys respecte de salut
mental. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca simplement demanam a
la resta de grups que donin suport a aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, per tenir un referent històric faré
menció, com fa sempre el Sr. Méndez, que no hi és ara, el Sr.
Gómez li ho pot dir, però podem parlar que en la qüestió de
salut mental, la paraula “histèria” ve del terme histero, que és

úter, i justament és una malaltia de la qual les dones eren
diagnosticades d’histèria i encara avui en dia és un terme
pejoratiu, quan és realment una malaltia que sí que està
diagnosticada dins el CIE-10 del codi de malalties, com una
malaltia real que afecta més dones que homes, però que afecta
tots dos sexes, però sí que és cert que encara s’associa el terme
histèric o histèrica, més ben dit, a una dona que no sap
controlar les seves emocions.

Justament aquesta proposta bé podria ser una continuació
de la que vàrem aprovar ahir per unanimitat al plenari en la
qual el pla, aquest futur pla de salut mental ha de tenir també
aquest vessant. És molt important que el vessant de gènere, el
vessant de la part femenina de la societat també estigui inclòs
en totes les qüestions que facin tots els governs que puguin
estar en qualsevol administració. 

La setmana passada van ser les Aules Feministes a Eivissa
i Formentera i justament va venir la secretària d'Estat d'Igualtat
i ens va indicar una qüestió molt important: que tots els plans
d'igualtat deixen clar que és necessari que la part de gènere
sigui inclosa en l'economia, en la cultura, en la salut i també,
per suposat, en la salut mental, perquè es veu que quan es fica
la perspectiva de gènere milloren les perspectives. 

I és per això que demanam el suport d'aquesta iniciativa a
tots els grups de la cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Borrás, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bones tardes, diputats i diputades, avui
el Grup Parlamentari Popular donarà suport a aquesta iniciativa
perquè creiem que és una iniciativa bona, com vàrem dir ahir. 

Nosaltres sempre advocam per un abordatge integral i
transversal de la salut mental i de totes les saluts i creim que és
imprescindible la investigació i és imprescindible donar una
perspectiva de gènere, perquè sí que estic d'acord amb el Grup
Mixt que jo mateixa vaig fer un postgrau sobre perspectiva de
gènere i sí que millora i canvia la perspectiva que puguis tenir,
sense histerismes, però crec que és important donar-hi una
perspectiva de gènere. 

A mi m'agradaria que s’hagués inclòs en aquesta PNL
investigació, perquè la investigació en les dones sempre ha
tengut mancances i sobretot en investigació en salut mental, i
m'hagués agradat que li haguessin donat una visió més àmplia,
però bé, ja la hi donarem en una altra ocasió. 

I també m'agradaria que m'explicassin tal vegada un poquet
el punt 2, no, el 3, “oferir formació i recursos per a la gestió
emocional i l'empoderament”. M'agradaria que els que han fet
aquesta proposta l’explicassin un poquet.

Moltes gràcies..., de totes formes li donarem suport
igualment.

 



1652 SALUT / Núm. 92 / 14 de setembre de 2022 

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. Molt bones tardes a tothom. Si ja en
l’Enquesta nacional de salut pública a Espanya diuen que la
prevalença en els trastorns mentals entre les dones treballadores
és sis vegades major que en els homes treballadors, en context
de pandèmia, arran de la pandèmia, Nacions Unides confirma
que la pandèmia afecta especialment la salut mental de les
dones -insistesc-, segons Nacions Unides i l'Organització
Mundial de la Salut.

Vostès duen una proposició no de llei per incorporar la
perspectiva de gènere a un altre àmbit concret, com estan duent
a diferents àmbits institucionals i col·lectius, no?

Per tant, la seva transversalitat no tan sols és raonable, sinó
també és esperada per part d'aquesta comissió, d'aquesta i
d'altres. 

Sí és cert que ahir en un marc molt més ample que un pla
estratègic es va acordar un pacte, és ver que no està formalitzat
encara, perquè s'ha de signar i s’ha d'elaborar, i el contingut del
que ha de ser aquest pacte per al benestar emocional i la salut
mental de la ciutadania de les Illes Balears l’elaborarà una
comissió -s’ha deixat- d’experts tècnics, com no pot ser d'una
altra manera. I entenem aleshores que el marc molt més ample
no serà un pla estratègic de salut mental, sinó que serà el
contingut que pugui recollir aquest pacte. 

Nosaltres, com vostès saben i va ser la unanimitat de tots els
grups parlamentaris que varen signar i, a més a més, li vàrem
donar suport, per tant, és raonable que nosaltres també ho
facem aquí, en la línia que he exposat abans.

Sí que és cert que en aquesta formació i recursos per a la
gestió emocional i l’empoderament s'hauria de perfilar la diana
de qui ha de ser, si han de ser els professionals, si ha de ser la
ciutadania en general, la..., jo crec que sí, però en tot cas seria
interessant fixar-ho d'una manera més precisa.

Per altra banda, des del nostre grup parlamentari també
entenem que facilitar a les dones problemes de salut mental que
puguin ser agents actius en el seu coneixement i procés
evidentment és important i de vegades la figura que aquestes
persones siguin a la vegada acompanyants, mentores d'altres
persones que puguin tenir aquesta problemàtica i que estigui en
procés de tractament de recuperació, també crec que és un
perfil important.

El que no qüestionarem mai, malgrat les xifres, ho dic
perquè qualque argumentari aquí sí que sembla que ho explica,
que ho diu, que ho argumenta, és que el diagnòstic que puguin
fer els professionals de l'àmbit de la salut mental no sigui erroni
pel fet que siguin dones. Jo crec que és ver que fa falten tal
volta recursos, aquesta perspectiva més de gènere en aquest
àmbit, però entenc que els professionals sanitaris quan fan un

diagnòstic el fan amb un model clarament terapeuta, clarament
científic i llavors aleshores, si pertoca, farmacològic.

Vull reiterar això, el nostre suport a la iniciativa presentada
avui, tal com es planteja als punts esmentats pels seus
portaveus. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passam al Grup P arlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Pons per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, molt bones tardes, quan es llegeix així tan sols en la
superfície aquesta proposta que avui se’ns presenta en aquesta
comissió pot semblar que no això passa, però si investigam
amb una mica, és a dir, que no és ver que hi hagi més
prescripció d’antidepressius cap a les dones i menys proves
diagnòstiques també cap a les dones, però si investigam una
mica, que és el que hem fet, exactament és això el que succeeix
i ens ha sorprès comprovar que fins i tot hi ha estudis arreu que
en parlen i que ho tenen fins i tot tipificat.

Avui hem mirat diferents comunitats autònomes i, entre
d'altres, he trobat un estudi interessant del País Basc on parla,
precisament, d’això i diu que hi ha major prescripció
antidepressius a les dones enfront dels homes, juntament amb
una menor realització de proves diagnòstiques, com he dit al
principi. En els cas addiccions -que això també m’ha cridat
molt l’atenció- se’ls prescriu un 80% més d’antidepressius a les
dones que als homes, quan en realitat tal vegada és una
addicció i el que necessiten és un tractament per a l'addicció
que tenen.

Ahir a sessió plenària vaig destacar dos punts que per a
nosaltres són fonamentals pel que fa a la salut mental. Primer,
és el benestar emocional per evitar arribar a la..., d’aquesta
població que se'ns prescriu tants d’antidepressius quan tenim
qualsevol cosa, i a vegades no és exactament això, que és el
benestar emocional, és a dir, educar-nos dins les emocions, no
només dins les disciplines, i no només parl d’escoles sinó
també a les societats, a les famílies, als infants, que se’ns
eduqui com hem de manejar les nostres emocions, perquè a
vegades sortim a la selva que és el món, sense tenir aquesta
preparació més enllà de l’amor que haguem pogut tenir dins
casa nostra.

Així que destacar això, per una banda, la patologia dual
crec que també ha de tenir una empenta grossa a la nostra
societat. Com ja he comprovat o hem vist en diferents ocasions
aquestes persones que tenen un trastorn mental i una addicció
tan sols reben atenció quan tenen un brot agut, però una vegada
que la medicació ha controlat aquesta patologia són persones
a qui no les solen volar enlloc, sempre ho diuen així, nosaltres
ens sentim abandonats. Jo trasllat el que se’ns ha dit. 

En qualsevol cas, i per suposat, nosaltres donarem suport a
aquesta iniciativa. Convidaria a aquells que ens puguin seguir
en streaming i a tots els diputats i diputades presents a indagar

 



SALUT / Núm. 92 / 14 de setembre de 2022 1653

i investigar més sobre aquesta qüestió, perquè és xocant veure
com això passa així, que la discriminació també passa a
vegades pel que fa als professionals sanitaris, quan anam al
metge o a la metgessa de capçalera si ets home potser que et
donin un Enantyum i si és una dona també tens paperetes de
sortir amb un antidepressiu. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per contradiccions intervendrà el
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Gamundí, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Sí, Sr. President, crec que ara correspon el moment de fer
el recés abans de la meva intervenció si... hi ha esmenes? Ah!,
no hi ha esmenes. Ah!, perdó. Idò, faig la intervenció? Ah! jo
em pensava que era ara.

(Se sent una veu de fons que diu: “No hi ha esmenes”) 

Idò puc..., idò quan..., idò..., jo és que voldria fer la
intervenció després d’arribar a un acord. Puc fer...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundí...

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... el recés ara?

EL SR. PRESIDENT:

... no hi ha cap inconvenient. Si vostè em sol·licita que facem
un recés, com que hi ha aquesta voluntat generalitzada dels
grups, facilitarem, com no pot ser d'una altra manera, aquesta
col·laboració. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Li agraeixo moltíssim, Sr. President.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, una vegada fet el recés i incorporar una sèrie d'esmenes
in voce, la Sra. Gamundí ho farà extensiu perquè els serveis de
la casa puguin prendre nota. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, en primer lloc, el punt tercer quedaria redactat de la
següent manera: “oferir formació i recursos per a la gestió
emocional i la d'empoderament als docents de forma
transversal.”

I el punt número 6 s'afegiria, seria un nou punt, que seria:
“fomentar la investigació en aquest camp”.

Una vegada aclarit com quedarien tots els punts de la
iniciativa, passaré al debat. 

Sr. President, senyors diputats i senyores diputades. En
primer lloc, vull agrair, com no pot ser d'una altra manera, totes
les aportacions que han fet tots els grups parlamentaris i els
portaveus. Crec que avui tenim el suport unànime de la cambra.
No sé si l’haguéssim tengut si hagués vengut avui el grup
parlamentari que manca, però, en fi, estic molt contenta que
avui almanco es pugui reconèixer dins la salut mental aquesta
perspectiva de gènere, que és tan important. 

En certa manera, hem considerat molt important les
aportacions que ha fet en primer lloc, la Sra. Borràs quant a la
investigació. Totalment d'acord, és evident que no estava
contemplat a la iniciativa i hem pensat que incorporar-ho era
molt important. Per tant, per això hem fet aquest recés. 

En relació amb el punt 3, del qual se’ns demanava
l'explicació. Jo crec que..., també ho hem volgut quedar recollit
i aclarit perquè és veritat que amb la redacció no s'acabava de
concretar, però la Sra. Pons ha estat molt encertada en el debat
perquè, entre altres coses, la Sra. Pons de qualque manera ho
ha explicat en la necessitat que manca avui en dia una
conscienciació des de ben petits de com hem de gestionar les
emocions. És evident que per això, doncs, hem afegit la
importància que els docents tenguin, tot i que ja es comença a
incorporar aquesta dins les escoles, aquesta visió de la gestió
emocional, que de qualque manera es pugui fer extensiva i es
pugui amplificar. 

Per altra banda, sí que m'agradaria dir que s'ha fet una feina
conjuntament amb l’IBDona en relació amb aquest aspecte,
amb les entitats del tercer sector. Sí que és ver que el Pla de
prevenció de la conducta suïcida ha tengut present aquesta
perspectiva perquè tot i que és ver que hi ha més homes que se
suïciden que dones, hi ha més temptatives per part de les dones,
i sí que es va incorporar aquesta perspectiva també dins els
serveis socials i dins l'escola i dins la formació que també s'hagi
pogut fer; no només és amb els professionals de salut mental
sinó també en general, els 5.200 professionals que s'han anat
formant. 

Voldria acabar, ja ara sí, amb unes paraules d'una gran
científica, Marie Curie, que deia que res en aquesta vida no ha
de ser temut, sols ha de ser comprès. I ara és el moment de
comprendre més i de témer menys.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. Vull agrair el suport dels grups i les
aportacions que han permès fer aquestes modificacions en la
redacció, que crec que milloren la iniciativa que havíem
presentat. 
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El biaix de gènere en salut existeix a tots i cadascun dels
àmbits, i és molt especialment rellevant en salut mental.
Evidentment, les dones reben més tractaments d’ansiolítics,
antidepressius, etc., per a tractament de patologies que s'haurien
de tractar d'una altra manera. I voldria recordar el cas, per
exemple, de fibromiàlgia. Clar que les dones en fibromiàlgia
acaben deprimides i amb més problemes d'ansietat, però és que
si no se'ls tracta el dolor és normal que tenguin altre tipus de
simptomatologia afegida. 

En el cas de salut mental, pròpiament dita o trastorns
específics, les dones són més pobres, les dones tenim més
dificultats a les feines, les dones patim la violència de gènere,
les dones tenim tota una sèrie de condicionants que afavoreixen
tota una sèrie de situacions de salut mental que s'haurien de
corregir atenent la base i la causa.

Amb el tema de les emocions, acabam de començar el curs
escolar, els infants i els adolescents han d'aprendre a entendre
i processar que la vida de vegades diu sí, però de vegades diu
no, i la frustració s'ha de treballar. Això s'ha d'afrontar, aquests
mecanismes d'afrontament, aquesta resiliència s’ha de treballar
des de la més primerenca infància. 

En definitiva, agraïm a tothom el suport. També avui que
parlam de cuidar i de cuidar-nos i de benestar emocional també
crec que agrair la feina que ha fet el company Josep Ferrà, que
avui és el darrer dia que està amb nosaltres a la comissió, que
hem passat molt de gust de fer feina amb ell i donar la
benvinguda també a Miquel Ensenyat que tornarà, no?, però
crec que és un company que sempre ha aportat i avui val la
pena reconèixer la seva feina. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús, només vull agrair a la
portaveu Antonia Martín les paraules. Evidentment, crec que
deixam, des de MÉS per Mallorca, el portaveu d’aquesta
comissió en bones mans. Crec que Miquel Ensenyat és la
persona més adient en el nostre grup per dur aquesta comissió.
Així ho vàrem reconèixer en el seu moment, així el vàrem posar
com a portaveu titular fent front també durant aquells dos anys
de crisi de COVID i ara, per qüestions d'agenda, havia hagut de
deixar aquesta comissió i podrà retornar a partir de la setmana
que ve. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr.  Ferrà. Per la part que em correspon també vull
agrair les seves aportacions i els mesos que hem coincidit en
aquesta comissió i donar la benvinguda al nou company, el Sr.
Ensenyat. Passam al Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Sanz, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sr. President, seré molt breu. Vull agrair a tots els
grups el suport a aquesta iniciativa així com també les
aportacions molt importants per millorar-la. És veu que quan
treballem junts per un bé comú, com va ser ahir amb la
proposició al plenari i avui amb aquesta, podem aconseguir
moltes coses. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Entenem que hi ha unanimitat. Per
tant, quedaria aprovada per assentiment. En conseqüència, la
Proposició no de llei RGE núm. 2055/22 queda aprovada. 

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 4736/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d'urgència, relativa a mesures de suport a les persones que
pateixen la malaltia celíaca i altres intoleràncies
alimentàries. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4736/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d'urgència, relativa a mesures de suport a les
persones que pateixen la malaltia celíaca i altres intoleràncies
alimentàries.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Borrás, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. El Partit Popular avui presenta una
iniciativa que podria ser considerada un déjà vu, com va dir
ahir la Sra. Pons. És un déjà vu que s'ha fet, s'ha presentat
quatre vegades, el 2021, el 2017 i el 2018, i va ser aprovat, i
avui el tornam a presentar perquè a dia d'avui encara hi ha
moltes coses que no s'han fet o no s'han complit. 

Començaré explicant, que ja es va explicar la primera
vegada, què s'entén per una intolerància alimentària, que és la
incapacitat de consumir determinats aliments o nutrients perquè
ocasionen efectes adversos a la salut de les persones. Dins les
intoleràncies alimentàries destaca la malaltia celíaca. És un
trastorn sistèmic de base autoimmune causat per la ingesta de
gluten que afecta les persones genèticament susceptibles i que
es caracteritza per presentar una gran varietat de manifestacions
clíniques digestives o no, anticossos, genètica específicament
pels haplotips HLA-DQ2, DQ8. A més, s’atrofien les vellositats
intestinals. 

Actualment es considera una de les malalties amb
predisposició genètica més freqüent perquè afecta una de cada
100 persones a Europa i a Espanya s'estima que la prevalença 
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oscil·la entre una de cada 71 persones en la població infantil i
una de cada 357 en la població adulta. 

La malaltia celíaca és la malaltia crònica intestinal més
freqüent. Tot i els avenços produïts en els darrers anys continua
sent una malaltia altament infradiagnosticada a causa del
desconeixement i de la gran varietat de signes i símptomes que
pot presentar clínicament i que poden ser atípics, fins i tot
absents. De fet, se la coneix com la gran imitadora o la malaltia
de les múltiples cares. 

No vull marejar-vos més, però diré que presentam les
següents proposicions no de llei: “El Parlament de les Illes
Balears constata que el Govern de les Illes Balears no ha
realitzat les actuacions encomanades a les diferents iniciatives
parlamentàries que s'han debatut en el Parlament de les Illes
Balears en relació amb les malalties relacionades amb les
intoleràncies alimentàries.

 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les actuacions per facilitar la vida als
malalts de malaltia celíaca i, en concret: a incrementar les
mesures de suport i col·laboració amb les associacions de
celíacs de les Illes Balears i d'altres intoleràncies alimentàries;
a desenvolupar campanyes específiques d'informació i
conscienciació en col·laboració amb les associacions sobre la
malaltia celíaca i la intolerància al gluten, així com la resta
d’intoleràncies alimentàries, i a actualitzar permanentment la
llista d'aliments aptes per a celíacs i, en el seu cas, altres
intoleràncies, procurant que sigui publicada per al seu accés
general i gratuït; a adoptar les mesures fiscals, com ara un IVA
súper reduït i altres necessàries amb les quals s’aconsegueixi un
abaratiment dels aliments sense gluten -tots sabem que els
aliments sense gluten són molt més cars que la resta. També
afavorir l’accessibilitat dels productes i els elements necessaris
per a una dieta sense gluten o sense altres elements causants
d’intoleràncies; a treballar conjuntament amb les associacions
de persones celíaques perquè els establiments de restauració
incloguin a les seves cartes i menús aliments sense gluten i
igualment als centres escolars i sanitaris; a promoure que els
establiments de restauració s'identifiquin com establiments amb
cartes aptes per a celíacs i altres intoleràncies alimentàries; al
Govern de les Illes Balears, dins les seves competències, a
analitzar les possibilitats de donar un tractament especial
assimilable al de les famílies nombroses, a les famílies amb
qualque membre celíac o diagnosticat amb qualcuna altra
intolerància alimentària; a continuar treballant mitjançant el
Servei de Seguretat Alimentària per al compliment tant del
reglament de la UE sobre la declaració d'al·lèrgens en
establiments de la Directiva UE 41/2009; a continuar
potenciant la formació dels professionals sanitaris en la
intolerància al gluten i altres al·lèrgies alimentaris per afavorir
el diagnòstic precoç de la malaltia i millorar la coordinació
entre l'Atenció Primària i l'atenció hospitalària; a promoure tant
la formació inicial dels professionals d'hoteleria com la
formació específica del personal de restauració, ja en actiu, en
qüestions de celiaquia i altres intoleràncies alimentàries; i a
unificar el protocol d’actualització periòdica que permeti als
professionals de la sanitat pública el diagnòstic precoç de la
celiaquia; a ampliar la formació dels professionals sanitaris en
relació amb la detecció i diagnòstic; i posar en marxa
campanyes de sensibilització del sector hoteler i de la

restauració, per millorar l'atenció dels celíacs als seus
establiments; instar el Servei Nacional de Salut a elaborar un
mapa epidemiològic dels afectats per la intolerància al gluten,
tal com han sol·licitat les associacions, perquè, com hem vist,
en aquestes illes n'hi ha més que a la resta de l'Estat; i a crear
un registre de pacients celíac en col·laboració amb les
associacions que els representen i els professionals sanitaris; i
establir de manera obligatòria que els centres públics,
incloent-hi els sanitaris, educatius i socials, entre d’altres, que
compten amb serveis de cafeteria o menjador, ofereixin dietes
sense gluten i que els treballadors disposin de formació
adequada.”

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Borrás. S'han presentat esmenes amb RGE
núm. 7379 i 7380/22, per a la defensa d'aquestes esmenes té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Dalmau, per un temps de cinc minuts 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta. En primer lloc, vull traslladar que,
en relació amb aquesta proposició no de llei, el nostre grup està
pràcticament d'acord amb tots els punts que li donen forma, que
l'integren, si bé és cert que mantenim algunes discrepàncies
molt puntuals en relació, primer, amb el punt 1, amb el punt
primer d'aquesta PNL, del qual ja demanaríem la votació per
separat, i després, també, en relació amb els punts 2.c) i 2.g) als
quals hem presentat esmenes, i també demanaríem que si
aquestes esmenes o no som capaços d'arribar a un acord en
relació amb al text, amb la redacció d'aquests dos punts, que
també es poguessin votar per separat.

En aquest sentit, en relació amb el primer punt, no podem
compartir que des del Govern de les Illes Balears o del Govern
de l'Estat no s'hagi portat a terme cap iniciativa en relació amb
el suport a les persones celíaques. En aquest sentit, ja el 2009,
en aquell moment el conseller de Salut i Consum, el Sr. Vicenç
Thomas, ja anunciava una línia d'ajudes econòmiques per
permetre compensar el sobrecost de la compra de les persones
celíaques respecte de la resta de ciutadans.

Igualment, la Direcció General de Consum, també en aquell
moment, es comprometia a supervisar la idoneïtat i la
composició de tot allò referit a l’etiquetatge i la normativa
vigent en relació als productes per a celíacs.

Igualment, el Sr. Vicenç Thomas, el conseller de Salut i
Consum, també mostrava el seu compromís amb la voluntat
d’augmentar el diagnòstic precoç de la malaltia celíaca i donar
més informació i suport a totes aquelles persones afectades per
aquesta malaltia.

També es va fer públic en aquell moment, a l'any 2009, com
deia, per part de la conselleria, incrementar la informació
relativa a aquesta malaltia i, per això, des del Servei de Salut es
van portar a terme sessions formatives, seguint la que en aquell
moment era la guia sobre el diagnòstic precoç de la malaltia
celíaca, que era editada pel Ministeri de Sanitat.
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I, finalment, també en aquells moments, la Direcció General
de Farmàcia de la Conselleria de Salut i Consum, va col·laborar
amb l'Associació de Celíacs de les Illes Balears, va editar i
distribuir un fulletó informatiu per donar a conèixer la malaltia
celíaca. 

Igualment, el setembre del 2018 es va organitzar un
col·loqui relatiu a la detecció precoç de la celiaquia, organitzat
per l'Associació de Celíacs de les Illes Balears, però també per
la Conselleria de Salut.

Igualment, el Banc de Sang i Teixits també té una
informació concreta relativa a la donació de sang per a
persones celíaques.

També existeix un màster universitari de nutrició i
alimentació humanes a la Universitat de les Illes Balears el qual
es va impulsar el curs 2015-2016.

I finalment, a tall d'exemple també, per part de l'Estat el
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública té una línia d'ajudes per
a protecció sociosanitària, per un import de 450.000 euros per
a mutualistes, això sí, que acreditin la malaltia celíaca.

Igualment, alguns dels punts d'aquesta PNL, en concret el
2.h) i el 2.i), insten el Govern de les Illes Balears a continuar -a
continuar-, allò que de vegades als grups de l'oposició no els
agrada que aparegui a les PNL que els grups que donen suport
al pacte fem, a continuar actuant en una tasca concreta, per tant,
del que jo entenc que es desprèn que ara mateix es fa feina en
aquest sentit si, tal com esmenten aquests punts, s'insta el
Govern a continuar desenvolupant una tasca en concret.

I amb tot això no vull dir que totes aquestes mesures ni
siguin suficients ni que ara mateix no es pugui fer més del que
es fa, això vagi per endavant, perquè crec que resulta prova
evident. De fet, crec que en aquests moments, que encara són
o estan marcats per la pandèmia generada per la COVID-19, sí
que és ver que l'impacte que té en aquests moments i la pressió
sobre el sistema sanitari és cert que ha minvat, i crec que, en
conseqüència, ens trobam davant d'un escenari que pot
permetre reorientar mitjans i recursos sanitaris cap a d'altres
àmbits diferents en el combat de la COVID 19 i, entre d'altres,
un podria ser en relació amb la malaltia celíaca.

Al marge d’aquest primer punt al qual m'he referit fins ara,
també hem presentat dues esmenes, com bé s'ha comentat al
principi. En relació amb l'esmena al punt c), el nostre grup està
més en línia amb el posicionament comunitari, que, si bé no
aposta per la supressió total del tipus d'IVA reduït o súper
reduïts, sí que demana que només s'apliquin a qüestions molt
excepcionals, i, per tant, nosaltres no som partidaris d'aquesta
aplicació, en aquest cas concret. Per això hem plantejat una
esmena allà on s'insta el Govern de les Illes Balears que
dissenyi mesures compensatòries perquè es puguin abaratir els
costs dels productes sense gluten que les persones celíaques es
veuen obligades a adquirir.

I, en relació al punt 2.g), també hem presentat una esmena,
no perquè siguem contraris a la seva redacció, tal com apareix
en aquesta PNL, tal com està redactada, però sí que, primer,
s'analitzi, per part del Govern de les Illes Balears, la possibilitat

-perdó- que el Govern faci un estudi previ on es pugui observar
si realment és assimilable el cost de l'adquisició de productes
per a persones celíaques amb el cost que representa per una...
el cost que tenen les famílies nombroses. 

Per això, valoraríem positivament que s'accepti la nostra
esmena perquè pròpiament es pugui realitzar aquest estudi per
part del Govern i que confirmi que definitivament els
sobrecostos que es generen per mantenir una dieta sense gluten
són assimilables als que pugui tenir una família nombrosa i, en
tot cas, com deia a l’inici de la meva intervenció, estam
pràcticament d’acord amb la totalitat d'aquesta PNL...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau, hauria d’anar acabant.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Acab tot d'una, i únicament demanar que es considerin o
que es valorin favorablement les esmenes o que es pugui fins i
tot suspendre la comissió en un moment donat per intentar
pactar aquestes qüestions que hem traslladat a través d'esmenes
per ampliar aquest consens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies... Correspon ara... sí, per a la defensa també
d'aquestes esmenes té la paraula per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. La celiaquia és encara a dia d'avui una
malaltia desconeguda i infradiagnosticada. Ens trobam casos de
persones que es diagnostiquen tal vegada amb trenta, quaranta
o cinquanta anys, i mai no s'havia sabut fins a llavors que és el
gluten el principal problema que els afecta.

La dieta sense gluten no és opcional en aquest tipus de
persones, no és opcional, no és una cosa que s’ha de fer per
gust. És part del seu tractament i, evidentment, com es fa amb
els tractaments d'altres tipus de malalties o situacions, des dels
serveis públics s'ha de donar suport a aquestes persones. 

En aquest sentit, valoram molt positivament aquesta
iniciativa que ve a recollir gran part de les peticions que fan
tant els pacients afectats com les diferents associacions que els
representen, per poder dur una vida absolutament normalitzada,
tant en el dia a dia, és a dir, en la cistella de compra i en la
cuina que puguin fer-se a casa, com en el cas de quan surten a
tenir moments d'oci. L’oci a Espanya està molt vinculat com
sabem al menjar i, evidentment, iniciatives com aquesta que,
per exemple, parla que es recullin dins les cartes dels serveis de
restauració aquest tipus d’al·lèrgens, que es tengui en compte
el sobrecost de la cistella de compra, que hi hagi més formació,
més investigació, tota una sèrie de qüestions referides a una
millor atenció, tractament i prevenció de complicacions en
aquestes persones afectades de celiaquia, per la nostra part,
evidentment, tenen suport.
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El portaveu que m'ha precedit ha explicat les esmenes. Vull
remarcar que consideram que podem arribar a consensos, ja
sigui ara o si no en el recés i que aquesta iniciativa és molt
extensa, du molts de punts, però pensam que són necessaris per
a una millor atenció i des dels serveis públics hi hem de posar
esment perquè vull... vull tornar a insistir-hi: la dieta sense
gluten no és opcional, s’ha de millorar l'etiquetatge, perquè
molts de productes que pensam que mai no tendrien gluten el
tenen, per exemple, voldria destacar els fruits secs, els fruits
secs duen gluten i això és molt desconegut, i de vegades quan,
per exemple, als infants es fan aniversaris, es fan festes, es fan
tot tipus de celebracions s’ha d'anar molt alerta amb segons
quins tipus de productes per si n'hi inclouen i també qualque
dolç, etc. 

Vull dir que viure sense gluten no és fàcil i, sobretot, no és
econòmic. Llavors en aquest sentit, per la nostra part, ja ho he
dit: suport a la gran majoria de punts d'aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. També per a la defensa d’aquesta
esmena RGE núm. 7380/22, té la paraula, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a la Sra. Borrás
la presentació d'aquesta iniciativa des del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

Bé, és molt extensa, i tant Juli Dalmau, portaveu del Grup
Socialista, com la Sra. Martín, han explicat bé el context, la
Sra. Borràs també ja ha explicat molt bé el contingut de la
iniciativa. Jo aniré directament als punts.

Els punts en els quals mantenim una discrepància, el
primer..., en primer lloc hi ha el punt 1, que nosaltres votarem
en contra. No estam d'acord que el Govern de les Illes Balears
no hagi dut o no hagi realitzat les actuacions encomanades en
les diferents iniciatives parlamentàries que s'han aprovat en
aquest parlament. Hi pot haver matisos, hi pot haver intensitats
en segons quins objectius, però creim que no seria adequat ni
just per part d'aquest parlament atorgar aquesta qualificació al
Govern de les Illes Balears, com que no ha fet res.

Respecte del punt... o la lletra 2.g), a la qual..., perdó, a la...
2.c), des de MÉS per Mallorca, creim que l'esmena que ha
presentat el Grup Socialista amb Unidas Podemos és més
adequada. Crec que ho han argumentat bé, és més adequada
que no el text original. Veim més convenient dissenyar aquestes
polítiques compensatòries per a aquestes famílies, en lloc de fer
rebaixes d’IVA a productes que pot ser, pot ser i crec que hi ha
part de la població que no té aquest problema d'intolerància
però que també consumeixen... aquests tipus de producte, (...)
que serà més ajustat poder dur a terme o poder complir amb la
mesura que es proposa a l'esmena i no al text original. 

Després, també a la lletra 2.g), aquí des de MÉS per
Mallorca sí que hem signat aquesta esmena amb els grups

Socialista i Unides Podem. Creim també que... abans
d’assimilar les famílies amb persones celíaques a famílies
nombroses s'hauria d'analitzar si aquest sobrecost d'una persona
celíaca és comparable a la d’una família nombrosa. És a dir,
creim que és un tema... és un matís temporal, un matís d’una
feina prèvia i hi estam d'acord.

A la resta de punts des del Grup Parlamentari de MÉS per
Mallorca votarem a favor a tots. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Obrim ara un torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Vagi per endavant, Sra. Borràs, que
nosaltres donarem suport als punts que es plantegen en aquesta
proposició no de llei, tal com vostè la té plantejada aquí. Si
vostè accepta o no les esmenes que li presenten els grups que
donen suport... alguns, els grups que donen suport al Govern,
a nosaltres també ens anirà bé i no es pensi que ho faig per
peresa de no haver treballat el tema, miri, és que..., vostès duen
aquí una proposició no de llei que aquest parlament
substancialment amb qualque matís molt concret, però l'únic
que hi ha... és epígrafs per lletres en lloc d’epígrafs per punts,
en ordre numèric, que es va presentar i que va aprovar..., que
va aprovar millor dit el Parlament de les Illes Balears en
resolució d’aquest parlament, del plenari, eh?, va ser el Ple el
9 de maig del 2017, RGE núm. 6607/16, d’acord?

Per tant, com que sembla que els grups majoritaris no li
donen suport al punt 1 on es constata aquest incompliment, jo
li suggeriria...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., a part que s’ho llegís...

LA SRA. PRESIDENTA:

No entrem en converses ara.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Una modificació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho agrairia jo perquè és que no constaran al Diari de
Sessions i així mateix no aporten res.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Li faria, li suggeriria una esmena in voce i em sap greu, Sr.
Lletrat, que abusem de vegades d’això, però, és clar, arran del
debat surten algunes propostes també així espontànies, no?, i
com que diu: “Constata que el Govern Illes Balears no ha
realitzat les actuacions” i no els agrada, podria posar vostè en
el punt 2, on diu “El Parlament de les Illes Balears insta el
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Govern de Illes Balears a complir les actuacions aprovades pel
plenari del Parlament en sessió de dia 9 de març de 2017", em
sembla que va ser, “relativa” i el nom d’aquest títol, i llavors
seguir; i concretament o un altre punt, ... és una ironia, Sra.
Borrás, perquè tanmateix no l’hi aprovaran,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... però, bé, és que estam dient que es compleixi una cosa que
ha constatat el plenari del Parlament de les Illes Balears, i aquí
sí que hi ha... hi ha 17 punts. 

I, miri, resulta que, a més a més, nosaltres donarem suport
a la mesura, concretament, de l'IVA, concretament de l'IVA,
perquè entre les coses el meu grup parlamentari -sí, ja sé que hi
ha coses que no agrada sentit-, el meu grup parlamentari ha
proposat unes mesures per reduir l'impacte de la inflació i una
d'elles sap vostè que és la reducció de l'IVA a productes
essencials. Els celíacs sembla que no són productes essencials,
els alimentaris. Per tant, cercam una altra fórmules d'estudiar la
via fiscal. No. La via fiscal més immediata, ho hem dit, ho hem
dit en el tema energètic és l'IVA. Si està pujant o està estable,
si baixa d’IVA evidentment baixa el cost de la compra. 

I això sí que ho va aprovar i ho va entendre així el Ple de
l'Ajuntament de Ciutadella, en el mes de maig, qui va aprovar
exactament la petició al Govern de les Balears que insta el
Congrés i el Senat a la modificació de la llei per baixar els
productes alimentaris de l'IVA. Vostès ho poden consultar al
seu grup municipal del pacte allà, a l’Ajuntament de Ciutadella,
ho va aprovar. Així com va aprovar..., a més a més arribarà
aviat al Govern perquè es demana a un dels punts que es
traslladin aquests acords al Govern d'Espanya i al Parlament de
les Illes Balears. 

El que ens va sorprendre que a un dels punts el pacte de
progrés i el pacte de les persones, amb aquesta crisi tan forta
que patim i la prioritat és la prioritat rebutgés, rebutgés, i no va
poder sortir endavant la nostra iniciativa del Grup
Parlamentari..., del Grup Municipal Ciutadans l'Ajuntament de
Ciutadella per la qual s'instava que mitjançant els serveis
socials de l'ajuntament quan es destinin recursos a les famílies
que necessitin aquests serveis es tenguin en compte també
aquelles famílies que per ingressos no puguin fer-se càrrec del
sobrecost que suposa l'adquisició d'aliments aptes per a celíacs.
Això ho va rebutjar l'Ajuntament de Ciutadella. És a dir, la
majoria de grups de l'Ajuntament de Ciutadella. Per tant,
almanco ens quedava l'esperança, a l’ajuntament supòs que li
quedava l'esperança aquella del 4% i que aquí també la
rebutjaran. 

No li deman que accepti l'esmena in voce, tanmateix no
sortirà, Sra. Borràs, però queda constatat el debat dels grups
parlamentaris aquí d’acceptar o fer voltes. L’important, ja 
aniria bé, si d’aquestes mesures fiscals que vostès diuen que no
concreten absolutament cap, almanco es complís el que va dir
el plenari, la sessió plenària, va aprovar, del Parlament, a
aquella reunió celebrada dia 9 de març de 2017. 

Això és la cistella de la compra i tenim una ministra que vol
limitar intervenir els preus de la cistella de la compra. Els
celíacs sembla que han de tenir una cistella paral·lela que no

sabrem ben bé amb quines mesures els beneficiaran. Però,
evidentment, l'equitat en aquestes qüestions tampoc no és una
qüestió, no és un tema del qual vostès puguin presumir quan
parlam d'això de l'equitat i la igualtat d'oportunitats de les
persones. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari El Pi, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta, seré breu. És clar que si d'aquesta
iniciativa i de les que ja s'han debatut i de les qüestions que
s'han plantejat durant aquesta legislatura i legislatures anteriors,
aconseguíssim tres coses, nosaltres ens donaríem per clarament
satisfets. La primera seria donar visibilitat a la celiaquia, encara
hi ha un gran desconeixement, tot i que començam a parlar-ne
i començam a comprendre exactament què és, què provoca,
quines conseqüències té i quines limitacions fins i tot
alimentàries té. Això per una banda.

Per l’altra banda el fet d’una diagnosi precoç en el tema de
la celiaquia, perquè hi ha gent que arrossega molèsties durant
molts d'anys i no saben exactament per què.

I el tercer, que els surti més barata la cistella de compra.
Són gairebé o més de 70 euros mensuals, segons el darrer
càlcul a què hem tengut accés, i són gairebé 850 euros anuals
els doblers que paga de més una persona que té celiaquia per
poder alimentar-se.

Així que nosaltres, amb aquestes tres coses, si
s’aconseguissin, ja ens donaríem per satisfets. 

Vull dir que votarem a favor d'aquesta iniciativa. És ver que
el punt 1 tal vegada sobrava, no per res, sinó perquè si es vol
arribar a un acord i que les coses vagin cap endavant i hi hagi
unanimitat en aquesta cambra, de vegades val més parlar en
positiu que en negatiu. En qualsevol cas, nosaltres votarem que
sí a tots els punts d'aquesta proposició no de llei, tant si
accepten les esmenes com si no.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ens trobam una iniciativa que
crec que en principi és positiva, excepte alguns punts que no
podríem votar a favor com, per exemple, el primer, que és molt
negatiu, que no s’ha fet res, perquè les paraules absolutes de no
s'ha fet res no són justes tampoc pel treball que sí que es fa.
Llavors, aquest punt, tal i com està, no es podria donar suport.
Així mateix, a aquests dos punts que els han presentat unes
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esmenes en cas de ser acceptades els podríem votar a favor. La
resta els votarem a favor. 

Sí que és cert que entre l'esperit d'aquesta iniciativa com el
de la que emana, aquella que es va aprovar el 2017, que hi ha
un certificat, hi ha dues coses peculiars del Grup Popular. Una
és que passi el que passi, hi hagi crisi o no hi hagi crisi baixem
IVA, per si de cas, baixem IVA en tot, ja sigui Ucraïna, ja sigui
impostos, ja sigui la guerra, ja sigui la COVID, ja sigui 2017,
la celiaquia. Hem de baixar l’IVA. És curiós.

 I després, també es parla sobre la informació a les cartes,
es parla un poc de la restauració, i crec que hem de fer un
esment d'un reial decret aprovat per, en aquell moment, la
ministra de la Presidència de Govern i de Presidència, Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, el Reial Decret 126/2015, de 27 de
febrer, pel qual s’aprovava normativa general relativa a la
informació alimentària. Des del 5 de març de 2015 tots els
locals de restauració estan obligats a publicar a les seves cartes
tant els al·lèrgens com tots els components d’intolerància,
d'acord amb una normativa europea de l'any 2011. Més, anem
més enrere. A aquesta normativa de 2011 curiosament el primer
producte que diu és cereales que contengan gluten a saber,
trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variades
híbridas y productos derivados. Ja el 2011 deien quins eren els
productes que eren no aptes per a celíacs i el 2015 es va
aprovar una normativa. 

És clar que hem de fer tota la informació, per això li
votarem a favor, però hem de tenir clar d'on venim, que ja és
obligatori a tot l'Estat espanyol publicar a les cartes dels
establiments d'hostaleria aquesta informació. I és molt
important que ho tinguin clar, perquè podem demanar i fer
convenis, però crec que és important també donar a conèixer
aquesta informació legal, ja que som la cambra legislativa en la
qual, ja que tenim normes que hem de complir, també fer-les
saber, perquè és molt important. Tot i així, excepte el punt 1,
perquè es diu que es fa res, i crec que no és just, Sra. Borràs, la
resta, li dic, crec és una proposta positiva, la malaltia de la
celiaquia, totes les intoleràncies, es una malaltia autoimmune
molt problemàtica per a qui la pateix i és important què facem
alguna cosa. 

Sobre les esmenes, ja li han comentat, però només fer un
esment, sí que és cert que no podem saber si el cost és el mateix
per a un pacient que pateixi celiaquia i és una..., imaginem un
pacient que sigui d'una família nombrosa i, a més, també sigui
celíac. Llavors, quin seria el descompte? Llavors, crec que s’ha
de fer un estudi de quin seria l'impacte econòmic per poder
aplicar-ho. Seria una qüestió important. 

Per si no s'ha demanat, sí que demanaríem votació separada
de tots els punts per poder fer la votació. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Idò se suspèn la sessió per un parell de minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem recomençar, la sessió. Per tant, té la paraula la Sra.
Borrás, perquè ens digui com quedaria el text i també (...)

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, presidenta. Llegiré el text, com constata, al final el
punt 1 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears constata que
s'han de realitzar les actuacions encomanades amb les diferents
iniciatives parlamentàries que s'han debatut al Parlament de les
Illes Balears en relació amb les malalties relacionades amb les
intoleràncies alimentàries.”

I el punt 2.c): “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a aprovar i implementar mesures compensatòries per a
les persones celíaques amb l'objectiu de reduir els sobrecosts
generats per la compra d'aliments sense gluten envers d’altres
intoleràncies alimentàries i la seva equiparació amb la resta
d'aliments, així com a establir diferents ajudes directes a
persones que pateixen la malaltia celíaca, independentment de
la seva edat, en funció del grup poblacional, famílies
nombroses, persones en atur que rebin subsidi no-contributiu,
persones jubilades, persones amb discapacitat, grups amb risc
d'exclusió social, etc.”

La resta queda igual.

Vull donar l’agraïment a tots els grups que m'han donat
suport, sense fer esmenes, i als que han fet esmenes, per la seva
implicació. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Borrás. Sí, sí, ho pot donar al Sr. Lletrat quan
vulgui.

Aclarit com queda el text, tothom té clar com queda? Sí.

Idò, podríem donar, per assentiment, aquesta PNL, per
aprovada?

Idò, en conseqüència, queda aprovada aquesta iniciativa
relativa a mesures de suport a les persones que pateixen
malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries.

Em vull sumar, també, al capítol d’enhorabones al Sr. Ferrà
per aquest nomenament com a portaveu de MÉS, desitjar-li sort
i ventura en aquesta nova etapa, el trobarem a faltar en aquesta
Comissió de Salut.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 2055/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impulsar la perspectiva de gènere en el model de salut mental en temps postCOVID.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 4736/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a mesures de suport a les persones que pateixen la malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries.

