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EL SR. PRESIDENT:

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

L’únic punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 11515 i 13454/22.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13454/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Ciutadans, Socialista, Popular,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares,
El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
sanitarització dels grups de rescat de muntanya a les Illes
Balears.

Passarem al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
13454/22, alteram l'ordre del dia previst, i passaríem a aquesta
proposició no de llei que els anunciï, presentada pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la sanitarització
dels grups de rescat de muntanya a les Illes Balears.

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. En primer lloc, benvinguda, salutació a
Xisco Fanals, a Antoni Turrión, a Xavier Perelló, que ens
acompanyen, i que jo crec que són els primers que haurien
d'encapçalar aquest format d’iniciativa, són realment els
protagonistes autèntics d’haver treballat amb diferents grups
parlamentaris, amb tots els grups parlamentaris i assolir el que
pocs assoleixen, o no gaire assoleixen i que seria desitjable, que
és la unanimitat no en el suport a una iniciativa, sinó en
subscriure i signar una iniciativa com la que ens duen avui aquí,
que és objecte d'aquesta proposició no de llei, conjunta de tots
els grups.

Per tant, em centraré a exhaurir el temps d’intervenció
perquè s'ho mereix, però evidentment, he de deixar l'espai de
complementar a cada un dels signants avui, sis grups
parlamentaris aquí presents, però que la subscriuen tots, i és la
iniciativa de sanitarització dels grups de rescat de muntanya a
les Illes Balears.

I deia que són els autèntics protagonistes, no només per la
seva perseverança i convenciment de l’objecte d'aquesta
iniciativa, sinó perquè sobretot vincula l’atenció a la població
de les Illes Balears, però també als visitants a aquest paratge,
a aquestes illes, com és el cas de la gent que vulgui conèixer les
Illes des d'un turisme diferent, des d’una activitat diferent, com
pugui ser el senderisme, com puguin ser activitats de muntanya
a la nostra serra, especialment a la Serra de Tramuntana, i
d'altres. 

I el valor a afegir a la defensa avui és que es garanteixi
aquest fet de qualitat, de garantia i de seguretat per a aquestes
persones, la qual cosa és un segell de qualitat i d'excel·lència a
les nostres illes, al nostre model d'atractiu d'illes, és que tengui,

a més, aquesta fidelització d'un servei de seguretat integral -que
ja hi és, hi és-, però ara li farem un valor afegit que hi és en tot
moment i en tot acompanyament.

Aleshores, es tracta que aquest rescat de muntanya que fan
entitats en col·laboració amb diferents entitats, diferents
institucions, com la Direcció General d'Emergències, els cossos
de bombers, la Guàrdia Civil, mitjançant diferents sistemes,
fins i tot el rescat per helicòpter, del SAMU 061 o
presencialment, aleshores, que aquest acompanyament no sigui
només el rescat i el trasllat quan es pugui en condicions fer-ho,
de seguretat, fer-ho, fins el tractament sanitaritzat, medicalitzat:
un metge, una metgessa, un infermer, una infermera i el
personal tècnic d’Emergències; sinó que, a més a més, sigui in
situ. Això és un avanç important en cas que pugui haver-hi un
accident i, sobretot, a la muntanya on l'accessibilitat de vegades
és el que complica que es pugui donar resposta immediata a la
resposta mèdica, aquesta vegada, amb aquesta instància, s'insta
que es posi en marxa, sobretot facilitar que professionals de
l'àmbit sanitari i sociosanitari, amb totes les garanties de
formació i capacitació, i també el suport del material necessari
i de l'equipament, però, sobretot, el que instam aquí els
diferents grups parlamentaris és que es faci des de la
coordinació i la cooperació de diferents instruments, de
diferents serveis que ja funcionen.

Aleshores, crec que el més important és reconèixer que
quan es requereix el rescat d’emergència a la muntanya, des de
l’112 s’activi automàticament aquest servei de medicalització,
si escau i, per tant, crec que hem donat una força.

Jo deixaré temps a la resta de grups, perquè crec que el
protagonisme és de tots, tot i que agraesc també que les
persones que es varen adreçar a nosaltres ens varen convèncer
des del primer moment, i hem fet un lobby on estam tots
convençuts i convençudes i, per tant, avui per això signam
aquesta iniciativa.

Vull agrair, sobretot, no només a les tres persones que
posen nom i llinatges a tres d'institucions, a diferents
institucions que creuen en això, com la Federació de Muntanya
i Escalada, com els tècnics professionals de l'àmbit sanitari del
nostre servei públic de salut, del Servei de Salut, també
professionals de tota la vida a la muntanya, però que
desenvolupen la seva feina a les Forces i Cossos de Seguretat
de l'Estat, concretament també a la Guàrdia Civil, que té
experiència en això, però reconèixer el cos de bombers,
reconèixer la Federació d'Espeleologia, la Creu Roja Illes
Balears i altres entitats que han col·laborat en tot moment, que
no són alienes a aquesta inquietud i que sé que avui, estic ben
segur que avui celebraran que aquesta iniciativa consensuada
per tots els grups es dugui a terme.

Sense més... reiter agraïment, la benvinguda avui.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps de cinc
minuts.
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LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
En primer lloc, vull agrair i saludar la Federació de Muntanya
i Escalada de les Illes Balears, el Sr. Fanals, el Sr. Turrión i el
Sr. Perelló que avui ens acompanyen i amb els quals el meu
grup parlamentari ha establert reunions i converses per tal de
conèixer les seves reivindicacions, però alhora per tal de poder
fer efectiu aquest acord que avui presentam tots els grups
parlamentaris. 

Per tant, parlam d'un acord sòlid i que estableix un full de
ruta a seguir per tal de sanitaritzar el Servei de Rescat de
Muntanya. 

El Sr. Gómez ja ho ha explicat perfectament a la seva
intervenció, per tant, jo no ho repetiré, però sí vull fer incís en
les qüestions que em semblen importants per part del meu grup:
en primer lloc, que sigui activat per l’112, em semblava bàsic
i fonamental per tenir aquesta bona coordinació; en segon lloc,
la disposició dels professionals i la inversió, és cert que,
evidentment, tot això ha d'anar de forma gradual i s'ha d’anar
acompanyant al llarg del temps, però, evidentment, està
corroborat i recollit a la iniciativa. 

Nosaltres som conscients que s'ha d'anar cap a aquest model
al qual aspira la federació, que és el de Catalunya o Aragó, però
entenem que aquest canvi no es produirà de la nit al dia i que
tot això, governi qui governi, que esperem evidentment que
siguem nosaltres, idò sabem que, evidentment, requerirà d'un
cert temps. 

Per tant, volem oferir o el que plantejam aquí és una
alternativa cap a aquest model o una transició, més ben dit, cap
a aquest model, de forma seriosa i de forma real; que aquest
servei pugui tenir una disponibilitat 24 hores i els 365 dies de
l'any, que s’estableixin plans formatius per als professionals
implicats i, en darrer lloc, i per a mi és la part més important,
és que hi hagi l'aprovació d'un protocol de rescat, conjuntament
amb totes les Forces i Cossos de Seguretat, els bombers, que
eviti duplicitats i que al mateix temps tot això pugui estar
col·laborat i també compti amb els actors implicats i amb la
col·laboració de les entitats. 

I, finalment, vull donar gràcies a la Federació de
Muntanyisme i Escalada de les Illes Balears, com hem parlat
aquest servei el que pretén és llevar aquest sofriment humà
perquè cap vida, com bé deien, no pugui tenir preu, diuen ells
mateixos on han fet palesa aquesta reivindicació en els mitjans
i, especialment, volia agrair al Sr. Turrión la seva història
personal, perquè em va fer connectar molt amb la necessitat
d’aquest servei i esperem que això en breu i aviat idò pugui ser
una realitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Borrás, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, bona tarda, diputats i diputades. En
primer lloc vull donar la benvinguda als convidats i a la
Federació Balear de Muntanya per haver-nos donat
l'oportunitat de poder dur aquesta iniciativa al Parlament
d'aquestes illes, perquè des del Grup Popular creiem que
aquestes són les iniciatives que de veres són interessants,
perquè les duen els mateixos afectats i demanen exactament el
que volen i no es fan iniciatives buides de contingut.

Vull tenir també unes paraules per a tots els professionals
que han intervengut en aquesta iniciativa, però també per a tots
aquells professionals que intervenen en tots els rescats de
qualsevol accident, tant sigui de muntanya, com de
barranquisme, el darrer, ara fa poc, va ser un company nostre
que va perdre la vida en un accident, i això ens ha de encoratjar
a tenir iniciatives d'aquestes. Creiem que hem de garantir que
qualsevol persona pugui gaudir del nostre paisatge i nosaltres
mateixos, els mateixos habitants d'aquestes illes, puguem
gaudir d’aquest paisatge que tenim amb totes les condicions de
seguretat. 

Per això donarem i hem donat, des del primer moment,
suport a aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. 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. Lògicament, la benvinguda a la
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i l’agraïment per
la feina i les reivindicacions que duen a terme, també als
presents a la sala i als que ens puguin seguir pel canal de You
Tube del Parlament.

No tothom va a la muntanya amb la precaució que caldria
i també hi ha accidents que són sobrevinguts a escaladors i
muntanyers que són experts.

Existeix un volum prou important de situacions de risc i
d'accidents perquè s'hagin de posar els recursos i augmentar la
seguretat no només de les persones que s’accidenten, sinó
també de les persones i dels professionals que els atenen.

En aquesta iniciativa, que ha comptat amb el consens de tots
els grups parlamentaris, entenem que hi ha millores en la
coordinació, en la formació, en els protocols, i n’hi ha d'altres
que tenen a veure amb aquesta qüestió, en posar els recursos
necessaris per garantir l'actuació àgil, eficaç i contundent en
aquelles situacions que es duguin a terme.

Per la nostra part, simplement volem agrair la feina del
col·lectiu que tant ha reivindicat i posar-nos a disposició
perquè aquesta iniciativa sigui una realitat com més aviat
millor.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President i molt bona tarda, diputats
i diputades. Em sum al capítol de benvingudes a aquesta sala i,
així mateix i vist que ningú no ho ha dit, jo els vull advertir
d’una cosa: que hi hagi una proposició no de llei que dugui tots
els logotips de tots els grups polítics amb representació al
Parlament, això ho hem vist un pic, un pic cada... cada quan la
lluna s’ajunta amb no sé qui. Per tant, crec que és una qüestió
que hem de celebrar i, sobretot, crec que això és, sobretot,
gràcies a vostès.

A vostès, i també a la vehemència del Sr. Gómez, que en
sap, no?, però que, a més, i no ho dic per aquesta vegada, és
una persona que és molt vehement, creu molt en les coses i de
vegades li dius: Jesús, que sí, que et votaré a favor i ja no
m’emprenyis pus,...

(Rialles de l’intervinent)

..., però crec que no ha estat la qüestió, sinó que la qüestió ha
estat que, a partir que es fa la proposta als diferents grups
polítics, que tots coneixem gent que és a la Federació Balear de
Muntanya o que són bombers, tant de Palma com del Consell
de Mallorca, com excursionistes, com gent que es dedica a la
Protecció Civil, i això ha permès que hi hagués un debat i crec
que això també és molt important, que, de fet, per això som
aquí, i no només per aprovar coses, sinó perquè les coses es
puguin parlar de manera serena i especialment des d’aquestes
diferents perspectives. 

Per tant, jo crec que avui estam d'enhorabona. Crec que la
tradició a Mallorca del rescat de muntanya, tot i que en anys,
comparat amb la història, és recent, és a dir, dels cinquanta
anys cap aquí la veritat és que hem evolucionat i crec que hem
de seguir evolucionant, especialment per poder donar resposta
a necessitats que ens trobam, i massa sovint, desgraciadament,
també, no? 

Per tant, enhorabona a tots i molt especialment a tots vostès. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara tocaria el torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares i no hi ha cap representant.
Tampoc no hi ha representant d’El Pi Proposta per les Illes.
Així, don el torn de la paraula al Grup Parlamentari Mixt, a la
Sra. Díaz, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DÍAZ I OJEDA: 

Moltes gràcies, president. Jo també em vull sumar a aquesta
benvinguda a la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.
Tots sabem que un rescat emergències a muntanya precisa de

dos braços ben forts per dur-lo a terme amb seguretat i
efectivitat, d'una banda, els rescatadors i, per l’altra, els
sanitaris els quals han de poder arribar als accidentats per
poder-los estabilitzar i procedir al seu trasllat en condicions de
seguretat, tant per al pacient com per als mateixos rescatadors
i sanitaris.

Fer un ràpel, baixar un barranc o endinsar-se en una cova no
és senzill sense els coneixements adients, ni apte per a
qualsevol persona, per la qual cosa un equip sanitari format
específicament en la matèria i dotat amb el material adequat és
garantia de seguretat per a tots els implicats. 

Aquesta proposició no de llei vol ser una primera passa en
el camí d’uns equips mèdics tecnificats i preparats per donar
resposta a les emergències mèdiques durant els rescats, però
encara que sigui una primera passa, que no serà l'última, no
podem oblidar-nos que el nostre territori és discontinu i que
cada illa té les seves característiques específiques, no només
muntanyenques, i que totes han d’estar contemplades en la
implementació d'aquesta proposta.

Evidentment, nosaltres li donarem el nostre suport.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Díaz. Acabat aquest debat entenem que
no fa falta passar a votació perquè hi ha unanimitat de tots els
grups.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada aquesta
Proposició no de llei RGE núm. 13454/22, relativa a la
sanitarització dels grups de rescat de muntanya a les Illes
Balears. 

(Aplaudiments)

1) Proposició no de llei RGE núm. 11515/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca i Mixt, relativa a millora del coneixement i la
prevenció de l’ictus a les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11515/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a la
millora del coneixement i la prevenció de l'ictus a les Illes
Balears.

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Sí, gràcies, Sr. President, bona tarda de nou a tothom. Avui
el meu grup parlamentari presenta una iniciativa sobre la
millora del coneixement i la prevenció de l'ictus. 

L'ictus és un tema d'importància capital, una malaltia
cerebrovascular d'elevada prevalença que, com vostès hauran
pogut llegir al document, a l'exposició de motius, constitueix la

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202211515


SALUT / Núm. 101 / 15 de febrer de 2023 1797

primera causa de discapacitat adquirida en persones adultes i la
segona a causa de demència precedida d'Alzheimer.

Tots heu pogut veure i tenir accés a les dades, com deia, on
l'ictus també continua essent la segona causa de mortalitat a
Espanya. Sabem que les persones que sobreviuen a l’ictus tenen
algun tipus de seqüela física relacionada bé amb la mobilitat,
amb la visió o la parla i que té un impacte en la seva
funcionalitat i, en conseqüència, en la seva qualitat de vida.

Aquí, a les Illes Balears, la Conselleria de Salut va
presentar el document autonòmic de l'Estratègia d'Ictus de les
Illes Balears per al termini 2017-2021, que es desenvolupava
dins del marc del Pla de Qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Pensam que, en contraposició amb l'elevada incidència i
prevalença de l'ictus, són coneguts, evidentment, els factors de
risc per a la prevenció i evitar l'aparició de la malaltia, per tant,
són factors de riscs modificables, com la hipertensió, el consum
de tabac i d’alcohol, la inactivitat física i la fibril·lació
auricular no valvular.

Un altre factor determinat per reduir aquest impacte és el
temps i la seva immediatesa davant els primers símptomes, així
com el reconeixement primerenc davant la manifestació
d'aquests símptomes. Parlam d'una malaltia que té una gran
repercussió social, i estic convençuda que aquí avui entre
nosaltres tenim qualque persona estimada o coneixem qualcú
que, malauradament, ho ha patit.

Per tant, per tot això, nosaltres demanam desenvolupar el
futur document d'Estratègia d'Ictus de les Illes Balears dins el
marc del Pla de Qualitat del Sistema Nacional de Salut de
l'Estratègia d'Ictus d'aquest Sistema Nacional de Salut per tal
d'establir la reducció de la incidència de l'ictus a les Illes
Balears, i els objectius a desenvolupar de manera consensuada
amb el Govern de l'Estat i amb els diferents professionals
implicats, per part del Servei de Salut de les Illes Balears i les
entitats referents en aquesta malaltia. 

Per una altra banda, volem donar a conèixer el nou protocol
d'ictus pediàtric a través d'actuacions formatives a tots els
professionals de salut i, finalment, fer campanyes informatives
i de conscienciació a la població, en general, per tal de saber
com detectar i com actuar davant la possibilitat d'ictus.

Per tant, per tots aquests motius explicats i argumentats
demanam el suport de tots els grups de la cambra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. En aquesta iniciativa, com bé ha explicat
la Sra. Gamundí, nosaltres estam preocupats per la situació de
l’ictus a la nostra comunitat autònoma i es proposen tres punts
d'acord: el primer, desenvolupar el futur de l'Estratègia de

l’Ictus de les Illes Balears dins el marc del Pla de Qualitat del
Servei Nacional de Salut, d'acord amb els professionals; en
segon lloc, donar a conèixer el nou protocol d'ictus pediàtric a
través de les actuacions formatives a tots els professionals de
la salut; i, en tercer, fer campanyes informatives i de
conscienciació de la població, en general, per tal de saber com
detectar i actuar davant la possibilitat d'un ictus.

Cada minut compte en aquesta situació, cada minut compte
per salvar vides i per disminuir seqüeles. I em vull centrar,
especialment, en el segon punt d'acord en relació amb l’ictus
pediàtric, que és el gran desconegut, no només a la nostra
comunitat autònoma sinó arreu de l'Estat: la baixa incidència
d'aquesta malaltia, cerebrovascular i les seves diferents
etiologies dificulten la implantació de guies d'actuació i
l'aplicació de tractaments de repercussió que ajudin a disminuir,
així com passa amb els adults, la morbimortalitat d'aquests
pacients. L'ictus pediàtric té una incidència entre 2 i 3 casos per
cada 100.000 habitants per any en infants, des dels zero anys
fins al 15 i amb una major incidència en nounats, especialment
en els prematurs, on se situaria en una forquilla d’entre 25 a 40
afectats per cada 100.000. A nivell d'Espanya parlaríem d'uns
140 o 270 casos l'any, i cal tenir en compte que més del 50% 
d'aquests infants i joves afectats presentaran seqüeles que
afectaran la seva qualitat de vida.

Aquesta situació afecta no només aquestes criatures sinó
també les seves famílies, les persones que en tenen cura. Hem
de tenir en compte que, a més, ens trobam en una situació d'un
horitzó de tota la vida, tenen tota la vida per endavant, i
aquestes famílies, a sobre, tenen la càrrega de veure com
quedaran els seus infants quan elles ja no hi siguin. A més, hem
d'afegir la realitat i les necessitats derivades de la insularitat, de
la doble insularitat de Menorca i d'Eivissa i de la triple de
Formentera. 

Per totes aquestes qüestions, consideram que és
imprescindible posar en marxa les mesures que aquí detallam
i esperam el suport i també les propostes que hi pugui haver de
la resta de grups parlamentaris. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. També per a la defensa
d'aquesta proposició no de llei té la paraula, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, president, res més a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. També per a la defensa
d'aquesta iniciativa té la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt,
la Sra. Díaz, per un temps de cinc minuts. 
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LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Gràcies, president. Cada 6 minuts es produeix un ictus a
Espanya que equival a uns 120.000 casos l'any, és la primera
causa de mort entre les dones i la segona entre els homes.
Aquesta neuromalaltia és més freqüent a partir dels 55 anys i
s'eleva el seu risc en augmentar l'edat.

A part de l'edat, altres factors de riscs són la hipertensió, el
tabaquisme, l'obesitat, la dislipèmia, el sedentarisme, el consum
d’alcohol i les arítmies cardíaques. Els cinc símptomes d’ictus
més comuns són un fort maldecap sobtat, problemes de visió
immediates, problemes a la parla, moltes vegades referides pels
pacients i pels familiars com la caiguda d'un llavi, pèrdua de
l'equilibri i pèrdua de força d’un braç o cama o ambdues.

Donar a conèixer les mesures preventives per prevenir els
símptomes primerenques per adaptar-nos ràpidament i la
necessitat d'actuar de manera immediata, mitjançant campanyes
informatives, és, no només adient, com es recull en aquesta
proposició no de llei, sinó absolutament necessari per disminuir
les morts i les terribles conseqüències.

El codis d’ictus que ja s’apliquen als nostres hospitals són
fonamentals per garantir la mínima afectació cerebral possible
dels malalts. Tal vegada, i com es fa a altres patologies,
podríem impulsar mesures preventives protocol·litzades, com
ara l’electrocardiograma a partir de certa edat per detectar
aquestes arítmies malignes, ecografia de tronc supra aòrtics per
detectar taponaments aòrtics que dificulten l'arribada de la sang
al cervell, i així avançar en una medicina preventiva i no només
en una resposta a post accident. 

Per últim, no em vull oblidar de l'ictus infantil, una de les
10 causes de mort entre els nostres infants, encara que per
qüestions diferents als adults i que és necessari que tots els
nostres sanitaris en siguin coneixedors, des de l'atenció
primària tan sobrepassada en els últims temps, els pediatres, els
serveis d'urgències, tant hospitalaris com extrahospitalaris, per
garantir-los la millor atenció possible.

Per això demanarem el suport de la resta de partits.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Díaz. Torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
 

Gràcies, president, bona tarda. Per suposat que el Grup
Popular donarà suport a aquesta proposició perquè, com han
explicat, és una malaltia amb una alta incidència i que, a més,
s'ha incrementat moltíssim a les Illes Balears. La mortalitat a
aquesta comunitat autònoma ha augmentat molt des de l'any
2020, a l’any 2022 hi ha hagut un excés de mortalitat molt
important, però és que la incidència d'ictus també ha augmentat
molt, ha augmentat un 25,39% respecte de l'any 2020.

És veritat, i hem de pensar que és la primera causa de
discapacitat i la segona de mortalitat, però a mi, després de
llegir aquesta proposició no de llei, com a persona i com a
professional sanitària, el que em preocupa és que hem tengut
una estratègia del 2017 al 2021, el 2021 s’havia d’haver
avaluat, no s'ha fet, i ara ja diem que n’hem de fer una altra,
sense haver agafat les dades que teníem, totes les dades que
tenim en aquesta estratègia: què ha passat, què s'ha fet, per què
ha augmentat, per què tenim amb dades del 2013 -que hi havia
a l'estratègia 2561 casos d’ictus i que havien baixat, això amb
dades del 2013- i que havien baixat respecte de l'any 2012, i ara
ha augmentat tant? Doncs, m’hagués agradat que en aquesta
PNL, a l'exposició de motius, hi hagués hagut un perquè, i no
hi ha un perquè, hi ha dades de Catalunya, hi ha dades..., bé, de
molts llocs, però dades de les Balears no en tenim cap.

I sense dades, sense saber les oportunitats de millora que
tenim, donarem suport perquè es faci una estratègia, però esper
que a qualque moment aquesta estratègia surti a la primera part
d'introducció, digui: fem aquesta estratègia, perquè l’altra, la
del 2017 al 2021 ens ha anat malament, perquè ha anat
francament malament.

I respecte de l’ictus pediàtric, és una malaltia en la qual,
efectivament, ens hi hem de posar, però ja també en parlàvem
a l’estratègia del 2017, parlàvem que... fins i tot hi ha una nota
que diu: “Al cierre del presente documento se dispone de un
documento, denominado Guía de Manejo del Ictus Pediátrico
Isquémico Postnatal”, amb una sèrie de coses més. Què ha
passat amb aquesta guia, què hem fet? Aquesta estratègia
d'ictus pediàtric està feta des de l'any 2022, què fem, encara ens
hem de posar a donar-li suport? Vull dir, no ens hi hem posat
encara?

Crec que el Govern hauria de fer un poquet més de feina. Li
donarem suport, però, tenint en compte que, primer de tot,
m'agradaria que s’avaluàs exactament què ha passat i per què
augmenta l’ictus i què ha passat i per què augmenta la
mortalitat a Balears, i no fer estratègies per fer, sense avaluar
les que ja tenim fetes.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Això, està clar que aquesta proposició
no de llei reforça, i no vull llevar importància ni a una ni a
l'altra, però reforça molt la debatuda i aprovada fa un moment
aquí, per les dades que vostès han plantejat, pel fet de la
patologia que suposa aquesta situació occidental i les
conseqüències. Per tant, com que la immediatesa, el factor
temps és fonamental per a la minva de la repercussió que pugui
tenir i, per tant, l'assistència sanitària immediata és essencial,
reforça molt el convenciment que ja teníem, perquè això
evidentment pot passar a la muntanya i pot passar a qualsevol
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indret de poca accessibilitat, aleshores aquestes dades reforcen
ben clar que el que acabam d'aprovar abans, i a l’inrevés.

Per tant, la importància d'aquesta proposició no de llei que
vostès plantegen avui aquí, que nosaltres hi donarem suport.

Però permeti’m els grups proposants, que són tots menys els
grups que som a l'oposició, que els faci una reflexió que ens
preocupa envers el tema de com vostès ho han plantejat aquí,
i és: desenvolupar en el futur document de l'estratègia, una
estratègia vençuda en el 2021, ens du a dues coses, una, amb
tota l’empatia que hem tengut un context de pandèmia,
evidentment, però atesa l'argumentació de com d’urgent i
immediat és i que vostès insten aquí a posar en marxa, jo crec
que, com a mínim, fruit de l'estudi de les dades que coneixen de
casos, també les dades que coneixen d'urgència, la conselleria
hauria d'haver presentat el més aviat possible -i el més aviat
possible era abans del dia 28 d'octubre de l'any passat, en què
vostès insten a dur això endavant- aquest pla.

I permeti’m, i jo crec que vostès saben que aquest diputat
i el seu grup parlamentari la coordinació, cooperació, lleialtat
institucional amb totes les administracions de l'Estat espanyol,
entre les quals el Govern d'Espanya i els seus ministeris, ni la
qüestiona, però jo no crec que haguem d'esperar anar al marc
del Pla de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, atès que
duim dos anys aturada una actualització de protocols. Crec que
la conselleria l’ha de donar, si l'ha de posar en marxa que la
posi en marxa i, llavors, si l’ha d’adaptar a les modificacions o
adaptacions que pugui fer el Pla nacional, nosaltres li donarem
suport.

És ver que podríem fer una esmena i instar això, però, bé,
vegem-ho, perquè potser es presenta immediatament el pla i ja
ens anirà bé. Però, Sra. Gamundí, Sra. Martín, Sr. Ensenyat,
Sra. Font, Sr. Sanz, en aquest cas Vanessa Díaz, els he dir que
vostès haurien de ser els més impulsors que això, tant el
ministeri com la conselleria, ens presentin un pla.

I si vostè considera, Sra. Borrás, que s’han de conèixer les
dades, també pot fer una interpel·lació, una compareixença, a
la conselleria i que ens ho conti, nosaltres li donaríem, li
donarem també suport. Però, bé, això s’ha de posar en marxa.

L’altra qüestió, el tema de donar a conèixer i fer campanyes
informatives. Bé, això sí que és una cosa que no hauria
d'esperar el Govern que l'instin, és a dir, pot fer una campanya
informativa amb el que té, perquè la situació de l'aprovació de
la prevenció i de la informació de detectar l'ictus nosaltres
l’hem vista a la iniciativa privada de moltíssimes entitats, que
en els seus àmbits l'han duta a terme; el que no entenem és que
el Govern encara no l’hagi posada a l'àmbit de projecció que
consideri: l'Ens Públic de Radiotelevisió, als centres de salut
via cartelleria, campanyes a les xarxes socials... però crec que
aquest protocol d'ictus, sobretot per al que suposa a les
famílies, als pares i les mares, crec que és important que sigui
el més immediat possible.

Jo entenc la filosofia d'això i la compartesc, i és millorar i
encoratjar que es posin en marxa actuacions de les quals tots
estam convençuts, però esper que amb aquest suport que hi
donen cinc forces polítiques d'aquest parlament, sigui més aviat

que amb altres aplicacions, que no esperem ni tres, ni sis
mesos. Jo els puc assegurar que farem seguiment d'aquesta
implementació i que no se sorprengui vostè si d'aquí a 15 dies
li demanam a la consellera com té redactat l'esborrany d'aquest
pla, i és perquè entenem que la justificació que vostès han posat
aquí és més que prou clara com perquè es posin les piles en
aquest tema i, sobretot, Sr. Ensenyat, jo no sé si vostè no ha fet
una intervenció, perquè ens té acostumats que quan veu
aquestes dades se sobreimpressiona i aguditza més la seva
hipocondria, i ho dic en positiu i en constructiu. Però quan jo
he llegit això, en el primer que he pensat ha estat en vostè, Sr.
Ensenyat, per altres comentaris que ha fet, però aquestes són
prou importants -això no és cap acudit, simplement volia fer
aquesta reflexió un poc més irònica, però en positiu-, però les
dades que diu aquí són importants; fa un vincle, una relació
important amb el tema de la COVID, de persones que hagin
patit COVID, i tots sabem que encara s’investiguen totes les
conseqüències de moltes manifestacions que persones que han
passat la COVID, amb diferents patologies, s'han aguditzat
més. Per tant, crec que això impulsa més que el que instam avui
en aquest parlament, que crec que tendrà el suport unànime de
tots els grups, faci que es prioritzi el més aviat possible a
l’agenda de la conselleria i del ministeri.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares no hi ha cap representant i tampoc per El
Pi Proposta per les Illes. Per tant, passaríem al torn de
contradiccions i intervindria, en primer lloc, el Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Gamundí, per un temps de cinc
minuts 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
En primer lloc, vull agrair el suport que ha tengut la proposta,
de veres que així ho crec, perquè donar visibilitat a aquesta
malaltia en aquesta cambra crec que és important i també posar
l'accent, en aquest cas, en la prevenció i la millora del
coneixement d'aquesta malaltia, crec que és un dels objectius
fonamentals d'aquesta iniciativa.

Per altra banda, no coincidim amb la visió que ha ofert el
Sr. Gómez, pensam que l'estratègia de les Balears ha d'anar en
consonància amb l’estratègia del Sistema Nacional de Salut,
pensam que és fonamental, precisament per no duplicar
esforços, precisament perquè s'ha d'anar en la línia. I,
efectivament, aquesta estratègia, aquest document de Balears
és el que es demana i es reivindica per part dels del meu partit.
Per a nosaltres, evidentment, és important que hi hagi aquesta
coordinació.

Em crida l'atenció que un partit on la seva portaveu va
manifestar que s'havien de retornar les competències a l'àmbit
estatal, ara em surti amb això.

Però, vaja, en qualsevol cas aquí a Balears, he de dir que
tenim REHACER, que fa feina amb les persones afectades pel
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dany cerebral adquirit i les seves famílies, i des d'aquí el nostre
reconeixement a la tasca que fan.

Respecte del que ha dit la Sra. Portaveu del Partit Popular,
és evident que si es fa una estratègia es tendrà en compte
l'avaluació de l’anterior, si no, no tendria cap sentit ni un.

I en relació amb l'augment de les dades, no és només a les
Illes Balears, l'organització Freno al Ictus preveu que a la
pròxima dècada els casos d'ictus augmentaran un 34% i es
calcula que 1 de cada 6 persones el patirà al llarg de la seva
vida.

Per tant, pensam que és important dur a terme aquestes
mesures, actualment sabem que s'ha presentat a l’hospital
universitari de Son Espases el Codi Ictus Pediàtric, a l'any
2022, cosa que a altres comunitats autònomes encara, on hi ha
la dreta, no s'ha posat en marxa, pensam que això s'ha de posar
en valor i que, a més, s’ha de donar a conèixer i s’ha d'estendre.

I, per altra banda, també vull valorar, no estic d'acord
tampoc amb el que ha dit el Sr. Gómez quant que no s'han fet
campanyes, precisament dos dies posteriors al registre
d'aquesta iniciativa, una servidora no en tenia ni punyetera idea,
com es pot imaginar, però es va presentar una campanya allà on
s’explicaven els símptomes propis de les persones que ho
patien: que es dormia el braç, que faltaven paraules i les cames
fallaven. Per tant, si això succeeix, i que serveixi per fer
pedagogia, telefonar al 061, evidentment per diagnosticar i
tractar ràpidament el pacient.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. Vegem, el que no es pot fer és dir que no
tenim dades, per dir, seguidament, que ha anat francament
malament, si no tenim dades, no ho sabem, i si tenim dades,
sabem que ha anat bé o malament, però el que no es pot dir és
una cosa i la contrària. 

Evidentment, el Govern ha de fer més feina, també ha estat
una de les frases que hem sentit aquí, evidentment, per això
som al Parlament, per controlar l'acció de govern i per comanar
feines al Govern, aquelles que considerem oportunes des de
cadascun dels grups parlamentaris, en aquest cas, des d’aquesta
iniciativa, nosaltres ens hem centrat concretament en les
actuacions sobre l’ictus.

Sobre dades, sí que n’hi ha: dia 8 de gener del 2020, es va
publicar, per part de la Conselleria de Salut, que la mortalitat
per l’ictus ha disminuït un 66% en la darrera dècada de les
nostres illes, malgrat l'increment de població, situant-se la
nostra comunitat autònoma per sota de la mitjana nacional; és
a dir que avaluacions n’hi ha, per ventura no totes les que hi
hauria d'haver i, en aquest sentit, doncs sí que, evidentment,

nosaltres hem de demanar a la conselleria i a altres que també
hi estiguin implicades que s'augmenti la transparència i es
donin més dades. També hem de tenir en compte que hi ha
hagut una pandèmia i segurament s'han centrat més en l'atenció,
que en la recopilació i anàlisi de dades. Però, tot i així, sí que
aquesta informació és important per a la recerca, per a la
millora contínua de les actuacions, que, com no pot ser d'altra
manera, ha de tenir l'ib-salut. 

He de dir també que, del 2017 al 2020, es varen activar una
mitjana anual de 300 codis ictus per any i aquest codi ictus ha
salvat moltíssimes vides, hem de tenir en compte que l'actuació
durant les dues primeres hores després de l'ictus marquen, de
manera molt important, la morbimortalitat de les persones.
Actuació ràpida, davant qualsevol dubte telefonar evidentment
al 061 perquè es posin en marxa aquelles actuacions que siguin
oportunes o simplement descartar que hi hagi aquesta situació
i que la persona no pateix. Però realment la coordinació, i crec
que hem de posar en valor i dir el positiu, no només
queixar-nos de les coses, sinó dir el positiu de la coordinació
que ha suposat el codi ictus, que crec que és motiu d'orgull per
a aquesta comunitat autònoma. I s’ha d'agrair a tots els
professionals implicats, des de la primera al darrer, a tots els
col·lectius que estan implicats en diferents categories
professionals de diferents àmbits, perquè realment aquesta és
una qüestió..., el codi ictus salva moltíssimes vides i, sobretot,
disminueix les seqüeles posteriors a l’ictus les quals, com
sabem, poden arribar a ser extraordinàriament penoses, tant per
a la persona, com per a aquelles que en tenen cura.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, molt breument president, gràcies. Sobretot diríem, per
aquesta inquietud que tenia el Sr. Gómez i, bé, retre-li comptes.
Miri, és vera que jo tenc un problema de què som hipocondríac,
i justament he anat al metge avui de matí, i quan la Sra. Díaz
deia tots els factors de risc, dic, per a mi els tenc tots, els tenc
tots, però, bé, és igual, intent tenir cura i gràcies a Déu que
podem anar al metge i que ens poden controlar i aquestes coses.
Que, per cert, m’ha posat una analítica que m’havia fet damunt
la taula i em diu: bé, vostè ho mira, ho veu, no?; i dic: sí, però
no ho entenc. Diu: està molt clar! I dic: deu estar molt clar per
a vostè que ha estudiat medicina, perquè, per a mi, que he
estudiat filosofia, jo no entenc res, i dic: si vol, li explic què diu
Wittgenstein del Tractatus, a veure qui no entén què.

I ho dic perquè moltes vegades tenim gent aquí que ve de
l’àmbit, la Sra. Martín, que és infermera, la Sra. Borrás, que és
metgessa, però, bono, un servidor de certs temes no els domin,
entre els quals aquest. És vera que una cosa és medicina i l’altra
és gestió, que són qüestions diferents, però, bono, al cap i a al
fi veníem a parlar d’un tema molt concret amb unes propostes
molt concretes, i no veníem a avaluar l’estat sanitari de la
població de les Illes Balears.
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Per tant, a mi m’han semblat molt oportunes i molt
didàctiques les exposicions que havien fet les meves
companyes abans i he considerat que era suficient.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt,
la Sra. Díaz, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Em sap molt de greu haver espantat una mica el Sr.
Ensenyat.

(Se sent de fons el Sr. Ensenyat i Riutort de manera
inintel·ligible)

Els factors de risc estan clars, ja sap que la prevenció és el
més important en aquesta vida. L’única cosa que diré és que em
sum a les paraules de les meves companyes del Grup Socialista
i de Podem, perquè no queda..., jo crec que demanar les dades
és bo, s’ha de fer autocrítica, però en aquest moment el que
hem de fer és impulsar aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Díaz. Acabat el debat, passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 11515/22.

Vots a favor?

Doncs, queda també aprovada per unanimitat dels presents.

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició RGE
núm. 11515/22, relativa a la millora del coneixement i la
prevenció dels ictus a les Illes Balears.

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