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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, presidenta,
membres del Govern.
Abans de començar aquesta sessió, permeti’m unes
paraules sobre el motiu d’aquesta convocatòria i la crisi que
vivim a les nostres illes i a tot el món, un situació inèdita i
extraordinària a la qual donam resposta avui en acomplir una
de les no stres obligacions, la de control al Govern. Avui
celebram una sessió, sense cap dubte, insòlita i inusual, una
sessió sota el marc d’un estat d’alarma que vivim tots per
l’epidèmia del coronavirus; insòlites també són les condicions
en què celebram aquesta sessió, l’absència d’una part dels
membres de la Diputació Permanent no suposa un
incompliment del seu deure reglamentari d’assistència, sinó,
precisament, pel compliment de les indicacions de les
autoritats sanitàries per combatre el coronavirus.
Inusual també ho és el fet que, per primera vegada, una
portaveu d’un grup parlamentari participarà per
videoconferència, precisament per no conculcar el seu dret
com a grup parlamentari.
Vull enviar, en nom de tots els presents i també dels
absents, el nostre sentiment de condol a totes les famílies i
perso nes que han perdut un ésser estimat, així com tot el
nostre suport a tots aquells que viuen amb l’angoixa de tenir
una persona sota una situació crítica.
De la mateixa manera, estic segur que vostès i els absents
se sumaran a un agraïment, en nom d’aquest Parlament el qual
representa tota la ciutadania de les Illes Balears a totes les
persones que lluiten per frenar el COVID-19, i supòs que
entendran que tengui una especial menció cap al personal
sanitari el qual fa una gran feina, estam orgullosos del nostre
sistema sanitari públic.
Però no em vull oblidar dels membres de les fo rces i
cossos de seguretat de l’Estat, de les policies locals, de tots
aquells que ens atenen a les botigues i als supermercats, als
mercats, a les apotecaries, dels que fan nets els nostres
carrers i de tots els que ens permeten mantenir els serveis
essencials, inclosos els treballadors d’aquest Parlament i de
tots aquells que han de continuar amb la seva feina en aquesta
situació d’emergència sanitària, social i econòmica. A totes i
a tots moltes gràcies!
Com a diputats i diputades acomplim la nostra funció de
demanar tota la informació sobre la gestió d’una situació, com
dic, única i extraordinària, unes circumstàncies que han fet
tangible el concepte abstracte de la globalització, tots podem
ser víctimes i tots podem lluitar contra la pandèmia. I el
Govern és aquí per explicar tot el que passa i com es dóna
resposta a aquesta amenaça sanitària, que és on s’ha de fer, a
la seu de la sobirania popular, perquè de to ts nosaltres
s’espera que davant moments extraordinaris ens comportem
també de forma extraordinària.

La societat espera que d’aquí surti un missatge clar amb
una veu forta i clara de tothom, perquè vivim un temps on la
normalitat i les certeses han desaparegut, hi ha moltes
persones que viuen ara mateix angoixades pel que passa i pel
que passarà i la nostra obligació és transmetre a totes aquestes
persones seguretat i aportar solucions i fer-ho entre tots. Amb
això al cap hem de fer feina més units que mai per reduir al
màxim el patiment social, sanitari i econòmic que provoca i
provocarà aquesta crisi, és la nostra obligació.
Punt únic.- Compareixença urgent de la presidenta del
Govern de les Illes Balears sobre la situació de les Illes
Balears a causa del COVID-19 i l es mesures per fer-hi
front (escrits RGE núm. 5153/20 i 5303/20 del Govern de
les Illes Balears).
I ara sí començam la Diputació Permanent la qual té un
únic punt: la compareixença urgent de la presidenta del
Govern de les Illes Balears per parlar sobre la situació a les
Illes Balears a causa del COVID-19 i les mesures del Govern
per fer-hi front.
Correspon ara la intervenció de la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President, gràcies, diputats i diputades.
Comparesc davant aquesta cambra per retre comptes de quina
és la situació a Balears amb referència a la pandèmia
provocada per l’expansió del virus SARS-COVID-2 i per
exposar quines actuacions s’ha pres des del Govern de les Illes
Balears per tal de contenir el coronavirus, protegir els més
vulnerables i alleugerir l’impacte als treballadors i a les
treballadores, autònoms i empreses que produeix la frenada en
l’economia que patim.
Vull que les meves primeres paraules siguin per transmetre
el condol als familiars i amics de les persones que han mort
com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus i per
donar tot el meu suport i escalf als ciutadans i ciutadanes que
pateixen als efectes d’aquesta malaltia.
Vivim moments molt difícils, afrontam una crisi sanitària
mundial d’una extensió i impacte mai vista que ens obliga a
actuar amb contundència, velocitat i eficàcia igualment
excepcionals. Permeti’m que aprofiti per transmetre un
missatge a tota la nostra societat a la qual, des del Govern de
les Illes Balears, volem agrair la responsabilitat i compromís
que demostra: sabem que aquest virus no discrimina, que ens
ataca a totes i a tots i per això hem de continuar actuant com
ho fem, units, sumant gestos individuals, enfortint la
consciència col·lectiva, animant-nos a cooperar i a treballar
tots a una, perquè aquesta és l’única manera de vèncer el major
desafiament que hem viscut com a societat. Per això, vull
expressar el nostre agraïment al conjunt de la ciutadania la
qual dóna tot el que està al seu abast per contribuir a aquesta
lluita i al bé comú, confinant-se a ca seva, seguint les
instruccions de salut públic, acceptant les restriccions de
mobilitat, garantint amb l’esforç diari la lluita co ntra la
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malaltia i contra la propagació del virus, acudint als llocs de
feina indispensables per assegurar els proveïments essencials,
blindant la desinfecció dels nostres espais compartits i
possibilitant el funcionament dels serveis públics i privats
vitals; també actuant des de l’exemplaritat, com fan els nostres
professionals de la sanitat, per supo sat, però també molts
altres treballadors i treballadores, tots claus per afrontar amb
èxit aquesta malaltia.

febrer, el Servei de Salut de les Illes Balears va crear una
comissió d’experts per coordinar les actuacions en cas
d’alerta per coronavirus; aquell mateix dia es va establir un
protocol d’actuació.

Com fan les institucions públiques i privades de tots els
nivells les quals centren tots els esforços a atacar l’expansió
del virus i alhora protegir les persones. Com fan tots els
partits polítics aportant suport, energia i idees per sortir
d’aquesta crisi. Com fan també, des de la bona fe i la
generositat, els milers de propietaris que rebaixen, retarden o
eliminen les rendes de lloguer de negocis i habitatges; o el
món de la cultura oferint el seu talent a les xarxes per posar-lo
a l’abast de tothom; o el autòno ms del taxi els quals
s’ofereixen per fer trasllats gratuïts de sanitaris o per fer
compres.

El segon cas a Balears no es produeix fins més de dues
setmanes després, dia 2 d’aquest mes, i es torna aplicar el
protocol per evitar contagis i frenar l’avanç del virus.

Parl, en definitiva, de milers d’exemples, d’actituds
individuals i col·lectives que ens posen davant una certesa que
no hem d’oblidar en aquests dies tan durs, treballant tots a una,
en equip, compromesos, som més forts, som millors i
sortirem abans d’aquesta situació.
És l’hora de la confiança en el que fem com a societat, per
això consider clau aquesta compareixença, en moments de por
i de dubtes és fonamental que la ciutadania i totes les persones
que mantenen operativa aquesta comunitat tenguin clar el que
es fa i entenguin que els esforços donaran resultats. La nostra
obsessió, i crec que la de tothom, ha estat la mateixa en tot
moment, contenir la malaltia, evitar la seva expansió i vetllar
per la salut dels ciutadans, de tots, però , sobretot, dels
col·lectius més vulnerables. I ho hem fet prenent mesures
dràstiques, mesures que altres territoris han decretat quan han
patit una situació molt pitjor que la nostra o aconseguint el
tancament dels ports i aeroports que demanen la resta de
comunitats; ho hem fet perquè volem avançar-nos als virus i
aprofitar a la vegada una condició insular que moltes vegades
és un desavantatge i en aquesta situació ens permet aïllar-nos
de forma més efectiva.
Malgrat això, sabem que som davant d’una malaltia que es
contagia amb molta facilitat i que pot tenir una afectació greu
sobre col·lectius com les persones majors o persones amb
patologies prèvies. Davant aquest risc evident s’han d’extremar
totes les precaucions per rompre la cadena de transmissió
comunitària del virus i de la malaltia.
Per aconseguir-ho tenim dues armes fonamentals al nostre
abast: determinació i ciència. I les hem utilitzades des del
primer moment. Els explic ara la cronologia de les actuacions.
Actuar en temps com aquest requereix unitat d’acció,
responsabilitat i serenitat; exigeix fer cas del que ens
recomana l’evidència científica i prendre totes les mesures a
les nostres mans per prevenir el contagi. En aquest sentit, la
nostra preocupació va sorgir fa moltes setmanes, el 5 de

Dos dies després, el 7 de febrer, es va detectar el primer
cas a Balears, que era el segon de l’Estat, i es va activar el
protocol.

Una setmana després, el dilluns, dia 9 de març, hi ha 11
casos confirmats a Balears. Aquest mateix dia vaig presidir el
Comitè de coordinació interdepartamental creat per fer un
seguiment de la situació i accelerar les actuacions de
contenció previstes.
Aquestes mesures permeten que l’11 de març, amb 16
casos confirmats a les Illes Balears, el Govern estigués en
condicions de prohibir la celebració d’actes culturals, socials
i reunions amb més de 1.000 persones. També es varen ajornar
les proves d’oposicions i es varen limitar els esdeveniments
esportius.
Dia 12 de març, amb 21 casos, el Govern convoca els
agents socials i econòmics i la resta d’institucions per
analitzar la situació. Després es reuneix el Govern de forma
extraordinària i pren mesures de contenció que només
aplicaven territoris amb molts més casos.
En aquests moments l’avanç del virus ja mostrava focus de
propagació molt importants a Espanya i a tota Europa i la
nostra reacció va ser insistir en l’exigència a l’Estat perquè, en
l’exercici de les seves competències, augmentàs els controls
als ports i aeroports de les Illes. També llavors vàrem endurir
les restriccio ns d’obertura i mobilitat decretades,
co ncretament aquest dia 12 vàrem ordenar el tancament de
col·legis, centres de dia i clubs de gent grans i limitàrem
l’accés a les residències de majors i col·lectius vulnerables.
A més, vàrem cancel·lar l’obertura dels centres culturals i de
tots els esdeveniments que implicassin aglomeració. I vàrem
reforçar amb 60 persones l’atenció a través del 061 al temps
que repro gramàvem l’activitat hospitalària i sanitària
ajornable, per centrar tots els esforços amb l’objectiu de
frenar els contagis. Aquell dia vàrem crear dos circuïts
diferenciats a la sanitat: un per als pacients susceptibles de
tenir coronavirus, i un altre, separat, per a la resta de
patologies.
L’endemà, dia 13, anàvem més enllà i generalitzàvem les
prohibicions per estendre-les a discoteques, sales de festes i
centres de joc, mentre es restringia l’accés a cafeteries, bars
i restaurants i s’actuava per reduir les freqüències de connexió
amb Formentera. A més, amb co nversa amb el president
Sánchez, tornàrem exigir l’aïllament de la nostra comunitat
autònoma.
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Érem ja a les portes del tancament gairebé total de la
mobilitat i l’activitat, amb un confinament als domicilis que es
va ordenar el 14 de març amb la declaració de l’estat d’alarma.
A partir d’aquí, la nostra activitat es multiplica per ampliar
els fronts d’acció del Govern davant la malaltia i els seus
efectes directes i indirectes, ens reunim en diferents ocasions
amb els agents econòmics i so cials, contactam i fem feina
cada amb els consells insulars, amb la Federació d’entitats
locals de les Illes Balears i els ajuntaments, a tots ells, a tots
els presidents i presidentes, batles, batlesses, regidors i
regidores, els vull agrair la feina exemplar que fan i la seva
cooperació constant.
També continuam col·laborant amb el Govern de l’Estat
per dissenyar i impulsar mesures sanitàries de protecció dels
treballadors i de suport als autònoms i a totes les empreses de
les Illes, i participam en la Conferència de Presidents amb el
president Sánchez al qual transmetem les nostres propostes
per facilitar inversions urgents en sanitat i per garantir que els
treballadors i treballadores que entren en un ERTO cobrin
l’atur, en qualsevol cas.
Igualment, transmetem la necessitat d’impulsar accions de
protecció de les famílies, persones i empreses en aquests
moments de debilitat econòmica, com ajornament de crèdits
i hipoteques o ajornaments fiscals i de factures de
subministraments, com l’electricitat, l’aigua o les
telecomunicacions. També demanam al president del Govern
de l’Estat liquiditat per a les empreses, mesures
extraordinàries de suport als autònoms i facilitats perquè els
ajuntaments de les Illes puguin invertir els seus romanents en
el combat del virus i dels seus efectes directes i indirectes.
Totes aquestes pro postes varen ser escoltades. Fruit
d’aquest esforç a tots els nivells, durant la setmana passada
continuam activant mesures sanitàries, socials, logístiques,
laborals i econòmiques: parlam del tancament de les entrades
per ports i aeroports i dels plans per garantir la tornada segura
dels nostres residents i la sortida dels turistes, una mesura que
es fa efectiva el dimarts 17, amb una ordre signada pel
ministre de Transports, José Luís Ábalos, que ens habilita com
a govern per fer controls sanitaris als residents que tornin.
Parlam de reforços sanitaris, d’operatius de neteja o d’accions
de protecció de les persones amb nous mecanismes d’atenció
a domicili i noves eines per abastir de productes bàsics i
d’alimentació als més vulnerables, tot per frenar el virus amb
accions de contundència similar o major que les que aplicaven
els territoris amb més afectats, perquè seguim essent una de
les tres comunitats amb menys casos de contagi i amb menys
pacients ingressats en planta o a les nostres UCI, però cada
malalt compte, cada vida que es perd és massa, i ja n’hem
perdudes 10, 10 cops irreparables que ploram units en el
condol i en la solidaritat amb les seves famílies i amics.
P er això no ens podem permetre d’aturar, per això hem
actuat amb mesures que vull resumir davant d’aquest
Parlament.

Dins l’àmbit sanitari, hem actuat en tot moment, tenint en
compte les recomanacions científiques dels nostres experts
i les que emanen d’organitzacions internacionals, com
l’Organització Mundial de la Salut. Hem reforçat els equips de
professionals i en aquest moment tenim un total de 3.565 llits
a la sanitat, dels quals 2.698 són públics. També disposam dels
llits d’UCI habituals a la xarxa pública que es podrien duplicar
en alguns hospitals, si fos necessari, i reforçar amb els de
clíniques privades.
Per evitar riscs innecessaris per als pacients i
professionals i guanyar en eficiència, hem activat també un
cribratge a través dels telèfons de cita prèvia, i per completar
la detecció hem reforçat l’assistència volant, les UVAC, que
eviten que els potencials afectats es desplacin a centres de
salut i hospitals. Hem fet més de 2.000 proves de detecció del
COVID-19 que ens situen com a la cinquena comunitat que
més tests ha fet per cada 100.000 habitants. Aquestes proves
es fan seguint estrictament les indicacions del ministeri, és a
dir, en caso s amb simptomatologia greu, professionals
sanitaris i personal essencial.
A més, el Ministeri de Sanitat acaba d’implementar els
protocols per a una prova més senzilla que permetrà arribar
també als casos més lleus.
A la nostra xarxa hem activat 12 noves línies al 061, el
resultat és que hem passat d’atendre 1.400 cridades de mitjana
a dies en els quals hem donat resposta fins a 19.000 cridades,
gràcies a l’esforç extraordinari dels treballadors i les
treballadores del servei.
Hem ajornat consultes, proves i intervencions que poden
ser posposades, amb l’objectiu d’alliberar espais sanitaris per
a malalts de coronavirus i a la vegada protegir usuaris i
professionals de l’exposició al virus i garantir en tot moment
l’atenció a urgències de persones amb tot tipus de patologies.
Tenim així, en aquest moment, 16.000 professionals fent
feina al Servei Públic de Salut, dels quals més de 12.000 són
sanitaris, i es preveu d’incorporar-ne més quan la situació ho
requereixi.
Totes aquestes mesures i tota la planificació feta ens
permet que no hi hagi col·lapse sanitari a dia d’avui i que
s’hagin reduït un 40% les urgències hospitalàries, gràcies
també, sens dubte, a la conscienciació dels ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes.
Però sabem que la situació es tornarà més difícil, veiem a
altres territoris que en aquesta epidèmia la pressió assistencial
pot disparar-se molt ràpidament i ens preparam per fer front
a una escenari amb més persones contagiades i malaltes. Per
això, a més dels plans de contingència de cada hospital de la
xarxa pública, hem parlat amb diferents clíniques i hospitals
tant per derivar pacients d’altres patologies com per donar
resposta a l’increment de casos prevists. Si fos necessari,
estarem en condicions de destinar a casos de coronavirus les
instal·lacions de la Policlínica Miramar, la Quirón Palma
Planas, del Clínic Balear a Son Verí, l’Hospital Verge de la

DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 6 / 23 de març de 2020
Salut i el nou pavelló J de Can Misses el qual ha accelerat
l’acabament de les obres per donar servei de forma immediata.
També fem feina amb diverses cadenes hoteleres que s’han
ofert per acollir serveis sanitaris a Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, demostrant alhora la qualitat ètica de la nostra
gent i dels nostres empresaris.
Aquestes mesures i recursos ordinaris i extraordinaris, a
més de l’augment de professionals, serveis i pressupost durant
els darrers anys ens permeten avui estar preparats per afrontar
la pujada de casos que preveuen els nostres científics i estar
atents per implementar més mitjans i recursos humans i
materials si la situació ho requereix.
Hem d’estar preparats per a tots els escenaris, també des
de la tranquil·litat de saber que estam en les millors mans, les
dels nostres professionals sanitaris. La ciutadania els
aplaudeix cada dia a les finestres i als balcons i la realitat és
que no mereixen menys, la seva dedicació, la seva capacitat i
esforç es troben més enllà de qualsevol elogi. Des d’aquí vull
aprofitar per agrair l’esforç que fan en nom dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes i estic convençuda que també de tots i
de totes els que avui som en aquesta cambra; ho agraïm cada
dia i ho agrairem durant molt de temps, també quan aquesta
crisi, tan dura, tan cruel i tan dolorosa hagi quedat enrera.
Perquè si alguna cosa deixa clara aquesta situació és que
cada euro destinat a la sanitat pública és una inversió segura,
només així la nostra xarxa i els nostres professionals estan
preparats per marcar la diferència, ells ens protegeixen i tenen
cura de tots i totes i a ells els estarem sempre agraïts.
Aquests dies molta gent parla de l’heroisme dels sanitaris
i és just que sigui així, però en aquesta crisi que afrontam units
i de la que sortirem units hi ha molts més exemples d’aquesta
forma d’heroisme inqüestionable, que és el compromís, que
és la responsabilitat, que és el compliment del deure, el
comprovam en els cossos de seguretat, en les nostres botigues
i supermercats, en les farmàcies i en tots els establiments
essencials, també en les cases particulars on la gent respecte
el confinament i apropa el final de la crisi, i el trobam a la
resta de serveis públics que donen suport a tota l’operativa i
presten serveis essencials com els socials.
En aquest àmbit, el dels Serveis Socials, també hem pres
decisions importants, han estat concebudes per protegir de la
malaltia i per ajudar els que es veuen afectats pel confinament
o es troben en una situació d’especial vulnerabilitat. La nostra
resposta ha estat clara: ningú no es pot quedar enrera, ningú no
es pot quedar tot sol en aquests moments, ningú no ha de
sentir que l’administració i la societat li donen l’esquena. Per
enfortir la protecció vàrem elevar els controls a les
residències i als habitatges tutelats i actuam per fer arribar el
material de protecció i els tests que ens permeten detectar
cada cas i aïllar-lo per evitar la propagació. També hem
comanat 3.000 terminals de teleassistència a la Creu Roja per
donar suport a 10.500 persones en situació de dependència.
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I des que va entrar en vigor l’estat d’alarma, un equip de 90
professionals està en contacte permanent amb 9.000 persones
en situació de dependència per detectar i fer seguiment de
situacions de risc derivades de les limitacions de l’estat
d’alarma.
La Conselleria d’Afers Socials fa feina igualment per
do nar suport a les entitats dels tercer sector i activar
professionals públics per ajudar en les tasques de repartiment
d’aliments que arriben a 500 famílies.
Hem pres més decisions per garantir el supo rt a les
persones, també als nins i a les nines, després del tancament
dels centres educatius i els seus serveis de menjador, el
Govern va aprovar, divendres, la distribució de targetes per als
106.152 infants amb beques els quals rebran 5 euros per dia
per garantir la seva alimentació durant l’estat d’alarma.
I som conscients que aquests dies de pèrdua de la nostra
llibertat de moviments ens obliguen a protegir encara més les
víctimes de violències masclistes que durant aquest
confinament han de conviure 24 hores, de vegades amb el seu
maltractador. Per això col·laboram amb els consells per
reforçar el suport a les dones que pateixen aquestes situacions
dramàtiques.
Novament, tots aquests mecanismes extraordinaris i amb
reforç de serveis s’afegeixen a polítiques en marxa fa anys
com la renda social garantida, que, a mo ments tan delicats
co m aquest en què moltes persones es veuen davant una
dificultat sobrevinguda són claus per donar resposta i
recursos. La realitat ens mostra, una vegada més, que invertir
en justícia social, en co hesió i drets és el millor camí per
enfortir-nos com a societat.
Pel que fa al transport i al marge de les mesures que
podíem prendre dins el nostre àmbit competencial, en tot
moment hem defensat davant l’Estat una qüestió cabdal, el
tancament dels ports i aeroports de les Illes, que ens dóna
l’oportunitat de centrar-nos en els malalts i focus de contagi
del virus a l’interior del nostre territori. Per això, des de la
setmana del 9 al 15 de març vàrem fer contactes i gestions per
a primer prohibir els vols des d’Itàlia i restringir l’arribada de
creuers des de zones de risc, i després per estendre aquestes
limitacions també als vols des de la resta de l’Estat.
A més dels contactes amb diferents ministeris, el dia 13 de
març, com ja he comentat, vaig mantenir una conversa amb el
president Pedro Sánchez per traslladar-li personalment la
reclamació del Govern i de la so cietat de les Illes Balears
perquè tancàs temporalment l’accés als nostres ports i
aeroports.
Com saben, dia 14 de març es declara l’estat d’alarma i
vaig parlar amb el ministre Ábalos per insistir en la necessitat
de tancar les Illes. El dia següent totes les comunitats
autònomes mantinguérem una videoconferència amb el
president on vàrem reiterar la nostra reivindicació de
restringir l’accés a la nostra comunitat. Sobre aquest tema
concret, el Reial Decret d’estat d’alarma habilita el ministre
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de Transports per dictar disposicions de
específiques a les Illes.

mobilitat

Per aprofitar aquesta excepció que demanàvem, el dilluns
16, el Go vern de les Illes Balears va treballar de la mà del
ministeri per detallar les restriccions de l’accés; el ministre
Ábalos, a qui vull agrair la seva implicació, va assumir la
nostra reclamació. Co m a resultat, el ministeri aprova les
restriccions que permeten que en aquests moments només
arribin dos vols diaris de Madrid i Barcelona a Palma, un vol
diari de Barcelona a Eivissa i a Menorca i tres connexions a la
setmana des de Madrid a Menorca i a Eivissa. Igualment, està
garantit un vol diari entre aquestes dues illes i Mallorca i la
connexió per vaixell amb Formentera s’ha reduït a tres viatges
per sentit cada dia.
En tots els casos impera la mateixa condició, només poden
agafar els vols els que tornin a ca seva i els que han de
desplaçar-se per causes de força major, com les sanitàries.
D’aquestes prohibicions i restriccions queden exclosos els
vaixells i aeronaus que cooperen per motius sanitaris i
d’emergències, també els de càrrega els quals garanteixen el
nostre subministrament i els de línies regulars que arribin amb
residents des de València a Palma; tant aquests residents com
els que arribin en avió, han de passar pels controls sanitaris
que el Govern té establerts a ports i a aeroports.
Totes aquestes accions ens permeten tancar les illes per
concentrar-nos a frenar l’expansió del virus al nostre territori,
som així la comunitat que de forma més dura ha congelat la
seva activitat productiva, amb el sacrifici que comporta per a
tothom.
Però vull insistir en una qüestió cabdal, l’aïllament no
servirà per a res si no perseveram tots i totes i acomplim les
instruccions de confinament a les nostres cases, no em
cansaré de dir-ho: la responsabilitat individual és avui la nostra
única vacuna i l’acció col·lectiva demostra ser la nostra millor
cura, és l’hora de sumar des del convenciment que no hi ha
ningú més fort que tots nosaltres units. Per això , l’anàlisi
compartida i la presa conjunta de decisions rau en la base del
diàleg que des de fa setmanes manté el Govern d’aquestes illes
amb els agents socials i econòmics als quals vull aprofitar per
agrair l’altesa de mires i el compromís amb el qual treballen.
En aquests moments és difícil aventurar el final de
l’aturada d’activitat provocada per la greu crisi sanitària, però
en aquesta incertesa tenim una convicció que ens guia, sabem
que hem de destinar els nostres esforços a protegir les
treballadores i els treballadors, les nostres petites i mitjanes
empreses, els nostres autònoms, cooperatives i grans
empreses, avui la preocupació pel futur i els dubtes derivats de
la constant evolució de la situació provoquen que costi veure
el final d’aquesta terrible crisi sanitària; però estam segurs que
arribarà, i quan això passi estarem preparats.
Per això, la protecció del nostre teixit econòmic es troba
tant en l’essència de les mesures pactades amb treballadores
i empreses com en les propostes que hem traslladat al Govern
d’Espanya. Fruit d’aquesta col·laboració, a les Illes hem

impulsat mesures per donar liquiditat a les empreses, perquè
només amb liquiditat podem aconseguir que continuïn tenint
el flux de doblers que necessiten per sortir endavant, ara que
no els arriba la facturació habitual. Això suposa po der fer
front a les seves factures, a les seves despeses fixes i de
perso nal, poder sobreviure en aquests moments tan
complicats. Per facilitar-ho, hem mobilitzat crèdits per valor
de 50 milions d’euros que donen resposta a les necessitats
immediates que ens transmeten les empreses de menys de 250
treballadors i treballadores, aquest flux de liquiditat des de
l’ISBA, a interès zero o prop de zero, és ampliable i s’anirà
incrementant per adaptar-se a les necessitats que sorgeixin.
En el cas de les grans empreses, entre 250 i 1.00 0
treballadors i treballado res, que són fonamentalment del
sector turístic, aprovarem una convocatòria que mobilitzarà
més recursos a través d’entitats bancàries; en aquestes
operacions el Govern finançarà el tipus d’interès per reduir-lo
al màxim. Són mesures de liquiditat que complementen les
impulsades pel Govern de l’Estat que la setmana passada va
aprovar un paquet que injectarà en l’economia 200.000
milions d’euros, un 16% del PIB.
Parlam d’un esforç sense precedents que es fa tenint en
compte les diferents necessitats de la nostra societat, primer,
protegint les persones i famílies amb accions per evitar que
ningú no perdi ca seva, facilitant l’ajornament d’hipoteques,
factures i imposts; segon, fent costat als treballadors i
treballadores amb novetats com l’accés a l’atur de qui entri en
un ERTO i no tengui la cotització mínima, o amb mesures com
la que dóna als autònoms l’opció de cobrar una prestació en
aquests dies d’enfonsament de la seva facturació; i tercer,
salvaguardant les empreses amb injeccions de liquiditat,
ajornaments tributaris i rebaixes en les cotitzacions.
Algunes d’aquestes accions les quals des del Govern de les
Illes aplaudim sense reserves, tenen el seu origen en
propostes realitzades des d’aquesta comunitat, són fruit del
diàleg social i econò mic, és el cas de les mesures de
liquiditat, els ajornaments hipotecaris, el suport als autònoms
i, per descomptat, les garanties perquè cap treballador no es
quedi sense prestació.
També és una demanda d’aquestes illes una mesura
fonamental per facilitar l’accés a l’atur dels fixos discontinus
que encara no s’havien incorporat a l’activitat. Els vull
anunciar que el Govern de l’Estat garantirà la prestació a tots
els professionals en aquesta situació que encara no havien
iniciat la temporada, amb aquesta acció es protegirà milers de
treballadors i treballadores d’aquesta terra.
En la part labo ral, el Govern de les Illes ha completat
aquestes accions de l’Estat amb d’altres de la nostra
competència, com reforçar els recursos humans de Treball i
del SOIB per gestionar més aviat els Expedients de Regulació
Tempo ral d’Ocupació, l’eina que ens permetrà de protegir
l’ocupació i evitar acomiadaments, gràcies també a la
conscienciació de la immensa majoria de les no stres
empreses.
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I hem fet feina amb les entitats financeres, fa deu anys la
societat va fer enormes sacrificis per evitar el col·lapse del
sistema financer, ara és el moment que el sistema financer ho
posi tot al servei de la societat, i ens van transmetre que així
ho faran i donaran crèdit a interès pròxim a zero i oferiran
flexibilitat a la ciutadania i a empreses per fer front al seus
crèdits i hipoteques.
Per la part que ens toca com a administració, sabem que
hem d’estar en primera línia, fer costat en tot moment als que
més ho necessiten i donar exemple, i per això hem demanat
reiteradament a l’Estat que flexibilitzi les regles d’estabilitat
pressupostària que afecten el Govern, consells i ajuntaments,
perquè necessitam destinar tots els recursos que calgui a
donar resposta a aquesta situació. I per això hem decretat
mesures de protecció en els casos de concessions, concerts
i serveis dependents de l’administració als quals alleugerim
càrregues i cobrim les despeses fixes i els costs salarials
durant la suspensió de l’activitat, i alhora reforçam els serveis
públics i agilitam els tràmits perquè totes les mesures arribin
ràpidament a treballadors, autònoms i empreses.
Adaptam l’administració a les exigències tecnològiques
que imposa la necessitat de resposta immediata als ciutadans
per tots els canals a l’abast. Hem habilitat mecanismes perquè
els treballadors públics puguin fer feina des de ca seva, igual
que fan milers de docents als quals agraïm que aquests dies
continuïn dispensant tota l’atenció als nostres alumnes. Per
això, vull aprofitar per reiterar, en nom de tota la ciutadania de
les Illes, el nostre agraïment a tots els servidors públics i a
totes les diferents administracions, ja siguin locals o insulars,
que ara més que mai són on toca estar, do nant serveis a la
comunitat.
El mateix agraïment infinit que vull transmetre a tots i a
totes els que aquests dies sostenen els mecanismes
indispensables d’aquesta societat, part dels professionals i
empreses d’establiments d’alimentació , farmàcia o
subministrament d’energia; part dels que redoblen esforços en
el sector del transport i la logística per aconseguir que el
proveïment de les Illes sigui garantit; part del teixit social i
econòmic d’aquestes illes que respon a la gravetat del moment
amb to ta la determinació que exigeix; part, per descomptat,
dels grups polítics, units en la recerca de solucions que seran
sempre millors si neixen de les apo rtacions de tots; i part,
sens dubte, dels ciutadans i ciutadanes que, amb la seva
responsabilitat i actitud, ens acosten al final d’aquesta crisi,
seguint les instruccions, mantenint-se a ca seva i sortint
només quan n’és indispensable, aguantant amb coratge, fins i
tot en aquests moments de dubte en què segueixen confinats
i veuen que les xifres de contagis pugen.
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illes, on tenim, a més, l’avantatge geogràfic que suposa el
tancament insular.
Facem que aquest avantatge compti, sumem els esforços
de tots i totes, que ha de ser de tots i totes alhora, aquesta és
ara mateix la nostra única vacuna i tenim tots a les nostres
mans, apliquem-la i vencerem, perquè la crisi sanitària passarà,
en la nostra memòria quedarà sempre el dolor que patim, el
record de les persones estimades que perdem, la sensació de
buit inigualable de no poder ser al costat dels nostres en
aquests moments tan difícils, el càstig cruel de les abraçades
que avui ens veiem o bligats a negar-nos. Però, insistesc, la
crisi sanitària passarà i en un temps recordarem aquests dies
amb dolor, però també recordarem els llaços irrompibles
d’una societat que es va unir per vèncer la major amenaça.
Ens vendran al cap els dies de tancament i separació que
ens varen co nnectar a tots i a totes com mai i tendrem la
certesa de saber que som capaços de derrotar qualsevol crisi
quan l’enfrontam units; perquè quan aquesta crisi passi serem
davant una societat diferent, una societat que tendrà sempre
clar que l’estat del benestar ens fa millors, que ens reclamarà
que l’enfortim, que tenguem més cura que mai de la no stra
sanitat, dels nostres serveis socials, dels nostres sistemes de
protecció davant qualsevol cop; veurem una societat realment
global que avui ja sap que un problema a qualsevol racó del
món és sempre el nostre problema i ens obliga a afrontar-lo
com a tal, des de l’acció global, sense donar l’esquena a ningú
mai.
Som conscient que la situació continuarà exigint molt de
to ts i de totes, sé que hi haurà moments en què tots i totes
flaquejarem i arribarem fins i tot a sentir que el que fem no
acaba de donar resultats, però també sé que estarem a l’alçada.
No hem de desesperar, hem de seguir units i continuar
respectant les restriccions i donar el millor de nosaltres
mateixos amb la certesa absoluta que tots aquests sacrificis i
esforços donaran resultats; que tot el que fem des de fa
setmanes funciona i, com els deia, la crisi passarà, segur, però
la fortalesa que demostram quedarà sempre, perquè resistir
avui significa progressar demà, perquè el coratge que avui ens
uneix ens impulsarà durant els anys que vendran; perquè
d’aquests dies tan durs en sortirem tots i totes units per una
mateixa convicció: que tenguem cura els uns dels altres, quan
fem feina units, quan sumam tots el bé comú som invencibles
i ho demostrarem.
Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Sabem que continuaran abans de començar a reduir-se,
gràcies precisament que tots plegats negam al virus el seu
combustible, aquests moviments innecessaris que els
permeten expandir-se. Per això, repetesc que és fonamental
que ens mantinguem ferms i units, que aguantem; en altres
països afectats veiem que la solució que millor funciona és
l’aïllament, el confinament, la responsabilitat col·lectiva, i
això és el que la població, amb gran sacrifici, fa en aquestes

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començam la intervenció
dels grups parlamentaris, té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Company.
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EL SR. COMPANYA I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, avui som
aquí de manera presencial, perquè vostè ho ha volgut així i
també perquè el president Thomàs ha trobat que no hi havia
cap problema per fer-ho; una compareixença evitable en el seu
format presencial, tal com nosaltres ja vàrem dir, i també, en
el fons, perquè no ens ha contat res de nou que no
sapiguéssim.
Demanam que consti en acta la queixa del Grup Popular
per la celebració d’aquesta compareixença amb aquest format,
avui donam un mal exemple a la ciutadania a la qual demanam
que només surti de ca seva per a coses imprescindibles, i està
clar que aquesta compareixença era perfectament
prescindible.
Com a president del Partit Popular de les Illes Balears i
portaveu del Grup Popular, les meves primeres paraules són
per als afectats per aquesta pandèmia i també per als familiars
i amics que han perdut alguns dels seus: suport, força i ànims
per superar una situació difícil, però de la qual en sortirem.
Reconeixement i agraïment a tot el personal sanitari que
són els veritables herois els quals lluiten en primera línia
contra l’expansió del virus i s’arrisquen diàriament a un
possible contagi; avui veiem que més d’un 15% dels sanitaris
es troba afectat o en quarantena per mor de les condicions
extremes amb les quals treballen.
També agraïment a la resta de col·lectius que aquests dies
fan feina per mantenir el pols mínim de les nostres illes i
garantir els serveis bàsics: cossos i forces de l’Estat, exèrcit,
encara que als seus socis de MÉS els sembli una tortura i una
provocació, Protecció Civil, treballadors del sector de
l’alimentació, distribució o farmàcies, tercer sector, transport
públic, gasolineres, neteja, manteniment, etc.
Als batles de tots els colors polítics que al començament
d’aquesta crisi varen haver de prendre decisions demostrant
més responsabilitat i inquietuds davant la manca de consignes
de les autoritats autonòmiques i nacionals.
A la resta, la gran majoria, ens correspon un paper menys
actiu, però no per això absent d’importància, com és acomplir,
com a ciutadans disciplinats i solidaris, les obligacions
imposades per les autoritats a un moment com aquest.
A uns i a uns altres vull agrair-los la seva col·laboració,
solidaritat i compromís amb una lluita en la qual hem d’actuar
de manera conjunta i amb fermesa.
És cert que ens enfrontam a una situació nova per a tots i
per tant no és fàcil la seva gestió. Des de l’inici d’aquesta crisi
sanitària el Partit Popular de les Illes Balears ha mostrat el seu
suport en tot moment a l’actuació de les nostres autoritats,
tant a nivell local com a nivell nacional, més enllà que, al
nostre entendre, s’hagin pogut cometre errors, s’hagi produït
descoordinació i algunes mesures s’hagin aprovat amb retard.
No és moment de retrets polítics, quan superem aquesta

situació d’emergència sanitària tendrem l’ocasió de veure com
s’ha gestionat aquesta crisi, quins errors s’han pogut cometre
i sobretot serà el moment de treure conclusions que puguin
valer-nos d’ensenyament per afrontar futures emergències que
puguin plantejar-se.
Ara és el moment d’estar tots units, de seguir les
indicacions de les autoritats sanitàries i de vèncer aquesta
pandèmia el més aviat possible i amb el menor nombre
d’afectats i morts possible.
Una oposició lleial i responsable que, no obstant això, Sra.
Armengol, no s’ha de confondre amb una postura submisa i
amb el desistiment de la nostra obligació de controlar l’acció
de govern. Per això hi ha molts dubtes i preguntes sobre
l’actuació del Govern que s’incrementen a mesura que passen
els dies i a mesura que el coronavirus s’expandeix de manera
exponencial, i dubtes i preguntes que m’agradaria que vostè
ens pogués respondre en aquesta compareixença.
El primer dubte està relacionat amb la manca de material
per al personal sanitari. Hi ha nombroses queixes dels metges,
dels infermers, del personal sanitari en general, del personal
que treballa a residències de la tercera edat, per la falta de
material de protecció i també per l’escassetat de mitjans per
atendre els contagiats. El Diari de Menorca, dia 21 de març,
deia, una sèrie de metges, el doctor Jordi Moya, el docto r
Bernat Prats, doctora Griselda Gil, Lluís Prieto, Ignacio
Gómez, etc., deia: “Agradecemos los aplausos del pueblo a
las ocho d e la tarde y los elogios de los políticos, al
personal sanitario, nuestro sistema sanitario, lo mejor del
mundo, todo esto está muy bien, pero a h ora lo que
verdaderamente necesitamos son equipos de protección y
resp iradores, no solo para protegernos estando ta n
expuestos, sino para q u e podamos cumplir con nuestro
trabajo y curar a los pacientes.”
Hem vist com hi ha personal sanitari que s’enginya per
fabricar-se de manera casolana el seu propi equip de protecció
perquè als hospitals no n’hi ha suficients, Sra. Armengol. Els
nostres sanitaris necessiten el nostre suport i agraïment, però
sobretot, com li diuen aquests metges, necessiten tenir tots
els mitjans possibles per acomplir la seva missió amb
seguretat i amb la màxima eficiència, i això no sembla que es
produeixi.
Miri, jo li llegesc, amb ànim sempre positiu, whatsapps
que ens envien des del sector sanitari de totes les Illes, és un
desastre: hem de portar material de protecció un torn sencer
quan és d’usar i tirar, material d’un sol ús l’esterilitzen com
per exemple les ulleres; poden contagiar-se els infermers o
metges i es pot portar tot el dia la mateixa mascareta i bata o
buzo, això fa que puguin contagiar altres pacients. Si utilitzen
més d’una mascareta quirúrgica, Sra. Armengol, la
coordinadora els renya; hi ha infermeres amb atacs d’ansietat
que conviuen amb familiars oncològics i no saben si els
contagiaran; a infermers que tenen contacte directe amb
positius no els han fets tests, hi ha qualque cas, un cas d’un
infermer en contacte directe amb un positiu i no li han fet test
ni l’han deixat anar a casa.
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Armengol diu que hi ha material suficient perquè el tenen
sota clau, el material és d’un sol ús per pacient i el fan servir
més de vuit hores. Posen en risc la salut de sanitaris i
col·labo ren en propagar el virus perquè subministren amb
compta gotes el material de pro tecció. Començam a tenir
casos a Balears i molts de sanitaris potser ja estiguin
contagiats, avui hem pogut veure la notícia. Limiten tant l’ús
d’EPI que porten el mateix per a tots els pacients respiratoris,
infermers amb el mateix EPI toquen a un pacient positiu i a un
altre sense ser-ho , que pot acabar essent contagiat. Les
supervisores diuen que si no racionalitzen el material es
quedaran sense; els sanitaris es rebel·len, se juguen la pell.
SATSE diu: “No podemos seguir así”, les infermeres sense
suficients equips de protecció; SIMEBAL diu que hi ha falta
de coordinació, comunicació i transparència, hi ha escassesa
de material que es constata en els centres de salut, és
especialment preocupant, etc.
Avui de mati, el darrer whatsapp que rebia essent aquí:
“On són les mascaretes que diuen que han arribat, no n’hi ha ni
tan sols una perhom”. És clar, davant tot això i veient que avui
ja ens diuen que més del 15% dels sanitaris està malalt o en
quarantena, es tracta no només de tenir paraules dient que són
els millors del món, sinó de donar-los les eines perquè puguin
batallar contra aquest virus, Sra. Armengol.
Per què no es va preveure el que podia passar i no es va
anticipar la compra de material per part de la conselleria, Sra.
Armengol? Això ho feren altres, altres comunitats autònomes
ho feren. Ha demanat vostè a Pedro Sánchez, de manera
directa, la tramesa de material de prevenció, EPI, mascaretes,
etc.
I li dic el que diu la gent, Sra. Armengol, el que diu la gent,
que és un clamor, aquí a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera és massa petit perquè vostè no sàpiga que això
passa; ho sabem tots.
Passant a un altre capítol, hem pogut llegir al Diario de
Mallorca una notícia molt preocupant aquests dies, que
denunciava persecució des de la Direcció de Son Espases al
personal que parlàs amb la premsa, ho diu el Diario de
Mallorca, no l’han desmentit. Miri, Sra. Armengol, si això és
així li he de dir que no es pot estar més pendent de perseguir
el personal sanitari que el virus, per què no s’ofereix una
informació més detallada de l’evolució del coronavirus a
Balears, com fan altres comunitats autònomes, amb detall del
nombre de proves realitzades, afectació per municipis, etc.?
Els professionals sanitaris diuen que falta transparència, ja
veu el que diu SIMEBAL, i des d’un primer moment, fa la
sensació, i dic, fa la sensació, no dic que sigui així, que han
intentat minimitzar el nombre de contagiats a les nostres illes
per donar a entendre que la situació no és tan greu com a altres
llocs. Amb una notificació interna de la Conselleria de Salut
de dia 15 de març del 2020, de la consellera, sobre les línies
bàsiques d’actuació del procediment del coronavirus, és
aquesta que tenc a la mà, estableix que a l’hora de notificar els
casos a la direcció general de la conselleria només es refereix
als casos probables o confirmats, la resta, els casos possibles

65

els quals s’envien a aïllament domiciliari durant 14 dies, no es
notifiquen i, per tant, no apareixen a cap estadística. Això és
el seu document intern de la conselleria.
Escolti, i per què, un altre tema preocupant, per què no
s’han fet tests a tots els que presentaren símptomes? Mentre
l’Organització Mundial de la Salut diu que s’han de fer tests,
tests i més tests, aquí només es fan tests a aquells que
presenten símptomes greus. Sra. Armengol, és ben hora de
començar a fer tests, i això, sense dubte, farà incrementar de
manera ostensible el nombre de contagiats, però aquesta és
l’única manera de saber a què ens enfrontam.
Una persona de l’Organització Mundial de la Salut va dir
una frase molt clara: “No ens podem enfrontar a un enemic
sense saber quants són”, no sabem si són 2 o són 20.000, hem
de saber quina força té aquest enemic, i això només es pot
saber fent tests, i vostès no en fan. Nosaltres li diem: ja és ben
necessari començar a fer tests a totes les residències de la
tercera edat i al personal; és molt necessari fer tests com fan
a altres comunitats autònomes, d’aquests ràpids que hi van amb
el cotxe.
Hem pogut comprovar també casos que generen alarma i
desconfiança, que passegin 3.000 persones que venen d’Itàlia
per Palma i no passa res! I vostès on eren quan això passava!
Què el 061 està col·lapsat! Un error que no pot passar, que
vostè doni el 061 a totes les rodes de premsa, dient:
telefonau-hi, sense haver-lo reforçat o havent posat un altre
número específic per a això.
Ens criden persones amb símptomes que diuen que duen
més d’un dia cridant sense èxit, sense que ningú no els agafi el
telèfon. I si hi ha un cas d’urgència, què passa Sra. Armengol?
Sabem de casos molt pròxims que varen telefonar al 061, els
varen dir que anassin a ca seva i esperassin, que passarien a
fer-lo s la prova, i encara esperen després de més d’una
setmana.
Per tant, Sra. Armengol, i vaig acabant, perquè el temps és
el que és, ara toca bolcar-se en frenar la propagació del virus,
ara el prioritari és la batalla sanitària. P erò, també, quan
superem aquesta situació sanitària, que la superarem, s’obrirà
un paisatge molt complicat des del punt de vista econòmic. Ha
fet qualque previsió el Govern de les Illes Balears sobre
l’impacte que pot tenir el coronavirus en el PIB de les nostres
Illes? Ens pot explicar sobre quin escenari o escenaris treballa
a sis mesos vista? Quin futur preveuen? Quines mesures tenen
pensades per a cada un d’aquests escenaris? Perdrem tota la
temporada?
Abans del coro navirus les previsions deien que el
creixement del PIB es reduiria a l’1,2%, quina estimació es fa
ara des de l’executiu, Sra. Armengol? Per això ha de servir
aquesta compareixença.
Creuen que l’economia de les Illes pugui entrar en
recessió enguany? Quines mesures pensen adoptar per evitar
que sigui així? Perquè vostè ha dit que havien tret una línia
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d’avals de 50 milions d’euros, Sra. Armengol, això és
simbòlic, és simbòlic, no servirà absolutament, no servirà per
tapar ni molt manco el forat. De moment només co neixem
això, les empreses fan ERTE generalitzats perquè no venen ni
tenen ingressos i per tant no poden pagar els seus treballadors.

suportarem i estic segur que també la suportaran tots els
ciutadans de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Cal desitjar que a l’àmbit econòmic no ens passi el mateix
que a l’àmbit sanitari, Sra. Armengol, i també es reaccioni
tard, el Govern de l’Estat i el Govern autonòmic han de liderar
la recuperació, han de protegir el teixit productiu i han de fer
tot el possible perquè les empreses i els autònoms puguin
mantenir el major nombre de treballadors, i han de garantir
que ningú no pugui quedar al marge.
I per acabar, Sra. Armengol, ara es tracta de salvar vides i
de lideratge, un lideratge que ha estat absent fins ara, vostè ha
anat a remolc de les coses que deien a Madrid, vostè el matí
deia: no tancarem les escoles, i Madrid l’horabaixa els deia:
tanquin les escoles; vostè deia: no tancarem els restaurants, i
Madrid li deia: tanquin els restaurants. Vostè ha anat a remolc
de totes aquestes coses, manca de lideratge.
Per això, des del Partit Popular li diem que si té problemes
amb els seus socis no es preocupi, aquí hi ha el Partit Popular
per suportar-la, lideri aquesta situació, lideri aquesta
situació...
(Remor de veus)
..., lideri aquesta situació i deixi d’anar darrera. Miri, li record
una frase d’un famó s escriptor: “Una de les proves del
lideratge és la capacitat de reconèixer un problema abans que
sigui una emergència”; el Govern d’Espanya fa tard i els seus
se’n riuen allà darrera, i fa tard, i se’n...
(Remor de veus)
... riuen de la situació que pateix molta gent a les Illes Balears,
Sra Armengol. I vostè ens demana unitat d’acció, i no cerqui
culpables a un altre lloc; vostè el que ha de fer ara és liderar i
tendrà el Partit Popular darrera suportant-la.
El Govern d’Espanya fa tard, ja ho sabem to ts,
independentment del co lo r polític, però hi ha comunitats
autònomes que s’avancen, perquè protegir els ciutadans
tampoc no va de colors polítics. Per això li deman que no
esperi les ordres de Madrid, que actuï com actuen altres
comunitats autònomes, amb determinació i lideratge.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Company, hauria d’acabar.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
I acab, president. Deixi de ser una presidenta que va darrera
el PSOE de Madrid i passi a ser la presidenta de tots els
ciutadans de les Illes Balears, nosaltres estarem amb vostè
amb totes aquestes determinacio ns, Sra. Armengol, la

Gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Des del nostre grup ens sumam al
condol a les famílies que han perdut els seus familiars.
Quan una societat s’enfro nta a una crisi que afecta
directament la seguretat i la vida de les persones, dels nostres
éssers estimats, de forma natural reordena les prioritats, i és
que el que fins ara semblava important passa a un segon pla,
perquè del que ens adonam és que allò vertaderament és
important és garantir la seguretat i la vida de les persones. És
el moment de crisi com la que patim a causa del coronavirus
quan la societat valora el que realment la pot protegir i tal com
veiem són els serveis públics essencials dels quals disposam
al nostre país.
Veiem com la nostra societat veu en la sanitat pública la
millor garantia a l’hora de poder fer front a aquesta pandèmia,
perquè quan emmalaltim o quan emmalalteix un ésser estimat
el que volem és que se’l pugui atendre, puguin garantir que,
sense importar si tenen recursos o no, faran tot el possible per
salvar la seva vida.
És necessari tornar parlar d’allò que fa dècades va
esperançar la gent i els va permetre tenir unes garanties que
els permetia viure millo r, fa dècades l’expressió “estat del
benestar” a Europa i a Espanya era un objectiu a aconseguir,
sabent que l’important era realitzar inversions que garantissin
serveis essencials de qualitat cap a la nostra ciutadania, serveis
que, en definitiva, ens garanteixin un benestar social i unes
garanties mínimes amb les quals sentir-se segurs i no viure
amb una incertesa perpètua, indefenses davant qualsevol
contratemps.
I és important tornar parlar d’això, perquè, per desgràcia,
el model neoliberal des del seu costat més ferotge i extrem es
va dedicar a desmantellar els serveis públics, com la nostra
sanitat o la nostra educació, i ara, per desgràcia, en crisis com
aquesta es demostra que aquest camí no l’hem de tornar agafar
mai més, o almanco tenir clar que hi ha serveis essencials que
garanteixen el nostre benestar com a societat, i que mai més
no haurien de ser mercaderia especulativa perquè uns pocs es
beneficiïn a costa de la desprotecció d’una majoria social
treballadora.
Crec que en aquest moment es fa palès que la recuperació
del personal funcionari en els darrers anys per part d’aquest
govern progressista ens ha ajudat a les Illes a estar més
preparades davant aquesta crisi que altres comunitats.
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La gent ens demana que pensem en el bé comú, ens demana
que tenguem cura de la gent que viu i treballa en el nostre país,
especialment dels més vulnerables i sobretot quan les coses
es posen difícils. La societat ens indica quin hauria de ser el
nostre concepte de pàtria, la pàtria no és qui té la bandera més
gran, la pàtria és el nostre poble, la nostra gent que treballa dia
a dia per aixecar aquest país, i que quan les coses es posen
difícils el que volen és que els serveis públics, que són de tots,
estiguin ben dotats i puguin garantir els serveis que garanteixin
el seu benestar, ja sigui amb una bona sanitat pública amb
suficients recursos o amb una educació pública o amb uns
serveis socials amb capacitat d’atendre els més vulnerables.
Dels errors del passat se n’ha d’aprendre, a l’any 2008 la
crisi va colpejar de forma molt dura els de sempre, la gent
més vulnerable, la gent treballadora, que va deixar moltíssimes
persones a l’atur, sense casa, sense prestacions, sense
emparament sota el que hauria de ser l’estat del benestar.
Avui tenim a sobre una crisi sanitària que ha fet esclatar
una crisi econòmica i social, però aquest cop de cap de les
maneres les persones han de quedar desprotegides, a la crisi
del 2008 el Govern del nostre país va decidir rescatar els
bancs i deixar a l’estacada el conjunt de la població, un greu
error; un camí que aquest cop no s’ha agafat i que amb orgull
podem dir que les decisions preses posen les persones en el
centre de les prioritats.
El Govern de les Illes Balears té diversos reptes: el primer
de tots i prioritari, eradicar el virus i curar-ne totes les
persones afectades; el segon, protegir la població dels efectes
econòmics, i el tercer, repensar el futur. La nostra economia
no pot seguir subjecte al monocultiu turístic ni als productes
que procedeixen de l’exterior, cal diversificar el nostre model
productiu, i es fa cada cop més urgent i evident si vo lem
garantir un futur estable que no ens faci tan vulnerables.
Aquest govern, com hem pogut veure, dia a dia ha ampliat
les mesures adoptades, de manera que aconseguirem eradicar
el virus si tota la po blació assumeix les mesures dictades
aquests dies passats, quedar a casa i no estendre el virus, no
sols per evitar contagis, sinó per protegir els nostres sanitaris
que só n a primera línia de batalla i que necessiten tota la
nostra col·laboració.
En aquest sentit, també vull remarcar la solidaritat de totes
aquelles persones que s’han ofert per ajudar les persones més
vulnerables enfront del virus, com són, per exemple, les
persones majors. Volem valorar l’esfo rç de milers de
persones que cada dia s’aixequen ben prest per obrir el seu
comerç, a totes les persones, caixeres, reposadores, fruiters,
peixaters, carnissers, escombraires i molts d’altres que
s’exposen cada dia per poder abastir tota la població, si alguna
cosa volem demanar és no només més protecció per als
sanitaris, sinó fer extensives les mesures de protecció a tot
aquest personal sense el qual tampoc no seria possible viure
aquesta situació de pandèmia.
D’altra banda, crec que també vivim com el sector primari
de les Illes és fonamental i que cal tenir-ne cura, el fet de
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poder tenir pro ducte local fa que, per una banda, hi hagi
productes alimentaris als supermercats, i d’altra banda, la
importància que hauria de tornar tenir a les Illes el sector
agrari. La nostra condició d’illes ens ha de fer veure la
necessitat de poder potenciar aquest sector, no hi ha hagut ni
hi haurà desabastiment a les illes ja que les rutes estan
assegurades i el sector alimentari ho ha assegurat, però no
sobra reconèixer la importància del producte local. I és per
això que, enllaçant amb el segon repte que tenim, demanam
una aposta ferma per protegir i impulsar el sector agrari, un
impuls que ajudaria l’economia de les illes en el futur.
Aquest govern hem vist com dia a dia ha identificat
aquelles mancances i ha ofert solucions, la finalitat: no deixar
ningú enrera ni desprotegit. En aquest moment només la unitat
de tots els representants de la ciutadania farà que sigui més
efectiu superar aquesta pandèmia que afecta arreu del món. A
moments d’incertesa cal donar seguretat, seguretat és tenir
una sanitat pública forta que ens protegeixi i uns cosso s i
forces de seguretat de l’Estat que facin acomplir l’estat
d’alarma, però seguretat també és que als treballadors no se’ls
abandoni, que ningú no afronti aquesta situació sense recursos,
que ningú no es quedi sense llar, sense llum o aigua. I les
darreres setmanes, com dic, hem vist com tant el Govern de
l’Estat com el Govern de les Illes Balears han impulsat
diverses mesures socials que cerquen garantir aquesta
seguretat.
Així i tot, el nostre grup parlamentari vol fer arribar
algunes propostes perquè es tenguin en compte i s’estudiïn, la
nostra finalitat és col·laborar i estar al servei de la ciutadania.
Actualment veiem com la corba de contagis no deixa de
créixer, tot i les mesures adoptades, i és possible que hagi
arribat el moment d’anar una passa més endavant i restringir
les activitats laborals que no siguin essencials per a la
supervivència. Al dia d’avui encara hi continua havent
moviment de persones que encara és elevat, potser així
reduiríem el temps per tornar reprendre la normalitat en el dia
a dia.
D’altra part, encara que Balears és una de les comunitats
amb menys contagis, el nombre de casos a les Illes continua
augmentant, són moltes les persones que tenen el virus i que
són a casa, no és fàcil tenir un pacient a casa amb la resta de la
família quan aquest virus té una virulència i una capacitat de
contagi tan elevada, pensam que igual convé explorar la via
d’habilitar hotels per aïllar la població general i els sanitaris
afectats, amb la finalitat de no contribuir a infectar el seu nucli
familiar i protegir el personal sanitari.
I finalment, pel que fa a les mesures del Govern d’Espanya
respecte de les ajudes per als autònoms, encara que són bones,
en general, a causa de la nostra realitat tan dependent d’un
turisme estacional, el que implica que els seus ingressos es
concentrin sols en uns mesos durant l’any, essent la resta de
l’any pràcticament d’ingressos zero en la majoria de casos, per
tant les ajudes plantejades per l’Estat per a aquells autònoms
que vegin una baixada d’ingressos del 75% respecte del seu
exercici anterior no s’ajustarien a la realitat de gran part dels
nostres autònoms que anaven a començar ara la temporada,
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ells no perden sols un mes o dos, perdre la temporada
significa perdre tot l’any. Atesa aquesta situació particular de
la nostra estructura econòmica, hauríem de treballar perquè el
Govern de l’Estat prengués en consideració aquesta
especificitat dels nostres autònoms i que la protecció social
del col·lectiu fos proporcional al seu grau d’estacionalitat.
Vull acabar i dir que en el futur tendrem el deure de
continuar protegint els col·lectius més colpejats per aquesta
crisi, en especial els sectors més vulnerables, i que haurem
d’estar a l’alçada, no defraudar la nostra societat i fer front a
les diverses conseqüències que produeix aquesta crisi
sanitària per tal que la gent pugui recuperar la seva normalitat
el més aviat possible.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Benalal.
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
Gracias, presidente, buenos días a todos, presidenta. Desde
Ciudadanos no podemos olvidarnos hoy del dolor de las
familias, del cansancio y del esfuerzo de los profesionales
sanitarios, de nuestros agentes, de todos y cada uno de los
trabajadores que están redoblando, esfuerzo al pié del cañón,
a la altura de nuestra sociedad, a la altura de esta gran
comunidad autónoma y de esta gran nación. Nuestras primeras
palabras son en reconocimiento a la responsabilidad y
solidaridad que están demostrando los ciudadanos en el
cumplimiento de las medidas de confinamiento, y queremos
demostrar toda nuestra gratitud a nuestro personal sanitario
que está dejándose el alma y la piel para salvar nuestras vidas,
solo en Baleares ya hay medio centenar de sanitarios
contagiados y más de 3 5 0 trabajadores de la salud están en
vigilancia.

trabajando a diario para garantizarnos el abastecimiento a
todos, a tantos y tantos, son nuestros héroes invisibles.
El COVID-19 nos está haciendo pasar momentos difíciles,
dramáticos, pero también nos está mostrando lo mejor de la
sociedad española y de la sociedad balear. Desde Ciudadanos
no nos cansaremos en aplaudir el esfuerzo, la valentía y la
generosidad de todos aquellos que dan todo, incluso la vida
por y para protegernos. Por ello, en estos momentos debemos
apelar a la unidad y a la colaboración, aunque estos días un
partido, parte del gobierno, ha intentado romper esta unión
para protagonizar (...) rupturistas y seguir en su empeño de
dividir a los españoles ante el silencio, incluso del presidente
del Gobierno.
Y Ciudadanos ha demostrado desde el primer momento, y
una vez más, su talante moderado, colaborativo, de unidad y
propositivo. Consideramos como prioritario tomar la senda de
colaboració n entre administracio nes y co n las
administraciones, pero es nuestro deber hacer notar la crítica
situación. Exigimos evitar la reprobación sesgada o partidista,
la inoperancia y la comunicación insuficiente.
Solicitamos que se redoblen los esfuerzos para atender las
demandas de material sanitario y se trabaje para habilitar
nuevos equipamientos de emergencias. Ya denuncio,
presidenta, que desde Ciudadanos no haremos hoy una crítica
destructiva, sino una con carácter propositivo, aunque también
le digo que el titular de ayer de una entrevista concedida por
usted nos ha resultado completamente desafortunado, no es
hora de hacer política, porque sobre to do queremos
información, y no podemos achacar la magnitud del COVID19 a los recortes de sanidad, presidenta, no, no es el
momento.
Desde Ciudadanos nos sumamos a la petición que le hacen
los ciudadanos a su gobierno, queremos más información, más
coordinación y más transparencia, y ante todo queremos
protección para nuestros profesionales sanitarios, para los
profesionales de residencias de mayores y de discapacitados,
queremos el material sanitario ya.

Nuestro personal sanitario que cuida de nuestros mayores
y de las personas con incapacidades, en definitiva, los más
vulnerables.

Nuestros sanitarios y el personal de servicios so ciales
necesitan urgentemente que lleguen los equipos de protección
individual, los EPI.

A nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la
policía nacional y la guardia civil, las diferentes policías
locales siempre a la altura. A nuestra fuerzas armadas, a la
UME, desplegados por todo el país para ayudar en esta lucha
en todo tipo de tareas de desinfección, de ayuda a los más
vulnerables, comprometidos y con responsabilidad máxima
del sentido del deber.

Mención especial merecen nuestros mayores, son el grupo
más vulnerable frente a la pandemia y a la crisis sanitaria,
deben estar protegidos. Urge un plan de choque que refuerce
la asistencia domiciliaria y el personal de atención a las
residencias y que establezca medidas para minimizar el riesgo
de contagio y protocolos claros de actuación. También en
residencias que cuidan discapacitados, mención especial a los
13 positivos que se han detectado en la residencia de Son
Tugores.

A nuestros imprescindibles investigadores y científicos
que trabajan sin descanso para encontrar una vacuna que nos
permita un futuro mejor a todos.
A los trabajadores de los mercados, supermercados,
transportistas, agricultores y sector de la pesca que siguen

Por ello, presidenta, queremos que nos detalle las medidas
y protocolos que su gobierno ha tomado hasta la fecha.
Ustedes informaron el día 20, tras el Consell de Govern, que
la consellera Santiago había reclamado a principios de semana
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al ministro de Servicios Sociales, el Sr. Pablo Iglesias, más
medidas de protección, y reco no ció la carencia de este
material, no solo en lo social sino también en lo sanitario,
¿dónde están varios días después de reclamación, por qué
seguimos sin recibirlos?
Presidenta, queremos los tests de manera urgente, los
tienen ya desde la semana pasada otras comunidades
autónomas, ¿a qué se debe que no han llegado aún a Baleares?
Y deben hacerse pruebas a todos los sanitarios, al personal
de las ambulancias, a policías, a agentes, personal de
residencia de mayores, de discapacitados y a todos los que
tengan síntomas, no solo, como hasta aho ra, a los
hospitalizados. En estos momentos ya son unos 48 los
positivos en residencias de mayores y centros de personas con
discapacidad en las islas, 3 de ellos ya han fallecido y están
contabilizados entre las víctimas mortales. Desde nuestra
formación política también queremos preguntarle por el
número exacto de tests que se han realizado en Baleares hasta
el día de hoy, los ciudadanos tienen derecho a conocer este
dato que no se está facilitando.
Por cuestiones como estas solicitamos que su govern sea
más transparente, ¿por qué no se da este dato? Porque usted
sabe bien, presidenta, que igualmente no se están haciendo y,
por tanto, la cifra total de contactos deberíamos saber si se
puede considerar real o no. No vamos a entrar en este punto
del baile de cifras de los contagios que se produjeron o no el
jueves pasado, no es el momento, insisto.
También tenemos que preguntarle, presidenta: ¿usted cree
que, a pesar de las recomendaciones reiteradas de la OMS a
los gobiernos se están cumpliendo los términos y las medidas
adecuadas? El 15 de marzo, el Sr. Michael Ryan de la OMS
nos decía que “la perfección es enemiga de lo bueno cuando
se trata de administrar emergencias, que la velocidad le gana
a la perfección, que los mayores errores son la inacción y el
no moverse por miedo al fracaso”. El 18 de marzo siguiente
la OMS nos decía: “Tenemos un simple mensaje para todos
los países, tests, tests y tests para cada caso sospechoso de
COVID-19, la forma más efectiva de prevenir la infección y
de salvar vidas es romper las cadenas de transmisión del
COVID-19, y para eso hay que hacer pruebas e identificar
quienes están infectados”.
Desde Ciudadanos le pedimos información al respecto, le
pedimos que explique hoy a qué se debe el retraso del material
sanitario y el retraso de los tests rápidos para po der hacer
pruebas como se están haciendo en otras comunidades
autónomas o países. Apelamos a la transparencia de nuevo.
Según la OMS no estamos ni siquiera en el quince país que
está haciendo pruebas, nos pasan por delante Filipinas, Japón
o Vietnam.
Desde Ciudadanos no podemos esperar días, incluso
semanas, el material sanitario, mascarillas y respiradores, cada
día, cada hora, cada minuto cuentan, aunque tengan que ir a
comprarlo s en el extranjero por inoperancia de la
administración central, y más aún cuando las propias
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autoridades nos están advirtiendo de que lo peor está aún por
llegar.
Ante esta situación, desde Ciudadanos exigimos la llegada
urgente de material ante las denuncias de escasez y de falta de
medios que se llevan, desde la semana pasada, realizando
desde diferentes sindicatos, colegios sociales de médicos,
enfermeros y personal sociosanitario.
Presidenta, es una emergencia a la que hay que dar
respuesta hoy mismo, no podemos seguir esperando, hace más
de una semana que la respuesta debería ya de estar sobre la
mesa. Además, le reclamamos que nos indique, no solo para
mascarillas, sino para todo el material sanitario cuál es la
cantidad que está destinada a cada isla.
El 21 de marzo, una semana después del anuncio de la
declaración del estado de alarma, se afirmaba literalmente por
parte de su govern que “se confiaba en recibir los tests rápidos
la próxima semana”. Insisto, esto lo decía su govern el 21 de
marzo, estamos hablando de vidas humanas, no lo olviden.
Por otra parte, ya el 2 de marzo la Comisión Europea hizo
público un informe, que tengo aquí, avisando y recomendando
el cierre de los colegios, repito, el 2 de marzo, ¿por qué no lo
hicieron? No se siguieron protocolos en los colegios en la
semana del 9 al 13, eso es terrible.
También debemos sumarnos desde Ciudadanos a la
petición del STEI y del ANPE al solicitar el cierre total de los
centros escolares y que el reparto de las tarjetas monedero
para niños beneficiarios de becas comedor no tenga que ser de
forma presencial en los colegios, no es el momento de pedir
responsabilidades, ahora es el momento de poner soluciones,
habrá tiempo después para dirimir responsabilidades, de los
que dilapidaron los avisos de China y el tiempo de ventaja
sobre Italia, responsabilidades de los que negaron el 4 de
marzo el problema de las advertencias de la Unión Europea, de
los que no abastecieron de equipamientos de protección y
equipos de emergencia, responsabilidad de los que no
activaron los protocolos a tiempo e incluso de los que
alentaron a manifestarse y formar aglomeraciones cuando ya
se desaconsejaba desde la Organización Mundial de la Salud.
Pero, como le decía al principio, presidenta, no es hora de
hacer política, es tiempo de propuestas y de soluciones. Por
eso, desde Ciudadanos, hemos querido también presentar
medidas económicas complementarias para paliar los efectos
del coronavirus sobre nuestras familias, nuestros autónomos
y nuestras empresas, ya se las hemos transmitido a su govern
por escrito y aún estamo s esperando. Esperamos que hoy
responda todas las preguntas que le hemos trasladado en esta
primera intervención.
Presidenta, quedan días muy duros, como nos dicen las
autoridades centrales, y todos debemos estar a la altura de la
sociedad balear; es una obviedad que necesitamos más
coordinación con el Gobierno central, tiene, tenemos muchos
retos por delante, el primero, más inmediato y urgente, el
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abastecimiento del material sanitario que no está llegando
como debería llegar.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Molt bon dia, Sr. P resident, Sra. Presidenta, diputats i
diputades. Molt probablement aquesta situació complicada que
vivim deu ser un dels majors reptes als quals ens hem
d’enfrontar com a societat a les darreres dècades. Ara, per
tant, no és el moment ni de retrets ni de cercar culpables ni
molt manco d’estigmatitzar ningú, no podem perdre el temps
en això , aquest mal, aquesta pandèmia no distingeix ni per
DNI, ni per lloc de naixement, ni per lloc de residència, per
tant ni els retrets ni les crítiques partidistes no permetran que
sortim d’aquesta pandèmia. Ni molt manco treure un rèdit
polític no ens ajudarà a tirar endavant enfront d’aquesta
situació, més aviat tot el contrari, minvarà la nostra capacitat
per acabar el més aviat possible amb aquest drama. I això no
només ho hem de dir, sobretot ho hem de fer.
És cert que amagar la realitat tampoc no ens durà res de bo,
seria enganyar-nos a nosaltres mateixos, és per això que
volem agrair aquest esforç comunicatiu i de transparència per
part del Govern, i aquesta compareixença n’és un clar
exemple.
L’impacte d’aquesta crisi és brutal, ja ho notam i ho veiem,
i com apunten els experts tenim per davant dies, setmanes, fins
i tot mesos que seran molt complicats. Estic convençut que
res no tornarà ser igual, de fet la propagació del COVID-19
suposa una amenaça per al nostre model de convivència i per
al nostre mo del social i també econòmic; davant aquest
escenari la por és comprensible, però no ens pot vèncer; no
ens pot vèncer tampoc la irresponsabilitat d’uns pocs amb els
seus incompliments de les mesures establertes, tampoc no és
una opció.
És la nostra obligació com a societat, ens hi va la vida en
això i per això mateix, ara més que mai la classe política hem
d’actuar des de la unitat i la solidaritat amb serenitat,
determinació, amb responsabilitat i també amb civisme.
Hauríem tots i totes de prendre exemple d’aquests
treballadors de la sanitat, la distribució alimentària,
transportistes, pagesos, periodistes, etc., que ens han donat a
tots una lliçó.
Senyors i senyores diputades, ja tendrem temps per avaluar
la gestió del govern i exigir responsabilitats, si així fos
necessari, ara, però, cal que actuem d’una manera unitària. En
aquest sentit, des de MÉS per Mallorca volem posar en valor
la feina feta pel govern d’aquestes Illes i sobretot posar en
valor alguns aspectes que creiem importants, i especialment
en matèria de benestar social. Sense cap dubte aquesta crisi

colpejarà més fort els més vulnerables i per això cal destacar
les mesures implementades per evitar precisament que siguin
els més febles els més castigats. Així, vull destacar la
distribució de la part corresponent a les beques de menjador
escolar, a través de més de 6.000 targetes que es distribuiran
entre famílies, o la contractació de més de 3.000 aparells més
de teleassistència per facilitar l’atenció als que més ho
necessiten. Altre exemple també és la facilitació dels tràmits
per accedir a la renda social garantida i a la renda mínima
d’inserció o que s’hagi telefonat a més de 9.000 dependents
de les Illes Balears per valorar la seva situació i també les
seves necessitats. O la monitorització dels centres
residencials dependents per tenir informació també en temps
real.
En treball, valoram positivament les mesures plantejades
i la implicació des del primer moment en l’administració
autonòmica en aquesta matèria, la Direcció General de Treball
ha reforçat amb 18 funcionaris el servei que tramita
l’expedient estrella, els Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació. I l’IBASSAL ha fet una gran feina d’informació a
les empreses, el diàleg social amb sindicats i patronals ha
funcionat com un rellotge.
Sabem que des de l’executiu autonòmic s’ha fet pressió
política també a l’Estat perquè es tengui en compte
l’especificitat de l’economia de les nostres illes, temporalitat
i estacionalitat tant pel que fa a les empreses com també als
treballadors. Ara que fa una setmana que va sortir el reial
decret i les primeres mesures, entenem que és l’hora de fer
valoració i veure quines qüestions s’han de millorar o s’han
fins i tot de corregir; per exemple, en el cas dels autònoms
trobam professionals que no són entre els casos afectats pel
reial decret i hi haurien de ser, per exemple, fisioterapeutes o
dentistes, entre d’altres.
També hem de tenir en compte que to tes les activitats
econòmiques es veuen afectades, totes, per la crisi, i, per tant,
tots els autònoms i microempreses haurien d’entrar dins les
mesures també del reial decret, així com que les famílies que
han perdut la feina a causa d’aquesta crisi no han de pagar la
hipoteca. I dins aquesta mesura també s’haurien d’incloure els
lloguers i també els préstecs que paguen les empreses,
talment com ho han posat en marxa també a França.
En turisme aquí també valoram positivament la reacció de
l’administració autonòmica, però també del sector el qual en
tot moment ha estat a l’alçada de les circumstàncies, serà
necessari replantejar tota la promoció turística i fer feina
intensament amb el sector per tal d’intentar salvar el que es
pugui de la campanya d’estiu, però sobretot per a l’hivern que
ve i per a la campanya de l’any 202 1 . A l’hora de preveure
ajudes i promoció es va tenir en compte tots els autònoms i
microempreses que fan feina per a empreses del sector; per
part de la Conselleria de Turisme s’ha de valorar fer un pla
específic d’ajudes i promoció per a l’oferta complementària,
i hem de tenir en compte que majo ritàriament són
microempreses o autònoms.

DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 6 / 23 de març de 2020
En el cas dels autònoms vinculats al turisme, s’ha de tenir
en compte que n’hi ha que no cotitzen els dotze mesos de
l’any i el reial decret també ho hauria de contemplar i, de
moment, no ho fa.
En agricultura, en aquest cas hem de donar l’enhorabona al
sector, des del minut zero s’ha posat al servei de la població
per tal d’abastir-la d’aliments i fins i tot han posat a disposició
de les diferents administracions, sobretot ajuntaments, la seva
maquinària, fins i tot per tal de procedir a la desinfecció de
carrers a molts de municipis de Mallorca. Fins ara no han
demanat res a canvi, tot el contrari, han aportat en positiu; el
sector ha estat a l’alçada de les circumstàncies i ara toca a les
administracions posar-se a l’alçada i al costat del sector.
Ens tro bam amb un sector que no es pot acollir a les
mesures generals que s’han posat en marxa, la pagesia i la
ramaderia no poden baixar la persiana, els animals segueixen
menjant cada dia i la fruita i la verdura s’han de regar, tenir
cura i collir quan sigui el moment. Tendrem un problema
sobretot amb xots i porcelles, que si creixen de més deixen de
ser comercials i mo lta pro ducció que estava pensada per a
l’hostaleria o per a P asqua, per tant s’haurà de trobar una
solució a aquesta problemàtica i una solució ja.
Des del Consell de Mallorca, des del Departament de
Cooperació Local, ja s’ha instat grans superfícies i mitjanes
plataformes comercials a comprar producte quilòmetre zero,
i és necessari que la conselleria segueixi fent feina també en
aquesta línia i que agafi el bo u per les banyes i que lideri
aquest tema.
En educació, segurament una de les àrees més
complicades de gestionar, pensam que la conselleria ho ha fet
el millor que ho podia fer, que són mo lts de fronts que en
moltes poques hores es varen haver de cobrir. Volem donar
les gràcies als docents per la feinada que fan des de ca seva,
envien i revisen les tasques dels alumnes, es reuneixen
virtualment amb els companys i també amb els alumnes. Els
equips directius els quals gestionen tota l’operació amb una
gran professionalitat i eficàcia. Les famílies gestionen la
situació, també amb gran empatia, en definitiva, tota la
comunitat educativa ens torna demostrar que sempre és troba
pendent d’allò més preuat que tenim a la nostra societat que
són els nostres infants i els nostres joves.
Deia abans que crec que res no tornarà ser com era abans
i hem de reconèixer que la ciutadania percep, ens percep a la
classe política com a allunyada de la seva realitat i que, en
part, això ens ho hem guanyat a pols en contribuir moltes
vegades a convertir el debat polític en un espectacle de
confrontació dialèctica, tipus programes Sálvame, que poca
cosa més aconsegueix crear aquesta desafecció entre la gent
per la política. I precisament, ara més que mai, és l’hora de fer
política en el sentit genuí de la paraula, en el sentit que es
referia Aristòtil quan deia que l’home i la dona som animals
polítics, animals que per sobreviure necessitam els uns dels
altres i ens necessitam sobretot per sobreviure.
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To rn repetir que és l’hora de la unitat, que no vol dir la
manca de discrepància, però hem de tenir molta cura amb les
formes i ser propositius, creatius amb moltes de les decisions
que ens tocarà haver de prendre i sobretot fer-ho des del debat
obert, responsable, amb respecte per la diversitat, la
participació i escoltar activament la nostra ciutadania.
Vull acabar amb una immensa abraçada a to tes aquelles
persones que s’hi deixen la pell i també una abraçada molt
forta a tots i a cadascun dels familiars de persones afectades.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Té la paraula pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Presidenta, quiero empezar
con la única crítica que le vamos a hacer hoy, la única, lo
innecesario de esta reunión presencial que hoy mantenemos,
usted se reúne cada semana con el presidente del Gobierno y
con los 17 presidentes de comunidades autónomas vía
telemática, estamos pidiendo a la ciudadanía que renuncien a
su libertad de manera voluntaria, se queda encerrada en sus
casas, estamos pidiendo a las empresas un esfuerzo para que
envíen a hacer teletrabajo a sus trabajadores, y nosotros hoy
estamo s aquí reunidos, de manera presencial, para oír una
serie de medidas que usted ya ha anunciado en sus diferentes
ruedas de prensa y en la comunicación que la portavoz de su
gobierno mantiene co n lo s portavoces de los grupos
parlamentarios.
Y esta, permítame, Sra. Presidenta, va a ser la única crítica
que le vamos a hacer directamente, ninguna otra.
Todos han empezado sus intervenciones dando las gracias,
y yo, por supuesto, me sumo tanto a las intervenciones de
todos los portavoces como al discurso inicial del Sr.
Presidente de la Cámara, pero quiero incluir en ese discurso
a los que estamos olvidando muchas veces, a los sanitarios del
sector privado que se han puesto completa y totalmente a
disposición de las autoridades sanitarias, como muy bien sabe
la Sra. Consellera, que ya se han preparado y que han
demostrado constantemente su disponibilidad total y absoluta,
no solo para hacer frente a esta enfermedad, sino para atender,
si fuera necesario, al resto de la población que seguirá, por
desgracia, afectada por otro tipo de enfermedades, para poder
descol·lapsar la sanidad pública. Yo creo que a veces
cometemos con ellos una injusticia y vaya por delante también
a la sanidad privada, que ahora se ha puesto al alcance de todo
el mundo, sean cuales sean sus recursos económicos.
Y a otros que están muchas veces olvidados pero que son
lo s que permiten que estemos hoy aquí y que todo siga
funcionando, evidentemente, los transpo rtistas, los
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estanqueros, los empleados de banca, este país tiene a día de
hoy miles y miles de sucursales bancarias abiertas que
permiten que este país siga funcionando económicamente, y
que están atendiendo constantemente a su trabajo. Para todos
ellos, por supuesto, también nuestro aplauso.

de clínica ha de estar en estos momentos en su casa en el paro,
ha de estar trabajando; yo, por eso, le pido, Sra. Presidenta,
por favor, llámelos a todos, vamos a ponernos la venda antes
de hacernos la herida, que es como se ha de actuar en estas
circunstancias y no a remolque de todo lo demás.

Y, como no, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado y para el ejército, que está demostrando en estos
momentos la solidaridad en todos los territorios de España.

También, a partir de ayer, nos hemos enterado que el
presidente del Gobierno pone las residencias de ancianos y de
discapacitados en sus manos directamente, para que las
gestione; entonces, evidentemente, son el sector más
vulnerable, hay que atenderlos, hay que hacer todo lo posible;
si no queda otra opción hay que sacar, aparte de ellos, de esas
residencias, y para eso tenemos la planta hotelera que se ha
ofrecido constantemente, hay que empezar a tomar
soluciones, porque, además, este virus a la velocidad que corre
hemos de correr más que él, hemos de ser más listos, hemos
de ser más inteligentes.

Nosotros, Sra. Presidenta, de verdad lo único que
queremos es apoyarla y ayudarle en estas excepcionales
circunstancias, constantemente, me consta, le hacemos llegar
propuestas por parte de nuestro presidente, Jorge Campos, que
está en contacto con la consellera Pilar Costa, y esa va a ser
nuestra línea, porque ya habrá momento de pedir
responsabilidades, y les aseguro que las pediremos, usted nos
conoce y sabe que no nos tiembla el pulso, pero este no es el
momento, este es el momento de ser positivos. Y por eso, y
porque creemos que esa es nuestra función, es por lo que
nosotros vamo s a venir hoy a hablar de proposiciones, de
cosas que creemos que deberían estar haciendo ya.
Lo primero, Sra. Consellera de Sanidad, el Gobierno ya ha
autorizado la compra por parte de las comunidades autónomas
fuera de ese control central, le pedimos y le rogamos que
inmediatamente proceda a buscar, sea donde sea, al precio que
sea, ese material que necesitan, no solo nuestros sanitarios,
que son los primeros porque son los primeros en estar en las
filas y en el combate, porque ese material hay que empezar a
poderlo llevar también a las cajeras de los supermercados, a
los transportistas, a lo s empleados de banca, a los
farmacéutico s; yo, cuando he venido aquí, he visto varias
farmacias abiertas, muchos farmacéuticos no tenían ni una
mascarilla para protegerse, hemos de hacer extensivo al mayor
número posible de la población, como vemos que funciona en
otros países, el uso de material básico, como son estas
mascarillas, como son estos guantes.
Lo hemos de intentar, primero, por supuesto, para nuestros
sanitarios, pero compre, Sra. Consellera, ya veremos de dónde
sacamos el dinero; no se preocupe que nosotros vendremos
aquí a aprobar cualquier desviación de crédito que haga falta
y que sea necesaria para atender a estos recursos.
Segundo, refuerzo del personal. En estos momentos
todavía queda por llamar personal de los bolsines de interinos,
está el personal de la sanidad pública saturado, nuestro nivel
de infectados, por desgracia, es alrededor del 15% superior al
de la media de España y con muchos que están ahora mismo en
cuarentena, hay que hacer todo lo posible para que mientras
sea posible nuestro personal pueda descansar las horas
necesarias, no llegar a los niveles de estrés que, por desgracia,
estamos viendo en otras comunidades como Madrid; entonces,
también le pido, por favor, Sra. Consellera, Sra. Presidenta,
llamen a todo el mundo, un mes, dos meses, ya veremos de
dónde sacamos el dinero, habrá dinero, si sabemos de dónde
sacarlos habrá dinero. Llámenlos a todos, doblen turnos,
reduzcan turnos, hagan más fácil la vida de ese personal
sanitario; ningún médico, ninguna enfermera, ningún auxiliar

Y por supuesto, Sra. Presidenta, a través de la Conselleria
de Hacienda, le pedimos que empiece a coger los
presupuestos, que usted y yo sabemos que a día de hoy ya son
papel mojado y empiece a reestructurarlos, vamos a necesitar
mucho dinero, mucho dinero, lo vamos a necesitar para ayudar
a los más desfavorecidos, pero también para ayudar a las
empresas, porque si no levantamos, el día después que
hayamos vencido esta batalla, a nuestro sector productivo, a
nuestras pequeñas y medianas empresas, no saldremos
adelante y la crisis económica y social que vendrá después
será muchísimo peor. Por eso le ruego que cojan las tijeras y
empiecen a recortar de aquello que hoy en día ya nos hemos
dado cuenta que no es primordial, que no es necesario, porque
vamos a necesitar ese dinero.
Nuestra agenda política y la de ustedes va a tener que
quedar aparcada, en el día de hoy lo fundamental es hacer
frente a esa emergencia y por eso le pido, para el día después
que hayamos vencido a este enemigo, que se ponga usted a
trabajar para coger eso s presupuestos y adaptarlos, porque,
además, sabemos, por desgracia, que no se ajustará ni siquiera
en ingresos porque va a bajar muchísimo la recaudación.
Vamos a ser responsables, la misma responsabilidad que usted
nos pide a nosotros le exijo yo a usted, Sra. Presidenta,
seamos responsables, coja las tijeras y empiece a ver todas
aquellas cosas que en nuestras propuestas de modificación de
presupuestos y en las de otros grupos de la oposición le
dijimos que no eran fundamentales, y ahora lo vemos más que
nunca.
Usted nos pide lealtad institucio nal y yo creo que se la
estamos ofreciendo, pero también se la pido por su parte; es
decir, hemos visto en esta tribuna hoy discursos que
pretendían sacar pecho o rédito político de esta crisis, que no
eran precisamente los de la oposición. Yo creo que en estos
momentos todos, por supuesto, mantenemos nuestras
discrepancias ideológicas profundas y las podremos seguir
manteniendo en el futuro, pero este no es momento de subir
a la tribuna a sacar pecho, a meterse con el estado liberal, o...,
etc., porque, además, son falsedades fácilmente rebatibles.
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El gasto en sanidad pública de este país no ha dejado de
crecer desde el año 19 88, o sea, es que no merece la pena
entrar en este tipo de discusiones, de verdad creo que en este
momento no merece la pena.
Porque a día de hoy, ojalá tuviéramos aquí la Unidad
Militar de Emergencias que nosotros pedimos en su momento
y que siempre se nos dijo que no era necesario, pues ojalá la
tuviéramos aquí.
Pero ya digo, nosotros sí que le hemos dicho: no vamos a
hacer críticas, creo que no han escuchado ustedes ni una, solo
proposiciones. Y esa va a ser la línea, porque lo que tenemos
claro es que de esto vamos a salir más unidos, porque tenemos
claro que somos una gran nación que saldrá fortalecida y que,
pase lo que pase, España prevalecerá.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, Sra. Presidenta, diputats i diputades,
personal de la cambra, mitjans de comunicació, a tots els que
ens seguiu a través del senyal d’IB3 i de l’streaming del
Parlament de les Illes Balears, sincerament el meu desig avui
seria dir bon dia, però el que passa és que no ens acaba de
sortir perquè, malauradament, no ens trobam a bons dies, sinó
més aviat tot el contrari, tot aquest desig és de salut per a tots,
vagi així d’entrada.
Vull començar la meva intervenció, en nom del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, i enviar, com han fet
els nostres companys diputats i diputades, el condol a totes
aquelles famílies que en aquests moments tan grisos de la
nostra història han perdut un ésser estimat, per cert, ja hem
sabut una desena mort, avui un home de 85 anys, en pau
descansi. Aquestes paraules sabem que no són suficients per
calmar el dolor, però vagi des d’aquí el nostre escalf.
Vo ldria també agrair, com s’ha fet també pels meus
predecessors, l’encomiable tasca que durant la crisi del
COVID-19 desenvolupen el personal sanitari de tot l’Estat,
també de la nostra comunitat autònoma, com els professionals
de diferent índole, personal de tendes d’alimentació, de neteja,
de desinfecció, transportistes, repartidors, pescadors,
pagesos, ramaders, cossos i forces de seguretat de l’Estat,
mitjans de comunicació, funcionariat, cuidadors, treballadors
socials que garanteixen el subministrament i els serveis
essencials, i de tots aquells que fan bondat i que es queden a
casa, tots aquells que poden, perquè sabem que n’hi ha d’altres
que han d’anar a fer feina, vagi per a ells la nostra salutació.
Sra. Presidenta, sap que El Pi ha demostrat des del minut
zero el nostre suport i hem tengut la mà estesa al Govern de
les Illes Balears en tot moment, no serà El Pi qui jugui a fer de
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cap manera oposició destructiva, tot i que n’hi ha hagut
d’altres que ho han anunciat, però llavors l’han feta, però
nosaltres no ho farem, pensam que efectivament no és el
moment. Els ciutadans es mereixen en aquests, ciutadans i
ciutadanes, en aquests moments d’incertesa, serenitat,
contundència i unitat d’acció, que lluitem tots junts perquè
puguem sortir d’aquesta com més aviat millor. Estic d’acord
que en sortirem, però és cert que faig ja d’aquí d’entrada la
nostra primera reivindicació, pensam que és el moment
d’aturar qualsevol activitat, també l’activitat no essencial,
pensam que si no l’aturam avui, presidenta, l’haurà d’aturar
d’aquí a un parell de dies, tal vegada sigui el moment d’aturar
aquelles activitats que no siguin essencials, perquè puguem
quedar a casa, tot el que no sigui farmàcia, alimentació i bancs,
tot allò que no sigui de primera mà i de primera necessitat
pensam que haurien de tancar.
Hem de ser els primers en sortir-ne, els primers de tota
Espanya, perquè d’aquesta manera també podrem donar un
missatge clar a l’exterior: Balears és una destinació segura,
com més aviat ens confinem del tot, com més aviat tenguem
clar que ens hem d’aturar, més aviat podrem reprendre la
nostra normalitat. Ho varem dir també des del principi,
pensam que ens aturarem i així val més aturar-nos un mes que
no haver-nos d’aturar un any. Per tant, serem model així per a
la resta de l’Estat.
Pensam també que s’ha de crear una comissió que comenci
a preparar la situació post crisi, perquè què passarà presidenta
a partir del dia 15 de maig? Hi ha qui parla que aquesta situació
és com la del 2008, hi ha qui diu que som davant un crac com
el del 1929, on ens trobam exactament i què farem després?
Per tant, la convidam a crear aquesta comissió, no sé si ja la
tenen en marxa, perquè sapiguem de què hem de morir o de
què hem de sobreviure a partir del mes de maig.
Personalment, no deixa de venir-me al cap la meva darrera
pregunta a la consellera de Salut, a qui salut també en aquesta
cambra, com hem passat d’una simple grip amb conseqüències
més lleus que la comú a la situació actual? Em dóna voltes al
cap allò que li vaig demanar: sabem realment a què ens
enfrontam? Fins i tot vaig dir: hem de morir tots o no ha de
morir ningú? Hi va haver com a un somriure general que
comprenc amb perspectiva, però tal vegada és que no sabíem
exactament a què ens enfrontàvem, ara ho començam a saber,
i si ho sabíem realment no vàrem actuar, vull pensar que no és
això, no ens posarem en aquesta tessitura, perquè, com dic, no
és el moment.
En aquesta lluita contra el COVID-19 hi ha dos àmbits
clarament diferenciats, la gestió sanitària de la crisi i les
conseqüències socioeconòmiques de la crisi. En l’àmbit
sanitari els imploram que donin resposta a les reivindicacions
que fan els professionals sanitaris, vostè ha dit que n’hi havia
12.000, 16.000 en total, totes les persones que fan feina en
aquesta crisi del coronavirus, però ells denuncien, vostè ho
sap, manca i limitació d’equipament de protecció, mascaretes,
de gels desinfectants, fins i tot n’hi ha que diuen que els arriba
l’hidroalcohol i l’han d’emplenar i el s’han de fer ells, no sé
fins a quin punt és vera o no. Volem equips de protecció.

74

DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 6 / 23 de març de 2020

També sabem d’hospitals que hi ha personal sanitari que va
d’una banda a l’altra, d’un edifici a l’altre, tenint cura per
exemple de gent major i tenint cura de malalts que tal vegada
puguin estar infectats. No sé si és vera o no, ens ha arribat de
primera mà, i quines solucions hi ha.
Es critica la falta d’informació i modificació dels
protocols, El Pi està preocupat, estam preocupats, presidenta,
davant aquesta situació, ja que els professionals són uns dels
principals grups de risc, uns dels principals grups de contagi.
Per tant, una reflexió: quants de tests han fet, quants tests
tenen, quants tests han arribat, quants en pensen fer, pensen
canviar immediatament el protocol? Nosaltres, com deia la
padrina, supòs que la seva també, val més la que guarda que la
que cura, per tant, està molt bé que tenguem hospitals de
campanya, que els hotels, que les clíniques privades, però
facem el simple test, aïllem el personal, no aïllem les famílies
o les persones malaltes amb la seva mateixa família, on hi ha
nins, on hi ha gent major, aïllem-los tal vegada en aquests
hospitals de campanya o en aquests hospitals privats, però
facem-ho ja, i per això necessitam tests, ho diu l’Organització
Mundial de la Salut, tests, tests, tests, idò facem-los!
Per això deia la que guarda i no la que cura, tal vegada el
que hauríem d’haver fet era prevenir-nos guarir-nos, comprar
abans, perquè sabíem que això podia venir, vèiem l’exemple de
Wuhan, vèiem l’exemple de Madrid, vèiem l’exemple d’Itàlia,
per exemple.
Una altra pregunta que ens traslladen també personal
sanitari i ciutadania: com és que aquí hi ha una mortaldat tan
alta i a altres països, tenint els mateixos casos, no es moren?
Té a veure amb els tests que no es fan o sí? Una pregunta que
també li volem fer.
Fonamental és, idò, conèixer el contagi real de la malaltia,
per aquest motiu demanam una major transparència, no és que
li diguem que no la tengui, però voldríem saber els números.
Vostè ha parlat de llits d’UCI, ens ha parlat d’uns 3.000
llits d’UCI, però ahir vàrem sentir els portaveus sanitaris, el
Sr. Simón mallorquí, el Sr. Albertí, que deia que hi havia llits
d’UCI abastament, abastament quan, ahir, demà, d’aquí a una
setmana, d’aquí a quinze dies? Previnguem-nos tot el que
puguem.
Com valora les xifres de contagis, a qui es fa el test de
detecció? Quan està previst que arribin els quids de detecció,
com ja li he demanat? Seran suficients per cobrir tota la gent
amb símptomes? Es pensen aïllar? Perquè, sabent que venia
l’ona, no ens hem guarit abans? Quines só n les mesures
adoptades a les residències de gent gran?
Què passa, ja s’ha comentat de passada, amb les persones
que sofreixen violència de gènere? Volem pensar que tots els
protocols que actuen de rutina continuen actuant en aquests
moments.
Considera que tenen material de protecció suficient els
treballadors com són transports, policies, cossos de seguretat,

personal sanitari? Hi ha establerts protocols de seguretat per
evitar contagi entre les persones que desenvolupen aquestes
tasques essencials?
En l’àmbit socioeconòmic és evident que ja s’han
començat a adoptar mesures, nosaltres li proposam aquesta,
aquesta comissió que estudiï la situació post crisi i, per altra
banda, tanqui tots els serveis no essencials, agrairem estar més
tancats ara per no haver-hi d’estar més temps, i ho faci aviat,
perquè si no la realitat sempre ens superarà i ens obligarà a
fer-ho, Sra. Presidenta.
Superàvit de les entitats locals, sé que vostè ho ha demanat,
que els ajuntaments puguin fer ús del seu romanent, que crec
que a Balears és de 500 milions d’euros, que ho puguin fer,
vostè ho ha demanat, però li han contestat, què li han dit, quan?
Hem estret abastament a Madrid perquè això passi? Li
demanaríem que així fos i que així ho fes, que sabem que ho
farà o volem pensar que ho farà.
Per altra banda, el requisit de l’ERTO, crec que per acollirse a aquests beneficis s’exigeix a les empreses una activitat
mínima de sis mesos, manteniment íntegre de la plantilla, dos
requisits que per a empreses dedicades a una economia
estacional com la nostra seran molt sovint inassolibles, per
tant, millor tancar, perquè així directament pensam que serà
més fàcil poder arribar a les ajudes.
D’altra banda, voldria afegir, tot i que bàsicament són dues
les reivindicacions que volem que se’n dugui, presidenta, d’El
Pi, una reivindicació per als autònoms, sabem que hi ha ajudes,
però molts es queixen que no és tan fàcil poder accedir a les
seves prestacions. No es preveu, per tant, el que reclamaven
els autònoms, una bonificació de les quotes d’aquells
autònoms que estiguin d’alta però que hagin vist reduïts
greument els seus ingressos, les mesures haurien d’estar
orientades al manteniment de l’activitat i no a facilitar el seu
cessament, després de recuperar-nos d’aquesta crisi, que, com
dèiem, pensam que hem d’aturar en sec.
Ajornament de pagament per les empreses, permeti a les
empreses, és el que volem, o en la mesura que voldríem, a les
empreses afectades greument per la crisi acollir-se a
l’ajornament d’obligacions bancàries, ens ha parlat d’uns
préstecs gairebé a interès zero, que ara els bancs han de
retornar allò que varen obtenir gràcies a la ciutadania de tot
l’Estat espanyol i obligats per un govern concretament que així
sigui, però, també han contestat, han dit que ho veuen bé, però
ho faran, quan ho faran, com ho faran? Ens agradaria que això
s’aclarís el més aviat possible.
Sra. Presidenta, ahir coneixíem que l’estat d’alarma
s’allargarà quinze dies més, pensam que en total serà un mes
més, perquè entre quinze dies que pugi la malaltia o el virus o
la corba aquesta maleïda, volem pensar que això, no ho volem,
però hem de pensar que això així passarà.
Ja per acabar, a tota la ciutadania de les nostres illes, els
experts i les autoritats sanitàries ens han advertit que el pitjor
està per arribar, és comprensible que l’angoixa i la por
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s’apoderin de nosaltres, és humà tenir aquests sentiments,
però a les nostres mans està aferrar-nos a aquesta maleïda
corba que de ben segur odiem per frenar-la sigui com sigui;
impacten les imatges de les nostres estimades ciutats i
barriades i dels nostres pobles buits, d’hospitals d’altres
comunitats autònomes que tenen gent a terra, encara no hi hem
arribat aquí, esperem que no arribi.
Ens hem de seguir quedant a casa, nosaltres en aquest
missatge hi creiem, només així tendrem cura de nosaltres i de
qui més estimam, però, repetesc, presidenta, hem de poder
quedar. Ajudarem així a aquells herois i heroïnes que són els
que no poden quedar a casa, perquè no volen ser els nostres
herois, només volen fer la seva feina el millor possible i amb
totes les garanties de protecció per a ells i per a tots nosaltres.
I en acabar aquest mal son tornarem sortir als carrers, a omplir
els bars, els restaurants, les tendes, tornarem als teatres, als
cinemes i a passejar prop de la mar.
Amb aquesta visió ens quedam, ens tornarem abraçar i a
besar, tornarem senzillament a viure. Vull agrair molt
sincerament a tot el personal del Parlament de les Illes
Balears que han fet possible que poguéssim fer aquest debat
de control, gràcies, ànims, força i molta salut.
Queda’t a casa!
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Correspon ara al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Tur.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Bon dia, gràcies president. Bé, en primer lloc, saludar tots
els diputats i diputades, els membres de la Mesa, la presidenta
del Govern i els membres del Govern que són aquí presents i
també, evidentment, el personal de la cambra.
En segon lloc, m’agradaria també que aquesta
compareixença, que és prou excepcional, en el cas del Grup
Mixt seré jo, com a portaveu, la que representi la veu de MÉS
per Menorca i també de la coalició que jo mateixa represent,
Gent per Formentera, Partit Socialista i Esquerra Unida de les
Illes Balears i, per tant, em permetran que faci una primera
intervenció on expliqui el que fa referència a la coalició que
represent i una segona intervenció en la qual traslladaré les
demandes, preguntes i propostes que m’ha traslladat MÉS per
Menorca i que faré molt gustosament.
Bé, dit això, i com aclariment, m’agradaria començar i
donar les gràcies a la presidenta del Govern per la
compareixença que ha decidit dur a terme, crec que sí era una
compareixença necessària, era i és una compareixença
necessària i que l’acció de control al Govern i també la
capacitat i possibilitat i deure del Govern d’explicar-se han de
seguir mantenint-se amb la normalitat que sigui possible. Per
tant, jo, de fet, ja avanç que crec que seria molt positiu que hi
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hagués una nova compareixença un poc més endavant, així com
es vagin resolent algunes qüestions i així com vagi avançant
aquesta situació.
Per altra banda, dir-los també que crec que el format
d’aquesta compareixença, la tecno lo gia dóna la possibilitat
que es pugui fer permetent la participació de la resta de
portaveus per videoconferència...
(Pèrdua de so momentàniament)
..., podríem celebrar amb unes condicions més ajustades a la
sanitària que tenim en aquests moments.
Per altra banda, també m’agradaria donar suport al Govern
en la feina que fa i d’igual manera traslladar l’agraïment a tot
el personal sanitari de les Illes Balears, a les forces de
seguretat, a les institucions locals, institucions insulars,
associacions i a tots els col·lectius que fan una feina immensa
i indispensable i al qual tenim molt a agrair i, per tant, em sum
a tots els agraïments que han dit els portaveus que han
intervengut anteriorment.
I aniré directament als temes que ens preocupen, Sra.
Presidenta, i que ens agradaria que vostè ampliàs quan arribi el
seu torn d’intervenció o que ens doni el seu punt de vista.
Pel que fa als equips de protecció individual, crec que ha
quedat clar que és una preocupació que compartim tots els
grups parlamentaris i jo no entraré a detallar molt més sobre
aquest tema, crec que aquí hi ha un punt feble molt important,
estic segura que vostès treballen per resoldre aquesta situació,
però agrairíem una ampliació d’informació per part seva
respecte de com el Govern actua per garantir que hi haurà més
equips de protecció individual. Perquè, de fet, les farmàcies
de les Pitiüses fa co m a mínim deu dies que no tenen ni
mascaretes, ni guants, ni hidrogel per vendre al públic, per
tant, no només al personal sanitari, evidentment que és que es
troba amb un major risc ara mateix, però també les famílies,
les persones de la gent del carrer i el mateix personal de les
farmàcies, que no té ni mascaretes per protegir-se quan
realitza la seva labor, però ni forns, ni supermercats,
evidentment, ni cap comerç que sigui obert al públic, i aquesta
crec que és la situació que s’ha de pal·liar amb caràcter més
urgent.
Per altra banda, en relació amb l’activitat laboral, la
portaveu d’El Pi ho ha dit d’alguna manera, tro bam a faltar
unes instruccions més clares, potser en aquest cas han de venir
per part de l’Estat, però ens interessa saber si vostè les ha
traslladades al president Sánchez, és a dir, hi ha activitats
laborals que es duen a terme i que crec que a ulls de la
ciutadania abso lutament inco ngruent, per exemple,
instal·ladors, pintors, construcció, tot aquest tipus d’activitats
es duen a terme amb total normalitat, tant pel que fa a obra
pública com pel que fa a obra privada, i no és normal que a un
moment en què s’exigeixen unes mesures encara de major
restricció totes aquestes activitats es puguin dur a terme sense
cap tipus de limitació, com a mínim so bta que sigui així,
m’agradaria que vostè ens explicàs què en pensa.
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I sobretot tenint en compte que l’opció teletreball no és
una opció que tengui un pes significatiu a les Illes Balears
perquè saben que és una possibilitat en la qual hi ha molts,
molts pocs treballadors i treballadores de les Balears que s’hi
puguin acollir.
Després, pel que fa a la limitació mobilitat, tant privada
com pública, i dic clarament privada i pública pel que fa al
transport aeri i terrestre, perdó, terrestre i marítim, aeri i
marítim, perdó, i ho dic perquè fins fa molts pocs dies
coneixíem que hi havia una quantitat molt important de jets
privats viatjants des de diferents punts d’Europa i també de
l’Estat espanyol als aeroports sobretot de Palma i d’Eivissa,
supòs que també de Maó; és clar, aquesta no és una situació
acceptable de cap de les maneres i crec que les restriccions
que s’han pres, tant pel que fa al transport aeri com al marítim,
ara sí arriben, tot i que crec que un poc tard, són consistents,
só n bones, però em deman quant temps més les podrem
mantenir i, en tot cas, si valoren aplicar o demanar noves
restriccions a l’Estat.
Dos punts més, pel que fa als ajuts a PIME, a autònoms i
famílies, Sra. Presidenta, vostè parlava d’aquests 50 milions
que es concediran o que es canalitzaran a través de l’ISBA, jo
mateixa he entrar a la web de l’ISBA i si pens en les persones
que poden estar interessades a demanar alguns d’aquests
crèdits o avals no veig clar on són els grans avantatges
d’aquestes mesures, perquè, de fet, l’únic que s’anuncien per
part de l’ISBA són rebaixes del cost dels avals o rebaixes en
les comissions, però, en cap cas, no veiem cap producte a cost
zero, i he volgut contrastar també aquesta informació amb la
web del mateix Govern i allà on vostès també expliquen la
posada en funcionament d’aquests productes, però no veig que
hi hagi cap informació que constati que aquests crèdits o
aquests avals es donaran a cost zero.
I per altra banda, veiem també que les mesures anunciades
per l’Estat en aquest sentit totes fan referència, generalment,
a moratòries d’un mes en el pagament de crèdits, moratòries
d’un mes en el pagament...
(Pèrdua de so momentàniament)
... una mica com ho farem, una vegada superada aquesta crisi,
en el millor dels casos deixarà les empreses, les PIME i els
autònoms en una situació econòmica molt, molt afeblida,
pensem que aquestes mesures de posposar pagaments d’aquí
a un mes o senzillament de reduir el cost d’aquests productes
els ajudarà realment, serà realment un ajut per a aquestes
empreses?
I finalment, pel que fa a la intervenció que correspon al
meu grup, perdó , o a la coalició de represent, en matèria
educativa, em deman, Sra. Armengol, en matèria educativa la
Conselleria d’Educació es planteja qualque pla de
contingència per tal de recuperar tots aquells continguts que
per les plataformes que s’han posat a disposició dels centres
educatius i de les famílies no es podran facilitar? Tots aquests
continguts que no es podran facilitar on line es pensa des

d’Educació de quina manera es podran facilitar més endavant
per recuperar tot aquest temps perdut, entre cometes.
I ara ja, si em permet, passaré als punts que m’ha traslladat
MÉS per Menorca i que els plantejaré ara mateix. Els meus
companys de MÉS per Menorca, el Sr. Josep Castells i també
la diputada Patrícia Font demanen que els traslladi, d’una
banda, la seva preocupació perquè pensen que hi ha veus
autoritzades, molt autoritzades de la comunitat científica que
han recomanat el que s’anomena com a confinament total, és
a dir, la limitació al màxim de la circulació, en el cas de les
Illes es traduiria en la possibilitat de sortir de casa només per
dur a terme tasques essencials, i, per tant, Sra. Presidenta,
comparteix la conveniència del confinament total? Ho ha
traslladat al president del Govern, com ha transcendit que ho
van demanar diversos presidents autonòmics?
I en segon lloc, crea alarma la mancança de material de
protecció, aquesta és una demanda que també els de MÉS per
Menorca li plantegen, i, per tant, quina és la situació a les Illes
pel que fa a l’abastiment d’aquests productes i concretament
el proveïment als centres sanitaris del material de protecció,
si pensa vostè que n’hi ha prou.
I aquestes serien les qüestions que li plantejam de moment
i quan vostè intervengui ja esperam rebre respostes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Ens trobam davant d’un moment
històric extraordinari, sacsejats per una pandèmia mundial que
ens deixa estampes com la d’aquesta Sala de Plens tan buida,
són dies durs, la separació de les famílies, amistats, companys
i companyes de feina, separats de la normalitat del dia a dia,
beneïda normalitat que ara enyoram.
Vull que les meves primeres paraules siguin de
reconeixement de totes les persones que us deixau la pell per
garantir els serveis essencials, els herois i heroïnes que feu
que els supermercats es trobin proveïts, a les caixeres i
caixers, als reposadors, als i a les professionals dels serveis
públics que sou al peu del canó en aquests moments difícils,
des dels serveis socials a tot el personal sanitari; a tot el
personal docent que treballa perquè la situació afecti el menys
possible a l’alumnat; a tots els sindicalistes que resolen dubtes
laborals; a tots els voluntaris i voluntàries que fan la compra
de les persones grans; a les forces i cossos de seguretat de
l’Estat; i al Govern de les Illes Balears per la intensa feina que
fa d’aquesta crisi, i a la presidenta pel seu lideratge i el seu
compromís la qual avui compareix, a petició pròpia, per
explicar-nos la gestió de la crisi sanitària, i poder contrastar
aquí, a la seu de la sobirania popular, amb els diferents grups
les mesures preses i el full de ruta.
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Lamentam profundament que el principal partit de
l’oposició consideri innecessari aquest acte de democràcia
com el que avui tenim i que el seu líder s’estimi més fer de
telespectador que de líder de l’oposició, la democràcia no es
pot posar mai en quarantena, el que hem fet ha estat prendre
totes les mesures per extremar les precaucions, però la
democràcia no es pot posar ni es posarà en quarantena.
Cada vespre milers de persones sortim a aplaudir en senyal
de gratitud i allà ens retrobam a les balconades amb els veïnats
i veïnades, amb l’esperança que això passarà en unes setmanes
i la confiança que ens tornarem abraçar. Desgraciadament, hi
haurà qui no ho podrà fer i per això vull tenir un sentit record
per les víctimes del co ro navirus i expressar el condol del
Grup Parlamentari So cialista a les seves famílies. Els
ciutadans i ciutadanes donen una lliçó d’unió i solidaritat en
quedar a casa i aco mplir l’estat d’alarma per tornar el més
aviat possible a la normalitat. La prioritat màxima ha de ser la
de derrotar el virus i per això necessitam unitat política, que
és el que espera la ciutadania de nosaltres en aquests
moments.
Aquest virus posa a prova la nostra capacitat de reacció,
constata la fortalesa del nostre sistema sanitari públic, del
nostre estat del benestar i ens obliga a prendre mesures per
minimitzar les derivades econòmiques, socials i laborals, i
vull reconèixer al Govern d’Espanya i de les Illes Balears per
les mesures decidides preses en benefici de la majoria social
d’aquest país, un abordatge de la crisi des de la responsabilitat
que ha de jugar la cosa pública per contenir el contagi del virus
i mobilitzar recursos com mai no s’havien mobilitzat, 200.000
milions d’euros per combatre la pandèmia. Compromís social
i econòmic que permeti de so stenir a qui ho necessiti en
aquests moments, als treballadors i treballadores que han de
quedar a casa, a les petites i mitjanes empreses, als autònoms,
a les famílies més vulnerables, als nins i a les nines i a les
persones grans i dependents, o a aquelles que estan totes
soles.
La presidenta ho ha explicat avui aquí, els diferents fronts
de lluita i d’acció del Govern, en primer lloc, la lluita contra
l’extensió del virus, amb una pròrroga de l’estat d’alarma que
ja ningú no dubte de la necessitat de la restricció de
moviments, és un esforç que hem de fer per intentar plegar la
famosa corba, evitar problemes de saturació en el nostre
sistema sanitari i frenar la propagació del virus. I aquí vull
destacar les reivindicacions dutes a terme de tancar ports i
aeroports de les nostres illes per evitar la propagació del virus
des del primer moment, tot el dispositiu de sortida de turistes
i l’habilitació de vols excepcionals d’entrada perquè els
illencs puguin tornar a casa i prioritzar els embarcaments a les
persones malaltes o al personal sanitari.
Tenim un magnífic sistema sanitari que dóna totes les
garanties, tenim uns professionals que actuen de manera
exemplar i els circuïts diferenciats que s’han establert per
protegir la població han estat un encert. Estam preparats per
afrontar els dies més durs, amb una situació molt diferent de
la d’altres comunitats autònomes, amb UCI lliures i un pla de
contingència per donar assistència a tothom que ho necessiti.
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Un altre front que ha explicat la presidenta és el front
social articulat per fer d’escut a les persones més vulnerables,
perquè cap infant no quedi sense l’alimentació diària
necessària. En aquests moments de major dificultat per a les
seves famílies, són de justícia les mesures que ha pres el seu
govern per garantir el seu benestar. Mesures també per
protegir les persones grans vulnerables, que es troben a casa
i que no poden sortir a comprar i incrementar el dispositiu de
teleassistència per identificar situacions de risc i protegir-les.
I just ahir, aplaudim l’ordre del president del Govern
central perquè totes les residències privades es posin també
a disposició de l’Estat per pal·liar la saturació de la xarxa
pública, millorar la qualitat de vida de la gent gran i evitar riscs
de contagi.
Sra. Presidenta, amb aquesta crisi no podem abaixar la
guàrdia amb les dones víctimes de violència masclista, amb les
dones que són a ca seva confinades amb el seu agressor, han
de saber que poden comptar amb les institucions, amb la
policia, amb els jutjats, amb les mesures de protecció, les
cases d’acollida, l’atenció telefònica, l’acompanyament, tot
això es troba a la seva disposició i els volem donar un
missatge molt clar, que no estan totes soles.
Una vegada més, i la situació ho requereix més que mai,
vull destacar el front comú dels agents econòmics i socials
que han enviat un missatge unívoc a la societat. I agraïm, Sra.
Presidenta, que lideràs les reivindicacions perquè els
treballadors i treballadores que s’acullin a un ERTO no els
computi temps d’atur i el puguin cobrar, malgrat no tenguin el
temps mínim cotitzat; tothom tenim amics, familiars,
coneguts que expressen aquests dies l’angoixa i la incertesa de
no saber què passarà amb ells, què passarà amb la temporada
turística, si podran obrir o no aviat, si tendran el temps mínim
per cotitzar durant l’hiverns, si podran fer front al pagament de
la seva hipoteca o lloguer, i pensam que totes les mesures
preses per part del Govern d’Espanya i les complementades
pel Govern de les Illes Balears ajuden a generar més certesa
i confiança en què d’aquesta situació en sortirem tots plegats
i que no deixarem ningú abandonat a la seva sort.
Mesures per assegurar la continuïtat de les empreses en
proporcionar al teixit empresarial tota la liquiditat que
necessitin, amb la creació d’una línia d’avals per un valor de
fins a 100.000 milions d’euros, en garantir, a més, la mediació
laboral, una moratòria d’hipoteques per a totes aquelles
persones que no podran pagar, en impedir que es talla la llum,
l’aigua, en ajornar imposts i també en lliurar del pagament de
quotes a la Seguretat Social. També es podran acollir als
ERTO aquells autònoms que tenen empleats i així se’ls
facilitarà que puguin passar aquesta crisi de la manera més
lleugera possible.
I volem deixar ben clar que cap empresa no pot aprofitar
per acomiadar treballadors i que els ERTO són mesures
temporals perquè després els treballadors tornin als seus llocs
de feina amb les mateixes condicions laborals.
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A la passada crisi econòmica es varen trencar les costures
de l’estat social, vàrem viure una crisi de solidaritat que ens ha
fet arrossegar durant una dècada les conseqüències, amb una
bretxa molt gran entre rics i pobres i amb una desigualtat
insuportable com a societat. En aquests moments veiem una
resposta diferent a nivell europeu i a nivell estatal, són temps
per a la solidaritat, per a la reconstrucció social i econòmica
i de treballar de manera conjunta per trobar la vacuna a aquest
nou virus. No són moments d’escatimar recursos i tant de bo
tots els grups estiguin a l’alçada dels pressuposts que
necessitarem i que necessitarà el país.

l’alçada de les circumstàncies, consensuada amb els sectors
implicats i coordinada institucionalment.
Només amb unitat derrotarem el virus i només amb unitat
sortirem d’aquesta crisi, tendrà al Grup Parlamentari
Socialista a la seva disposició per al que sigui necessari.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

No té sentit que els ajuntaments tenguin superàvit i no el
puguin invertir, no té sentit que els ajuntaments tenguin
romanent creant interessos i no els puguin utilitzar, és el
moment de rescatar les persones que ho passen i ho passaran
malament, de garantir les seves condicions de vida digna, no
són moments per a l’austeritat.
Ho ha reclamat vostè, Sra. Armengol, i s’ha fet ressò de
totes les institucions insulars i locals de Balears i el president
Pedro Sánchez n’és molt conscient i flexibilitzarà aquesta
regla de despesa. També trobarem l’embat de la Comissió
Europea i del Banc Central Europeu amb un programa sense
precedents en la compra de bons, som davant la fi d’una era, la
de l’austeritat.
Senyores i senyors diputats, tenim encara dies durs per
davant, s’ha prorrogat l’estat d’alarma i queden dies de
desassossec, tristesa, però passaran, tots els esforços que fem
donaran els seus fruits per vèncer el virus, tot aquest sacrifici
que fem, tot aquest esforç de quedar a casa ens permetrà sortir
el més aviat possible. És el moment de la responsabilitat, és
el moment de l’alçada de mires, de deixar enrera retrets
estèrils perquè tenim per endavant reptes molt seriosos que
requereixen l’esforç de tots els grups polítics.
I avui lamentam que el líder de l’oposició hagi vengut a fer
alarmisme, catastrofisme i que la seva gran contribució a la
política en ple estat d’alarma hagi estat això, llegir whatsapps,
donar dades falses, quan només un 3% dels 16.000 personal
sanitari que tenim a les nostres illes està infectat, ha donat una
dada absolutament falsa; convendria que es poguessin informar
de les fonts oficials, que és el que reclamam aquests dies al
conjunt de la ciutadania i no fer política encunyada i populista.
No han dit ni una sola paraula de les mesures adoptades pel
Govern d’Espanya i de les que ha complementat el Govern de
les Illes Balears, i ha dit el que ja sabem tots i en el que es fa
feina.
En moments difícils és quan es veu l’aspecte moral d’una
persona, d’un grup polític i avui hem vist quin és el del Partit
Popular, que ni hi és ni se l’espera.
Moltíssimes gràcies, Sra. Armengol, per la seva feina, pel
seu treball, el seu lideratge i el seu esforç, gràcies per
comparèixer avui aquí, al Parlament de les Illes Balears, en
una situació excepcional, per donar quelcom de la gestió d’una
crisi sense precedents, i cada vegada que hi ha un problema
vostè es posa al capdavant per liderar una resposta ràpida, a

Gràcies, Sra. Cano. Ara correspon la contestació de la
presidenta del Govern, que, com sap, pot contestar de forma
individual o global.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Sí, moltíssimes gràcies, Sr. President, gràcies a tots i a
totes les portaveus que han intervengut en aquesta
compareixença que, repetesc, crec que és absolutament
necessària, crec que és l’obligació de qualsevol governant
retre comptes i també evidentment poder tenir aquest debat i
escoltar les propostes de tots els grups polítics. Per tant, els
agraesc a tots i a totes les seves aportacions, les seves
preguntes, els seus dubtes, les seves incerteses, que jo
intentaré contestar com a presidenta de les Illes Balears i
retent els comptes de la feina que fa el Govern i de la gestió
que s’assumeix en aquests moments els quals, repetesc, són
moments difícils, complexos per a tota la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma i, evidentment, de tot el món.
Perquè aquest és el primer tema que hem de tenir mo lt
clar, és una crisi sanitària que afectat tot el món, és una crisi
absolutament global i que les mesures que es prenen
evidentment afecten moltíssims països d’arreu del món, aquí
a Espanya evidentment a totes i cadascuna de les comunitats
autònomes, i crec que en aquests moments de tantes
dificultats hem d’estar a l’alçada de la responsabilitat que
tenim i per això el Govern de les Illes Balears vol donar
explicacions, informació veraç i contrastada en tot moment,
crec que és molt impo rtant informar la població amb
transparència, també amb dades clares, i no deixar-nos dur
tampoc, i ho deman també a la responsabilitat de tothom, no
només les forces polítiques, sinó de tothom en general, a tota
la població, és molt important en aquest moment escoltar les
informacions de les autoritats pertinents, no deixar-nos dur
per històries que ens conten, boles que es donen per les
xarxes, perquè crec que això desinforma i fa molt més mal en
qualsevol mesura.
Per tant, mesures clares i contundents, també jo ho vull dir
claríssim, crec que el Govern d’Espanya ha pres mesures molt
clares i molt contundents, so m a un estat d’alarma que de
moment durarà un mes i que això és una situació dificilíssima,
i ho entenem així, per a la població, per a l’economia tant
d’aquestes illes com de tota Espanya.
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Fixar també una cosa molt clara, des que es decreta l’estat
d’alarma, i ho dic per contestar en global moltes coses que
s’han comentat de diferents grups parlamentaris, des que es
decreta l’estat d’alarma la presa de decisions correspon al
Govern d’Espanya, és veritat i jo agraesc que cada diumenge
tenim una videoconferència on compartim posicions junts que
hem pres a cada territo ri i ho fem des de la lleialtat
institucional, i en aquest moment tothom, totes les disset
comunitats autònomes, les dues ciutats autònomes i el Govern
d’Espanya col·laboram de forma activa i permanent i
cooperam des de la lleialtat institucional i tenim clar que en
aquest moment el que hem de fer és assumir la responsabilitat
i intentar frenar aquesta malaltia, i en aquest mo ment, sens
dubte, no hi ha cap comunitat autònoma, cap president de
comunitat autònoma, ni cap ciutat autònoma, cap membre del
Govern d’Espanya que no estiguem concentrats en això, i
treballam junts per fer possible com podem contenir millor la
malaltia. Però, repetesc, el comandament únic que té, per mor
de l’estat d’alarma, el Govern d’Espanya el fa prendre totes les
decisions o moltes de les decisions, en temes, per exemple,
el protocol, després hi entra una mica més; en temes dels
sectors econòmics que poden funcionar o no, en diferents
qüestions.
I evidentment nosaltres, com a govern, aniré explicant
durant la meva intervenció tot allò que hem plantejat i totes les
propostes que hem fet i que ja he intentat explicar abans durant
la meva intervenció.
També tenim una cosa molt clara, nosaltres, com a govern,
vàrem actuar molt des del principi, ho repetesc, perquè crec
que és molt important, nosaltres, abans de tenir el primer cas
confirmat a les Illes Balears, abans ja hem creat la comissió
d’experts de la nostra comunitat autònoma, el primer cas que
tenim a les Illes Balears és el segon de tot l’Estat i en aquell
moment s’activa el protocol a la nostra comunitat autònoma,
i tal vegada això ens va anar bé perquè som de les primeres
comunitats autònomes que activam el protocol sanitari, per
tant, canviam tot el sistema de funcionament dins el nostre
sistema, i això també ens posa a l’aguait de totes les
possibilitats.
I prenem mesures, jo no les tornaré relatar, perquè ho he
fet al meu discurs, però crec que és important dir que
nosaltres, abans que es decreti l’estat d’alarma, el Govern ja
havia aturat pràcticament tota l’activitat econòmica que podia
en aquestes illes, que crèiem que havíem d’aturar de forma
immediata, havíem aturat les esco les, havíem aturat la
presència a to tes les residències, havíem pres una sèrie de
determinacions absolutament dràstiques dins el nostre marc
competencial, i jo no ho faré, però és molt fàcil comparar-ho
amb les determinacions que havia pres cada territori, cada una
de les comunitats autò no mes amb molts més afectats que
nosaltres.
Per tant, jo ho dic perquè també tenguem aquesta seguretat
que el Govern, sota criteris tècnics i sempre assessorats sota
els criteris de salut, i crec que també val la pena dir-ho, fan
una feina magnífica, tot el temps hem pres decisions d’una
forma contundent, rigorosa i valenta des del minut zero que hi
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havia la malaltia o el primer co ntagi de malaltia a la nostra
comunitat autònoma.
Vaig al tema sanitari que, evidentment, com és lògic, ha
ocupat diverses de les propostes i intervencions dels diferents
grups parlamentaris. En aquest moment i amb les dades que ja
ha donat el ministeri, a les Illes Balears tenim 400 persones
contagiades, 27 són a la UCI, tenim 18 altes de perso nes
curades i 10 persones que, com he dit abans, desgraciadament,
ens han deixat i tornam enviar a tots i a totes el condol a les
seves famílies.
Cosa bàsica també a dir, el material sanitari, perdonin, els
equips de protecció que s’ha de posar cada treballador i
treballadora, o sigui, com hem d’anar de protegits per anar a
fer feina i a quines feines hem d’anar protegits i a quines no,
això està marcat, òbviament, pels protocols sanitaris que
marca el Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya i es fa el
mateix per a totes les comunitats autònomes. Aquests
protocols es fan amb 16 societats científiques de totes les
comunitats autònomes, ho dic perquè no és una decisió
política de dir tu t’has de posar aquest material o un altre, no
diguem aquestes coses perquè no són certes, la realitat és que
són protocols científics marcats a nivell del Govern
d’Espanya.
Nosaltres, a través de l’IBASSAL, hem adaptat els nostres
protocols, els protocols aquí, a les Illes Balears, amb l’ajuda
de la Conselleria de Salut i s’han fet els protocols de salut
laboral, s’han enviat a tots els sectors econòmics, i en això hi
ha hagut una feina immensa que ha fet l’Institut Balear de Salut
Laboral en coordinació amb la Conselleria de Salut, per tant
això és el que està marcat, és el que està estipulat i el que
nosaltres acomplim.
El tema del material sanitari, i a veure si jo puc intentar,
intentaré, sens dubte, donar-los més informació. Bé, perdonin,
perquè abans del material sanitari, el conjunt d’infectats,
perquè aquí s’ha dit i jo ho he de dir claríssimament, anem
alerta amb el que diem, és molt important dir les dades que
són reals, aquí s’ha dit que del personal sanitari el 5% està
infectat, no és veritat, ho dic claríssim, no és veritat; tenim de
personal sanitari 48 positius, 48 positius; 350 amb vigilància
activa. Dels 4 8 positius és un 0,4% de contagiats de la
plantilla sanitària, això és la dada, crec que és molt diferent
una cosa de l’altra i crec que val la pena dir-ho clar per no
alertar la nostra població. Per tant, aquesta és la dada que crec
que s’ha d’explicar bé per part del Govern i per això ho faig.
Material sanitari. Jo els donaré una explicació que crec
que tothom ha de tenir, en aquest moment to tho m, a tot el
món, a nivell internacional s’està comprant material sanitari,
hi ha alguns proveïdors, i jo ho vull explicar: el Govern
d’Espanya compra el material sanitari, i ahir el president del
Govern d’Espanya ens va dir que ell mateix fa les gestions
directament amb països proveïdors per poder fer aquesta
compra massiva per habilitar les comunitats autònomes -el Sr.
Rodríguez ho deia- és veritat, ara s’ha obert a les comunitats
autònomes la possibilitat de comprar, perquè el ministeri era
qui havia assumit la compra centralitzada, això és el que hi ha.
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Per tant, es fan compres massives a nivell internacional, hi ha
un mercat enorme a nivell internacional de compra de material
perquè tothom en necessita, òbviament, i aquesta comunitat
autònoma no n’és exempta de la necessitat de compra de
material i del subministrament de material sanitari.
Per tant, aquest és el plantejament, nosaltres tenim la
comunicació per part del Ministeri de Sanitat que aquesta
setmana es rebran més proves, PCR quids, aquests ràpids que
es diu, també val la pena dir-ho, són aquests que han de ser de
tres minuts, d’aquests no n’hem rebut cap a cap comunitat
autònoma, aquesta és la realitat i, en teoria s’han de rebre tot
d’una que el ministeri en tengui el comandament.
El material sanitari que té les Illes Balears els vull dir d’on
ve, i crec que val la pena que sàpiguen que la Conselleria de
Salut des d’abans de tot això comença a co mprar de forma
massiva i crec que és important també dir-ho; nosaltres, des de
l’1 de gener, el Servei de Salut compra les mascaretes, ulleres,
desinfectants, les bates, els guants, els quids de determinació,
amb totes les proves PCR, que inicialment se’n recorden que
havien d’enviar a Majadahonda perquè ens donassin els
resultats, perquè no teníem els serveis, ara ja els tenim als
nostres hospitals i donam l’analítica de les proves i la podem
fer no saltres, i això també ho ha adequat la Conselleria de
Salut, tot aquest material l’ha comprat la Conselleria de Salut,
les pro ves, els quids, tots els hem comprat des de la
Conselleria de Salut des del primer moment, si fem proves és
perquè la Conselleria de Salut ho havia previst i té comprat,
també evidentment els respiradors per adaptar a totes les UCI,
les que tenim i les que haurem d’ampliar si així ens ho
demanda la circumstància que pugui anar en augment aquesta
malaltia.
Del que se’ns ha enviat, del material del Govern d’Espanya
que ahir es va anunciar, 45.000 mascaretes, vull dir que
nosaltres d’aquestes 45.000 n’hem rebudes 25.000 i que se’ns
ha dit, ahir vespre, a les nou del vespre, en què jo parlava amb
el ministre de Sanitat, ens varen confirmar que avui sortien cap
a València les altres 25.000, però aquestes són les que hem
rebut del Govern d’Espanya.
Nosaltres, i ho deia no sé si era el portaveu Sr. Rodríguez,
nosaltres també estam, a part de seguir comprant amb els
nostres proveïdors habituals, evidentment tenim compres
fetes de tot tipus de material amb els proveïdors habituals que
sempre compra la Conselleria de Salut, hem obert compres a
nivell internacional, ja les tenim obertes, tenim enllaços per
fer compres, bàsicament a la Xina, de material d’equip de
protecció, tot això la comunitat autònoma ja ho ha fet,
òbviament no escatimam cap recurs econòmic per poder
comprar material sanitari, i també agraesc a molta gent que
ens ha donat contactes per facilitar aquestes compres i jo
agraesc la voluntat de tothom de poder-ho fer possible.
També dir que som conscients que, a part del perso nal
sanitari, necessitam ajudar al personal de les residències i vull
fer un agraïment molt especial i sincer a tots els treballadors
de les residències que fan una feinada a la nostra comunitat
autònoma, als que fan ajuda a domicilia, a les persones que fan

feina als pisos tutelats, perquè som conscient que atenen les
persones més vulnerables, els centres de discapacitats, a tanta
i tanta gent. També dir que a la Conselleria Fina Santiago, cada
vegada li planteja amb videoconferència al vicepresident Pablo
Iglesias la necessitat també d’aquest material de protecció per
al personal de residències.
Quant als quids que m’han donat la dada que hem fet, avui
ja n’hem fets 2.700, els ho repetesc, dissabte érem la cinquena
comunitat que feia més tests per 100.000 persones, avui
arribarem a les 3.000 proves de detecció, i nosaltres fem
proves de detecció, repetesc, no per voluntat, sinó per criteri
ordenat pel ministeri, per tant, en aquest cas són als casos
greus. I efectivament hi ha altres països que tenen criteris
diferents, segons com ens explicava, o sigui, la pregunta que
em demanava la Sra. Lina Pons, d’El Pi.
També els he de dir que en el tema dels llits hospitalaris i
de les diferents instal·lacions, els ho he relatat abans,
nosaltres tenim previst, òbviament, els hospitals públics, els
hospitals de la xarxa privada, i jo he agraït a la sanitat privada
la disposició i la col·laboració que ens donen i també tenim
previst òbviament medicalitzar alguns allotjaments turístics.
En aquest moment crec que ho puc dir, estam medicalitzant el
Palma Bay i que ens ajuden les forces armades a traslladar
material. Per tant, en aquesta línia preparam tota la possibilitat
per si de cas se’ns dispara o per a quan se’ns dispari el nombre
de contagiats d’aquesta malaltia.
Quant a temes socials diferents que s’han plantejat,
nosaltres, a part del que ja he explicat, hem augmentat els
equips de teleassistència, ja hem telefonat a 9.000 persones
que estan totes soles a ca seva per veure quin servei
necessiten, això es fa des dels Serveis Socials del Govern de
les Illes Balears; l’Estat ha posat 300 milions d’euros per a
serveis socials i deixa que els ajuntaments hi puguin posar part
dels seus doblers que tenen en els bancs. Nosaltres ho creiem
insuficient, això també ho he reclamat al Govern d’Espanya.
A les privades, efectivament, sembla que l’ordre
ministerial so rtirà demà per posar-se a disposició de les
administracions públiques.
Dels casos que sabem o que hi ha possibilitat que se’ns
avisa que hi ha una persona dependent, una persona major que
es troba a un centre residencial, que crec que era el portaveu
de Ciutadans que m’ho demanava, el que fem és:
immediatament se li fa la prova, no només a ell, sinó a tots els
contactes estrets, encara que no tenguin símptomes, i
immediatament agafam la persona i la traslladam a les plantes
que els he explicat que tenim de Creu Roja, de Policlínica,
nosaltres fem una gradació segons la simptomatologia, o si
n’hi ha sense símptomes en aquest cas de les persones majors,
graduam l’espai on poden estar més ben cuidats, més protegits
i que protegim la resta que no es contaminin.
Violència masclista, ho deia abans, estam en coordinació
amb els consells insulars amb totes les feines que es fan i som
conscients que aquesta és una de les qüestions que també hem
de vetllar.
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També els he de dir, que també és important, perquè, intent
anar molt aviat perquè tenc poc temps i hi ha moltes preguntes
que m’agradaria respondre, també m’agradaria dir-los que de
totes les demandes socials que vostès han plantejat, nosaltres
en som conscients, saben, per exemple, les persones sense
sostre, hi fan feina els consells amb els ajuntaments; a Palma
s’ha po sat a disposició Son Moix i el Polisportiu de Sant
Ferran, a Vila ho fa també amb l’alberg l’Ajuntament de Vila,
però tenim problemes i per tant nosaltres prestam ajuda i
suport, la consellera està en continu contacte amb
videoconferència amb els quatre consells insulars, consellers
de Serveis So cials, Ajuntament de Palma i també amb la
FELIB.
Els he de dir que els establiments hotelers i d’allotjament
turístic ja ens han passat els que podem utilitzar i en aquesta
línia treballam la Conselleria de Turisme i la Conselleria
d’Afers Socials, i evidentment la Conselleria de Salut, ja els
he dit que medicalitzam hospitals i en tenim previst més a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera si és necessari,
i també demanam hotels i els tenim per a demandes socials,
per a dones víctimes de violència masclista, per a persones
sense sostre que necessitem allotjar, per a perso nes més
vulnerables que necessitin tenir un sostre, en aquesta línia
treballam conjuntament Turisme i Serveis Socials.
Quant a Educació, òbviament, no sé quin portaveu era, crec
que era la Sra. Sílvia Tur que ens demanava tot el tema
educatiu, nosaltres som conscients de les dificultats que es
creen a totes les famílies en termes molt generals, i als infants
i adolescents, la penada que tothom passa amb el curs
escolars, en com ens afectarà això a la nostra projecció
individual. La comunitat educativa, i ho agraesc una vegada
més, fa una feina magnífica, intenta garantir classes a nivell
educatiu a tothom i som conscients que de moment l’estat
d’alarma és d’un mes i que, per tant, en aquests moments hem
de fer front a això, i això ho hem de fer amb tota la força i amb
tota la voluntat i amb tot el ben fer que, repetesc, fa la
comunitat docent. Dimecres hi ha una videoconferència entre
la ministra d’Educació i els consellers d’Educació per prendre
decisions sobre el calendari escolar i sobre diferents
qüestions les quals òbviament els explicarem.
Tot el tema de transport i aïllaments, crec que és molt
important tornar posar l’accent que nosaltres estam aïllats, que
només venen els vols que els he explicat, que són Palma,
Madrid i Barcelona, Barcelo na Menorca i Eivissa i Madrid
Menorca i Eivissa, aquests tres pics per setmana només, amb
vaixell i amb Formentera, i és molt important, i agrair la
col·laboració també del Consell de Formentera amb la presa
de decisions de només poder fer tres freqüències diàries amb
vaixell entre Eivissa i Formentera, i que fem les proves
sanitàries a tots aquells que entren, també per donar seguretat
a la nostra comunitat autònoma.
Aquest tancament gairebé absolut de les Illes l’hem
demanat mantenir, òbviament durant tot l’estat d’alarma és
aquest mes i després prendrem les decisions en la mesura que
haguem de prendre decisions. També és una malaltia que
òbviament no es coneixia, que segons com es veu l’evolució
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es prenen decisions, no saltres, el Govern espanyol i els
governs de tot el món, França, el Regne Unit, a Estats Units
les mesures que ha pres Espanya encara ni les han preses,
aquesta és la realitat que tenim i, per tant, és una situació que
és la que és i en la que treballam tots intensament i de forma
molt unida.
Quant a l’administració pública, agrair a to t el personal
públic la magnífica feinada que fa, és veritat, hem adaptat al
màxim possible, a corre-cuita, l’administració poder garantir
teletreball i a molts que han de venir de forma presencial, que
també els ho agraïm d’una forma molt especial. Nosaltres som
conscients que això té un cost econòmic molt alt també per a
la Hisenda pública, que, per garantir la seguretat, per garantir
els més vulnerables, per garantir les ajudes socials que
necessitarà moltíssima gent, necessitam més pressupost.
Jo he reivindicat des del minut zero al president del
Govern d’Espanya més liquiditat, més recursos a fons perdut,
avançament de les bestretes que hem de rebre el juny, ens
avancen el 50 % i ja començam a cobrar crec que aquesta
setmana, jo he demanat el cent per cent d’avançament, he
demanat que es llevin totes les regles de despesa als
ajuntaments, als consells insulars i també hem demanat més
recursos directes a la nostra comunitat autònoma perquè en
aquest moment tota la despesa sanitària, com poden entendre,
és moltíssima, la paga el Govern de les Illes Balears.
Quant a les empreses i les decisions que hem pres, ho han
dit també diferents grups parlamentaris, totes són basades en
diàleg i consens, i jo vull agrair a sindicats, a CAEB i PIMEM,
que son els que ens reunim, a Comissions Obreres, UGT,
CAEB i PIMEM per prendre les decisions, l’acord que hi ha
hagut en tot moment amb les decisions que s’han de prendre
i amb les mesures concretes que s’han de tirar endavant. Hem
treballat intensament amb el Govern d’Espanya perquè
prengués les mesures que crèiem oportunes per a les Illes
Balears i hem pres mesures nosaltres com a govern.
Ens hem concentrat moltíssim i avui, avui hem tengut la
contestació del Govern d’Espanya perquè els ERTO, primer de
tot, no computin temps d’atur, que pugui entrar tothom que no
li tocàs per a la prestació de l’atur, hi pugui entrar to thom,
nosaltres les facilitarem al màxim, aquesta és la directriu,
perquè la primera directriu va ser del meu govern, dir a tot
l’empresariat que no es pot acomiadar ningú, que tot s’ha de
fer amb diàleg social amb els treballadors i treballadores i que
s’han de fer expedients de regulació temporal, temporal,
d’ocupació, perquè la gent, quan hagi passat la crisi sanitària
pugui recuperar el seu lloc de treball sabent les dificultats que
tendrem com a societat. Per tant, primera decisió és aquesta;
segona és accelerar els ERTO; tercera és demanar al Govern
d’Espanya que hi entri tothom, i hi ha entrat tothom en el reial
decret, i avui ens han confirmat que hi entren tots els fixos
discontinus que havien estat cridats l’any passat, encara que
enguany no els hagin cridat, i això afecta mo ltíssims
treballadors i treballadores de la nostra comunitat autònoma.
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Autònoms, diumenge vaig demanar que s’augmentàs la
protecció als autònoms, tal i com avui, crec que Podemos, ho
ha explicitat.
La liquiditat, vaig a la mesura que hem pres nosaltres, els
50 milions d’euros de donar liquiditat a les empreses, som
conscient que no és suficient i que en donarem més, això ja ho
hem dit a tothom, en som conscients, però immediatament
vàrem dir: podem donar 50 milions d’euros immediatament i
els vàrem donar, això és el que hem fet, essent conscients que
haurem de prendre sens dubte moltes més mesures. Aquests
50 milio ns d’euros, perquè la Sra. Tur em demanava, els
crèdits els dóna ISBA, el tipus d’interès mitjà és d’un 1,5%, el
cost de l’aval és d’un 1,25%, per tant subvencionam l’aval i el
tipus d’interès; és veritat que hi ha un 0,75% del cost d’estudi
de l’entitat financera. Estudiarem, a petició de la Sra. Tur,
també poder llevar aquest cost.
Quant a diferents grups parlamentaris que ens han demanat
que demanàssim l’aturada de tots els sectors d’economia
productiva que puguin haver quedat arran del reial decret. Ahir
és un debat que es va tenir a la videoconferència, jo vull ser
molt clara, nosaltres no podem prendre aquesta decisió des de
les Illes Balears, només la pot prendre el Govern d’Espanya,
és un plantejament que, per exemple, Múrcia ahir va prendre
aquesta decisió i li han tirat enrera, no es pot decretar perquè
estam en estat d’alarma i aquesta decisió correspon al Govern
d’Espanya, nosaltres hem fet videoconferències amb tot el
sector de la construcció i amb tots els sectors que segueixen
en marxa per assegurar protocols específics de reforçar la
seguretat a tots els seus treballadors i treballadores que han de
seguir fent feina perquè així ho ha marcat, o sigui, que tenen
la possibilitat de seguir fent feina perquè així ho marca el reial
decret estatal. Nosaltres, en el Govern de les Illes Balears,
òbviament, deliberam també veure si s’ha de reclamar aquesta
aturada o no, perquè ahir es va plantejar i el Govern d’Espanya
deia que en aquest moment encara no era necessari, això és el
que se’ns va co ntestar per part del president del Govern
d’Espanya, i en aquesta línia seguirem treballant.
En el plantejament de mig i llarg termini, econòmic, em
referesc, perquè també ho han demanat una sèrie de portaveus
parlamentaris, nosaltres òbviament estam monitoritzant
l’economia, fem estimacions del cop econò mic que pot
significar per a tantíssimes famílies d’aquestes illes i per a
tantíssims empresaris i emprenedors; òbviament treballam
amb els equips del Govern de les Illes Balears; hem establert
un grup de treball a nivell estatal amb la Vicepresidència
Econòmica i amb la ministra d’Hisenda amb totes les
comunitats autònomes; hem establert un grup de treball
econòmic també amb els quatre consells insulars, la FELIB i
el Go vern de les Illes Balears per prendre les millors
decisions juntes.
I òbviament m’apunt aquesta proposta que ha fet El Pi de
fer una mesa post crisi on també hi participin els diferents
grups polítics, seran molt escoltades i molt necessàries
aquestes propostes que puguem fer entre tots i entre totes.

Acab la meva intervenció, agraint a tots els grups
parlamentaris les seves aportacions, esper haver pogut
contestar les preguntes més concretes que m’han fet, tot el
que quedi sense resoldre m’ho tornin demanar en el torn de
rèplica i intentaré contestar-ho i si no evidentment els donaria
a cada un de vostès personalment.
Agrair la magnífica aportació que fan els ciutadans
d’aquestes illes, jo sé que els demanam esforços immensos,
tothom sap perfectament que un mes de confinament és molt
complicat, tothom sap que aturar l’economia un mes és molt
complicat per a tothom; vostès poden entendre que aquestes
situacions són, aquesta presa de decisions són absolutament
doloroses, jo els vull dir que el meu govern fa una feinada
magnífica, no ho dic per a mi, però sí que crec que val la pena
que sàpiguen que tenim una gent que treballa intensament des
del Govern de les Illes Balears per intentar reso ldre els
problemes; jo mai no tendré paraules suficients per agrair la
feinada que es fa, però no només al Govern, a la Delegació del
Govern d’Espanya, a tot el Go vern d’Espanya, a tots els
consells insulars, a tots els ajuntaments, siguin del color
po lític que siguin, em poden creure ben fort i ben clar que
això no m’interessa, a mi el que m’interessa és frenar aquesta
malaltia, que poca gent es contagiï i que intentem sortir-ne el
més aviat possible.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Co mençam el torn de
rèpliques dels grups parlamentaris i pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, bé, hi ha
hagut moments que... vostè ha parlat que no hem de fer cas de
les boles, però, és clar, jo el que publica Última Hora, per
exemple, avui, Nekane, que és una periodista totalment
solvent, és la que parla del 15% de malalts i quarantena, no
crec que es pugui tractar de bola. O el que diu el Diario de
Mallorca en publicar també una instrucció interna, això no
són boles, que són les coses que jo li he dit, vull dir, per tant,
aquestes coses són les que jo havia comentat. Què vol dir
això? Que hi ha moltes coses per aquí enmig que segurament
són ben veres i que s’ha de treballar perquè no passi.
Per què? Tot encaminat a generar confiança, Sra.
Armengol, i per generar confiança el primer que hi ha d’haver
és transparència total. I he tengut la sensació, de vegades, en
escoltar la seva portaveu del PSIB-PSOE que el que voldria és
amagar coses, i crec que precisament no s’ha de fer això, el
que s’ha de fer és generar confiança amb una transparència
extrema, no tapem les coses, perquè, com li he dit, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera són massa petites per tapar
coses, se sap tot d’una, la gent es connecta, fa un moment el
Sr. Ensenyat ha parlat d’un tema de fisioteràpia, i jo tenc ara
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mateix, després si tenc temps li llegiré un missatge també
d’una persona del nord de Mallorca, de Pollença,
fisioterapeuta, que demanava perquè tenia entrebancs per
poder fer ERTE, etc.
Per tant, el primer de tot és generar confiança i la
confiança ha de ser amb transparència, que coneguem tots
quina és la situació real, Sra. Armengol. I això és bo, això no
és dolent, no ens ha de fer por, és bo, fora dubtes.
Una vegada que generem aquesta confiança, que hi ha
massa coses, les que jo li he comentat, només li he llegit
coses de les que diu la gent, les que envia, no he afegit
absolutament res, però després aquí hi ha una feina que sí que
és de fons, que és obtenir ja el material de protecció, home,
no crec que sigui una bola tampoc, com deia vostè, el que
publiquen els metges de Menorca, o el que diuen a dia d’avui
moltíssima gent del sector sanitari, tenen problemes, avui de
matí hi ha moltes infermeres que no tenen les mascaretes, ni
tan sols una mascareta per cada una, i això passa avui aquí, i
hem d’evitar que passi i hem de generar confiança. Com?
Aconseguint que tenguin el material necessari, i aconseguint
els tests, i es podien comprar des de sempre, Pedro Sánchez
ho va dir dissabte a la seva compareixença, això ho va dir el Sr.
Sánchez, que s’han pogut comprar sempre els materials, si ho
haguessin volgut comprar, això ho va dir Pedro Sánchez,
dissabte, a la compareixença si la vol escoltar. Per tant,
generar confiança.
I després, Sra. Armengol, per generar confiança és això,
que surt una entrevista seva i diu: “Baleares dispone del
material que necesita actualmente”, però és que no és vera
i la gent, els sanitaris, s’enfaden quan llegeixen això, Sra.
Armengol, i vostè contribueix a generar desconfiança. I ho dic
en el bon sentit de la paraula, Sra. Armengol, ho dic amb ànims
que arribem a aquesta transparència que és necessària en
aquests moments.
Miri, una altra de les coses que vostè ha de fer és molta
feina en les mesures econòmiques, vostè ha parlat de Múrcia,
Múrcia intenta fer coses, intenta avançar-se perquè veu que hi
ha un problema. I efectivament aquí s’ha de fer feina en les
activitats que no són essencials, hi ha encara molta gent que
circula pels carrers i per les carreteres, moltíssima gent que
són serveis que tal vegada no són essencials, i aquí vostè, així
com fan altres presidents de comunitats autònomes, haurien
de pressionar molt perquè això no passi, haurien de pressionar
molt per agafar-nos encara més seriosament que to thom
quedem a ca nostra, tots els que puguem.
Mesures econòmiques, està bé, que vostè em digui que
s’ha retardat el pagament de les hipoteques, un mes, Sra.
Armengol, el pròxim mes hauran de pagar i hauran d’acumular
el mes retardat, no és que s’hagi condonat res; per tant, les
mesures són tan a curt termini que generaran molts de
problemes.
Als autònoms el mateix, miri, aquí el que s’ha de fer és
tenir molt clar si estam en economia de guerra, perquè si no
hi haurà acomiadaments, hi haurà tancament d’empreses però
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perquè no podran pagar, per tant, primer què ha de fer
l’administració? Començar a pensar què farà, amb reducció i
eliminació de to tes les partides no essencials dels
pressuposts; reducció de totes les subvencions que són
innecessàries; una exoneració completa d’imposts a les
empreses i autònoms que tenen zero ingressos, zero ingressos
són zero imposts. I si el Govern s’entesta a mantenir uns
imposts que no podran pagar les empreses generarà un doble
efecte negatiu, un bon nombre d’empreses faran fallida i caurà
l’ocupació, i ajudar avui en dia les empreses no és realment
ajudar les empreses és donar a les empreses unes facilitats
perquè puguin mantenir les seves plantilles, i fan falta moltes
més dotacions, moltes més.
Vostè em parlava de 50 milions, n’hi haurà de posar 400 o
5 0 0, haurà de posar línies d’ajuda a fons perdut a aquestes
empreses que han perdut més d’un 30% dels ingressos i els
haurà de donar ajudes a fons perdut, i s’hauran de treure d’allà
on sigui, com deia, aquí vendrem tots i votarem a favor que es
treguin d’allà on sigui, i vostè ha de llevar les partides que són
supèrflues en el seu pressupost, per què? Perquè ara és el
moment d’ajudar aquestes empreses perquè mantenguin el seu
personal, que és una manera indirecta d’arribar a les persones
perquè tenguin feina els treballadors, i haurà de posar línies
d’ajuda també de finançament, però a llarg termini, sense cap
dubte, però que siguin suficients, no el que hi ha ara damunt la
taula.
Per tant, crec que aquí encara queden moltíssimes coses
per fer, Sra. Armengol, i aposta li deia: ho lideri. Nosaltres
què volem? Nosaltres volem, primer, tenir la confiança que es
fan les coses que s’han de fer i els que sou en aquests moment
als comandaments, que, en teoria, teniu més informació,
doncs que ho pugueu fer i nosaltres tenir aquesta confiança
que anam cap allà on toca, no que actuam a remolc, no que
actuam quan les coses ja estiguin fetes. I amb la que ens ve
econòmicament val la pena, val molt la pena començar a
prendre mesures extraordinàries i co ntundents, sense cap
dubte, però contundents, no 50 milionets, perquè no seran
suficients per a res, no mesures per a un mes perquè no seran
suficients.
Jo li he demanat: vostè ha fet previsions a sis mesos vista?
Quins escenaris té? I no m’ha contestat, perquè no en deu
tenir, i és molt important que ja els tengui damunt la taula i
sàpiga que si es produeix aquest cas actuarem així, si es
produeix aquest altra actuarem així deçà, i això és fonamental
i no es fa, per què? Perquè encara anam a remolc.
Miri, Sra. Armengol, si li va bé a vostè ens anirà bé a tots,
i en aquests moments és el més important i el que vostè se
n’ha d’endur d’aquí, hem de ser molt conscients que si no li va
bé a vostè vol dir que les co ses aniran fatal a la nostra
comunitat autònoma i, per tant, tots estarem malament. Per
tant, que quedi molt clar que nosaltres volem que li vagi bé,
però el que no farem serà ser submisos, sinó que li farem la
crítica necessària constructiva perquè prenguem les mesures
que necessiten aquesta comunitat autònoma, i això és el que
s’ha d’entendre, no és submissió, ho ha d’entendre com a una
proposta positiva o propostes positives perquè en sortim tots.
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Si vostè s’enfonsa s’enfonsa tothom, si s’enfonsa tothom
s’enfonsa vostè, per tant l’important aquí, s’enfonsa vostè,
m’enfons jo i s’enfonsa tothom, i no ens hem d’enfonsar, hem
de procurar, tenint aquesta capacitat d’acceptar la crítica i no
pegar per pegar, ni mirar per enrera perquè és davant ara que
hem de mirar, i és allà on hi ha els problemes que ens venen,
doncs hem de procurar sumar tots.
Per tant, jo li demanaria: lideri de bo n dies de veres les
solucio ns que s’han de posar damunt la taula, amb
co ntundència, Sra. Armengol, aquí hauran de ser
supercontundents, amb valentia i si no ha d’esperar a Madrid,
doncs no ho esperi i faci tot el possible per avançar-se, la
comunitat autònoma ho necessita, la gent de les Illes Balears
ho necessiten.
I ara, tornant a la part sanitària, el que necessiten els
nostres sanitaris és tenir les eines per poder combatre aquest
virus i que no es contagiïn com els passa al dia d’avui. Jo crec
que això és el que volem tots, Sra. Armengol, però no n’hi ha
prou amb les paraules, qui té aquesta responsabilitat és vostè,
és vostè qui governa des de fa tota una sèrie d’anys, per tant
aquesta responsabilitat li recau a sobre i el que ha de saber és
que nosaltres estarem d’acord, i que si vostè ens du aquí doncs
increments de pressuposts, ja li han dit altres grups polítics,
tots hi estarem a favor i tots empenyerem, només faltaria!

El nostre grup no té retrets, el nostre grup té propostes, i
en aquest sentit, més enllà de les propostes explicades en el
primer torn, volem comentar també que a les Illes tenim uns
preus de lloguer molt elevats i a causa dels ERTO moltes
famílies veuran minvats els seus ingressos. Demanam també
que el Govern sol·liciti al Govern de l’Estat l’aplicació d’una
moratòria de lloguer a aquelles famílies més vulnerables,
sense que això perjudiqui els arrendado rs més vulnerables
perquè entenem que hi ha diverses situacions.
Volem tornar reiterar que tenen tot el nostre suport i
volem agrair també tota la feina que fa el Govern i les
diferents institucions d’aquestes illes.
També tornar agrair el gran esforç i treball que realitzen
els sanitaris, els cossos i forces de seguretat de l’Estat, els
científics investigadors que treballen per trobar una vacuna, a
totes aquelles persones que ens abasteixen, que netegen i, en
definitiva, també donar les gràcies a to tes les persones que
queden a casa seva i eviten l’augment del virus.
Juntes com a societat aconseguirem vèncer el coronavirus,
poc a poc recuperarem la normalitat de les nostres vides.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

I aquest és l’esperit que m’agradaria que quedàs, una crítica
sempre co nstructiva, però qui ha de liderar és vostè i no ha
d’esperar que les coses passin, s’avanci a la situació, i aquí
sempre ens trobarà al Partit Popular de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Benalal.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Company. P el Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Sí, Sr. President, no sé si se’m permet fer la intervenció
des de l’escó, però, bé, en tot cas, seré breu, perquè pens que
ja hem explicat tot el que vo lia traslladar el nostre grup
parlamentari. Així mateix, vull recalcar un parell de coses i el
primer és que estam contentes de l’anunci que s’ha fet avui
aquí sobre que el Govern assumirà el cost de l’atur de les
persones que haurien d’haver començat la temporada i que no
ho podran fer.
I en aquest sentit esperam que tots els grans empresaris es
posin al costat d’aquest govern per ajudar a protegir tots els
treballadors. Protegir les persones, en aquest sentit, tendrà tot
el nostre suport, es prenen moltes mesures valentes i
nosaltres els animam a anar més enllà en tots els casos que es
pugui.

Gracias, Sr. Presidente. Presidenta, nos ha hablado de
coordinación pero hemos visto como ha fallado la
coordinación, adelantarnos es lo que necesitamos ahora.
Desde Ciudadanos vimos con satisfacción las medidas de
contención, acertadas por parte del Gobierno de Baleares,
como la de cerrar puertos y aeropuertos, pensamos que
llegaron un pelín tarde. Y ahora, en realidad, nos indica que los
criterios que se requieren para hacer pruebas no son propios,
sino de su conselleria, pero que son dictados a nivel nacional,
lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué vuelven a
tratar de inventar la rueda cuando ya la OMS ha establecido
protocolos, es una pérdida de tiempo y de nuevo pienso una
prueba de improvisación.
Nos habla de diálogo, presidenta, pero no con los grupos
parlamentarios, dice que en esta comunidad autónoma
contamos con el material necesario para nuestros sanitarios,
pero la realidad es que, gracias al trabajo de los periodistas,
hemos podido saber que en muchas residencias de ancianos
tienen que reutilizar materiales de protección, trabajo que, por
cierto, ser verá mermado, ya que desde su Govern amenazan
a los trabajadores de los centros hospitalarios con sanciones
si hablan con la prensa, así lo han denunciado varios
profesionales de la información, ¿dónde está la transparencia?
¿Qué se esconde? No lo sé.
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Todo ello pone en evidencia que hubo pasividad, que no se
actuó con previsión ante las recomendaciones de la OMS, por
tanto, podríamos decir que sí hubo improvisación, y la primera
semana se fueron poniendo parches.
También cabrá preguntarnos falta de previsión ante la
catástrofe económica derivada de esta emergencia sanitaria,
¿han valorado ya la posible pérdida de la temporada turística?
¿Se han puesto en marcha programas o acciones para ampliar
la temporada turística? Sin embargo, ya lo he dicho en mi
intervención, desde Ciudadanos actuamos desde el primer
momento y seguiremos actuando en plena colaboración con
el Govern y el Gobierno central, es tiempo de propuestas y
soluciones y transparencia.
Desde Ciudadanos hemos querido también presentar
medidas económicas complementarias para paliar los efectos
del coronavirus sobre nuestras familias, nuestros autónomos
y nuestras empresas. Nos preocupa que de los 200.000
millones prometidos por el presidente Sánchez solo 17.000
parecen ser de presupuesto directo, Sra. Armengol ¿cómo
vamos a obtener esa liquidez?
Desde Ciudadanos nos preocupan también mucho nuestros
autónomos, un colectivo casi olvidado dentro de las medidas
del plan de choque propuesto por el Gobierno central y
olvidados también por las medidas de su govern. El motor de
nuestra economía necesita apoyo para hacer frente al COVID19 y a sus devastadoras consecuencias, por eso desde
Ciudadanos se han presentado una batería de propuestas a nivel
nacional y también a nivel autonómico, en forma de una PNL
que se registró por nuestro grupo parlamentario el pasado 19
de marzo, espero presidenta que tenga en cuenta nuestras
propuestas.
Pero le trasladamos de nuevo nuestra disponibilidad y
lealtad institucional y ya lo hicimos en la reunión que usted
convocó en el Consolat del Mar, pero también mediante un
escrito del pasado 18 de marzo, desde la portavocía
autonómica de Ciudadanos, donde ya le solicitamos esa idea
que hace unos momentos tanto le ha gustado y que consistía
en la activación de un comité permanente, si cabe a través de
vía telemática, con un representante de todos los partidos
políticos representados en esta cámara, para que funcionemos
coordinados e informados, además de trasladar al Govern de
les Illes Balears nuestras propuestas. Eso lo hicimos por
escrito el día 18.
También en nuestra propuesta indicamos que es prioritario
que la información entre las comunidades autónomas y el
Gobierno central sea lo más fluida posible. Hoy, 23 de marzo,
hace seis años que falleció el que siempre será recordado
como presidente, y acabaré mi intervención con dos frases
suyas: “A los políticos agradeceré busquen siempre las cosas
que les unen y dialoguen con serenidad y espíritu de justicia
sobre aquellas que les separan, brindo por el pueblo español,
esperando que tenga unos dirigentes mejores que los que
actualmente posee”, Adolfo Suárez González.
Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que sobretot he
fet una crida a la unitat i deia que és l’hora de la política entesa
des de la perspectiva més genuïna de la paraula, com allò que
deia Aristòtil que som animals polítics, som animals que ens
necessitam uns als altres per sobreviure. Però això crec que
en cap cas no vol dir que no hi hagi d’haver discrepàncies, jo
crec que és important que hi hagi discrepàncies, perquè les
discrepàncies al cap i a la fi també ens faran créixer com a
comunitat i com a societat, i crec que això és important, em
referia més a un tema de maneres, a un tema de temps, que ara
sobretot és un temps propositiu, ja hi serem a temps després
a revisar i demanar evidentment les responsabilitats que siguin
necessàries, si escau, evidentment.
Però crec que aquesta diversitat que tenim dins aquest
Parlament de les Illes Balears de molts grups polítics, crec
que això ho hem d’entendre com a una riquesa, per això deia
que la discrepància no ens ha de fer por, perquè la diversitat és
una cosa bona, perquè el nostre món és divers. En aquest
sentit, crec que també aquesta diversitat d’aquesta cambra,
aquesta diversitat d’opinions, aquesta discrepància també s’ha
de po der reflectir en els mitjans de comunicació públics,
especialment els que pagam amb fons d’aquesta comunitat
autònoma, i especialment els que paguen els nostres ciutadans
i ciutadanes, que son, ni més ni manco, els que ens posaren
aquí asseguts en aquest Parlament de les Illes Balears, entre
altres coses, perquè els representàssim.
Crec que avui de matí les diferents intervencions de tots
els grups polítics s’han pogut sentir per IB3 Ràdio, però no, en
canvi, per IB3 Televisió, on s’ha limitat a emetre el senyal de
quan parlava la presidenta i quan parlava el cap de l’oposició,
la qual cosa crec que públicament ho he de dir, no és el que
pertoca. Crec que vivim a un moment de pluralitat, de
representació de la pluralitat i que, per tant, això també s’ha de
fer efectiu als diferents mitjans de comunicació i
especialment als públics, que per això, entre altres coses, els
pagam.
Permeti’m també que s’ha parlat d’un tema que crec que és
important, el meu partit polític que avui de matí ho ha fet
públic, almanco quina era la postura nostra com a partit, com
a MÉS, que és cofinançament total, crec que vivim dins un
temps on és encara necessari o més necessari restringir la
mobilitat i, per tant, limitar tota l’activitat productiva, a no ser
aquella que sigui d’estricta i de primera necessitat, i crec que
és un tema que alguns partits ho han posat damunt la taula i
que, per ventura, ho hauríem de plantejar al Govern de l’Estat
com a una d’aquestes mesures a haver de prendre els propers
dies.
I com que encara veig que em queda temps, i crec que
també, a part del temps de la política, ha de ser el temps de la
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cultura i el temps de la poesia, em permetran que els llegeixi
una poesia, diu:
“I la gent es quedava a casa.
I llegia llibres i escoltava.
I va descansar i va fer exercicis.
I va fer art i va jugar.
I va aprendre noves formes de ser.
I es va aturar.
I va escoltar més profundament...
Algú meditava,
Algú resava.
Algú altre ballava...
Algú es va trobar amb la seva ombra.
Van començar a pensar d’una manera diferent.
I la gent va sanar.
I en absència de persones que vivien
de manera ignorant, perillosa,
sense sentit i sense cor,
Fins i tot la terra va començar a curar.
I quan el perill va acabar
i les persones es van retrobar,
van plorar pels morts.
I van prendre noves decisions.
I somniaven amb noves visions.
I van crear noves formes de vida.
I van curar completament la terra.
Així com es van curar ells.”
És un poema escrit durant l’epidèmia de la pesta de l’any
1800, per Kitty O’Meara, que va viure entre l’any 1839 i
1888.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Co rrespon ara al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente, gracias, Sra. Presidenta, por haber
contestado parte de nuestras dudas y preguntas.
Permítame también que le demos las gracias por haber
recogido lo que fue desde el primer día una petició n de
nuestro partido, que fue el cierre total, cuando o tros solo
hablaban de cierres parciales o de mayor control; sabemos que
no le correspondía a usted tomar esa decisión, pero también
sabemos que la ha defendido con fuerza en Madrid, plantando
cara en algún momento con valor a quienes se oponían a esa
medida, y en ese sentido se lo queremos agradecer.
Y permítame que siga en la misma línea de hacer
propuestas que pensamos que pueden ayudarnos a paliar la
situación actual. Por una parte, insisto, hay que llamar a todo

el personal sanitario disponible en estas islas, hay que reducir
las jornadas de trabajo del perso nal que actualmente está
trabajando, incluso por debajo de las jornadas laborales
habituales, porque la situación de estrés y de peligro que se
enfrenta pues cuanto más personal tengamos trabajando menos
horas mejor, ahí no hay que ahorrar en estos momentos ni un
duro.
También permítame que le inste a que, a través de los
canales adecuados, utilice a las fuerzas armadas para aquello
que el presidente, desde ayer, ha permitido que hagan, labores
de patrulla, labores de vigilancia de edificios oficiales, labores
de vigilancia de sectores estratégicos que permitan liberar a
nuestras fuerzas de policía de ese tipo de funciones que ahora
realizan y que, digo desde ayer, el mismo presidente del
Gobierno habilitó que se pudiera hacer de esa manera. Estoy
seguro que contará con la mayor colaboración por parte de la
Comandancia de Baleares.
Otra cosa que nos preocupa y que le queremos proponer es
que agilicen al máximo en estos momentos el pago a los
pro veedores de los organismos públicos y de la
administración, en estos momentos que nuestras empresas
necesitan liquidez, esa liquidez la proporcionaremos no solo
dándoles créditos, sino pagándoles cuanto antes mejor a
aquellos que dependen de noso tros en los sectores que
contratan con la administración pública.
También permítame que en estos momentos nuestro grupo,
así lo ha manifestado a nivel nacional, no es partidario de un
cese total de toda actividad económica, pensamos que, aunque
a veces pueda parecer duro decirlo, no vaya a ser peor el
remedio que la enfermedad, pues nos podemos encontrar con
una situación en la que ni siquiera el Estado tenga la capacidad
económica para soportar la quiebra total de la economía.
Entonces, vamos a actuar con prudencia en ese sentido,
extremando las medidas de protección de los trabajadores. Y
por eso, en mi primera intervención le he dicho: material
sanitario, en primer lugar, para los trabajadores sanitarios,
pero también hay que procurar realizar co mpras lo más
amplias posibles para poder aportar a los trabajadores de los
sectores que siguen trabajando de las medidas mínimas
indispensables de protección, porque esta mascarilla que hoy
llevo no impide que yo me contagie, pero sí impide que yo la
contagie a usted. Y en eso hemos de ser muy responsables y
la única manera de hacerlo és dándole al mayor número
posible de ciudadanos, como se ha hecho en otro s países,
como en Francia, aquí se ha hablado de las medidas que ha
tomado Francia, el presidente anunció ayer la compra de 250
millones de mascarillas para repartir gratuitamente entre la
población.
Entonces vayamos a tomar ejemplo de aquellos países que
han hecho las cosas bien, porque, además, si hacemos las
cosas bien no será necesario detener completamente la
actividad económica. En China no la detuvieron ni siquiera en
Wuhan completamente la actividad económica; si se hacen las
cosas bien, si se extreman las medidas, si somos rigurosos no
importará detener el país.
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Por otra parte, también, Sra. Presidenta, déjeme que le
insista en un tema que se ha tratado aquí y que a nosotros nos
preocupa, decía, creo que era Esquilo, que “la primera víctima
de la guerra es la verdad”, estamos en una guerra pero no
podemos hacer de la verdad la única víctima.
Tiene usted toda la razón, lo tienen las autoridades cuando
dicen: no hay que compartir bulos, no hay que alarmar, pero la
única manera de que realmente transmitamos a la gente el que
se pueden fiar de las autoridades es que las autoridades digan
toda la verdad, aunque a veces sea dura, aunque a veces duela,
no esperamos ahora el paternalismo por parte de las
autoridades, nuestra sociedad es adulta, es madura y está
preparada para que se le diga completamente la verdad, aunque
a veces sea muy dura.
Y permítame, simplemente ya para terminar, insistirle,
vamos a dar ejemplo a la ciudadanía, a partir de ahora intenten
habilitar los métodos telemáticos que tenemos para podernos
seguir reuniendo, y trasladar a todo el pueblo de Baleares y a
todo el pueblo español que saldremos de estas, que estamos
los unos con los otros, que estamos apo yando a las
comunidades que peor lo pasan, Madrid, Cataluña y el País
Vasco, y que todos juntos saldremos de ella.
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Les decisions, com diu, són de l’Estat, molt bé, però
pensam que ara més que mai hem d’estrènyer el Govern
d’Espanya, de la mà d’altres, com Múrcia, vostè diu: els ho han
tornat enrera, bé, idò tal vegada ens hem de donar les mans
més fortament, encara que sigui virtualment a un moment de
virus, però pensam que tancar o de qualque manera reforçar
aquest confinament i aturar aquesta economia no essencial
pensam que és una bona decisió, encara que sigui decisió del
Govern d’Espanya. I voldríem saber també si vo stè n’és
partidària, no sé fins on pot parlar, fins on ens ho pot dir, però
ens agradaria saber quina era la seva opinió.
400 persones contagiades, pensam que, efectivament, les
mesures que s’han pres eren necessàries i imprescindibles, ja
parlarem més endavant si han arribat tard o prest o quan han
arribat, però és que no hem de col·lapsar el sistema sanitari,
no l’hem de col·lapsar perquè, si no , no serà suficient el
material que tenim ni el material que arriba.
Equips de protecció, vostè diu que el protocol també el
marca el ministeri amb 16 societats científiques, aquí amb la
Conselleria de Salut, amb l’IB Salut Laboral, nosaltres
acomplim, però la pregunta és: podem acomplir aquests
protocols? Tenim tot allò que hem de tenir per poder acomplir
els protocols que estableixi el Govern d’Espanya?

Gracias, Sra. Presidenta.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, usted dice que
siempre me meto con usted, pero es que es inevitable por
dos cosas: primero, por lo que usted dice, y seg undo,
porque siempre me corresponde intervenir después de
ustedes, por tanto, es inevitable que yo le diga: primero, no
llevo mascarilla porque no tengo, sino la llevaría. Segundo,
Sr. Rodríguez, usted pide prudencia, y lo siento pero es que
no me lo puedo callar, ¿prudencia son 9.000 personas en
Vista Alegre el día 8 de marzo, por ejemp lo, eso es
prudencia? Le tengo que recordar cómo acabaron algunos
de sus compañeros, prudencia es otra cosa y muchas veces
no es la que ustedes apuntan.
Sra. Presidenta, bé, gràcies, Sr. President, no sé si ho havia
dit, Sra. Presidenta, gràcies, perquè no li he dit en el meu
primer torn, però li ho vull dir ara, li don gràcies per la seva
intervenció; vostè ha dit que la presa de decisions correspon
al Govern d’Espanya, és així, el Ministeri de Sanitat té una
estructura petita, les nostres conselleries o les conselleries de
les comunitats autònomes tal vegada tenen les estructures
grans per prendre decisions, es prenen conjuntament? És el
que voldria saber, sé que sí que estan en converses, però, tot
i que és el Ministeri de Sanitat o que és el Govern d’Espanya
qui decideix, fins on nosaltres podem opinar i participar
d’aquestes decisions?

Material sanitari, tot el món en compra, d’acord, quids
ràpids no en tenim, quan arribaran? Aquesta setmana ha dit el
Govern d’Espanya, quants n’arribaran i quina cobertura serà
capaç de donar, a quanta població, a quants professionals,
estarem coberts i satisfets o no serà suficient?
Sabem que el criteri és ordenat pel ministeri, que no va a
voluntat, però pensam que els criteris han d’incloure els que
tenen símptomes lleus i els hem d’aïllar. Nosaltres hem sentit
parlar d’aquest recorregut vital que s’ha de fer d’una persona
infectada amb tots aquells que han estat amb ells els darrers
quinze dies; tot això ho podem acomplir o simplement els
protocols hi són però no arribam a assolir tot allò que
voldríem?
El tema dels respiradors, vostè ha dit recentment a una
entrevista que no els llevaríem a ningú, esper que això sigui
així, que no hi hagi d’haver prioritats o que no hagin de triar
els metges, que és una altra de les preguntes que ens
traslladen: 25.000 mascaretes que hem rebut, 25.000 que en
rebrem, seran suficients?
Quines previsions de compra té, diu que des del mes de
gener compren, però quines previsions té? Quines faran amb
el Govern central?
Com a conclusió, diria, insistiria en el que li he dit al meu
primer torn, aturar tota l’activitat que no té cap relació amb
l’alimentació, sanitat, farmàcia, bancs, no la pot prendre, ha de
ser el Govern d’Espanya, però tornam insistir que vostè
insisteixi, nosaltres també estam disposats a insistir si vostè
ens ho demana. I pensam que hem de ser els primers en sortirne, com hem dit abans, perquè hem de donar un missatge al
món que som un destí segur, serem model, per tant, la
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prudència, Sr. Rodríguez, pensam que passa per aquí; és a dir,
avui, ens hem d’aturar, també els serveis no essencials, per
tenir una salut reforçada, perquè avui parlam de salut i en el
futur podrem parlar d’economia, pensam que és matemàtica,
que ha de ser així, que no n’hi ha d’altra.
Li vàrem demanar a una intervenció el telèfon gratuït
d’atenció a la ciutadania, jo no sé si ara ja anam massa grossos
en despeses, però li tornam demanar.

LA SRA. TUR I RIBAS:
Sí, gràcies, president, gràcies també, presidenta, per
l’esforç que ha fet de donar resposta a totes les qüestions que
li hem plantejat a un moment tan difícil i que requereix també
tant de sacrifici per part del Govern.
Bé, jo crec que vostè ha respost...
(Pèrdua de so momentàniament)

I llavors, gràcies per haver acceptat aquesta creació d’una
comissió que comenci a preparar la situació de post crisi, per
suposat serem devora el Govern per ajudar i aportar tot allò
que creguem que és de justícia i que pot millorar les
condicions de la ciutadania.
Vostè ens ha dit que monitoritzen l’eco nomia,
monitoritzen el futur de les entrades i sortides a les nostres
illes? És a dir, ja preveuen de qualque manera els vols, o no sé
si és massa prest posar-nos en aquesta tessitura, però, és clar,
això no es fa d’avui per a demà, per tant, també ens preocupa
que una vegada que obrim les portes la gent pugui venir, no sé
si m’explic.
I ja que hem parlat avui de mitjans de comunicació, vull
recordar que també ells pateixen ERTO, reducció de jornada
al diari Última Hora, al qual m’he sentit lligada perquè he fet
feina molts anys al grup Serra, i també el Diario de Mallorca
avui acaba d’anunciar la seva.
I ja acab, Sr. President, simplement reclamar amb
contundència el cessament, una vegada més, de qualsevol
activitat no essencial. La insularitat crec que en aquests
moments pot ser positiva, tantes vegades hem parlat de tot allò
que ens roba i hem de ser els primers en estar nets d’infecció,
per tant, cessament, el millor per avui, per la salut, per un bon
futur en l’economia.
Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. President.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Sr. Presidente, si me permite, ¿puedo invocar el artículo
48?
EL SR. PRESIDENT:
No, no, Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon donar la paraula al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Tur.

... n’hi ha algunes altres sobre les quals entenc que no ho ha
pogut fer de la mateixa manera, probablement perquè hi ha
temes amb els quals fan feina i que encara no tenen la resposta
que voldrien poder donar, em referesc concretament als
materials d’autoprotecció, crec que és una situació molt greu,
permeti’m que ho posi de relleu, és una situació molt greu que
a les Illes Balears hi hagi activitats tan bàsiques i tan
elementals co m són les farmàcies, com són les botigues,
forns, etc., que no poden dispo sar d’aquest material
d’autoprotecció per als treballadors, i en el cas de les
farmàcies que no tenguin material per dispensar a qualsevol
ciutadà. Per tant, això és una qüestió tan elemental que crec
que el Govern, evidentment, ha de fer tot el que pugui per a no
només proveir d’aquest material d’autoprotecció al personal
sanitari i a aquell que es dispensi directament des dels centres
de salut, sinó a la gent del carrer, a la gent que fa la seva
activitat normal treballant en aquest tipus d’establiment, i que
es posen en perill també d’una manera molt important cada dia
quan van a fer feina.
Per altra banda, també, crec que ha quedat clar el tema del
transport aeri i marítim, crec que les mesures preses fins ara
són prou satisfactòries, no obstant entenem que no s’han de
deixar de banda que tal vegada s’hauran de fer encara més
restrictives si n’és el cas.
I pel que fa a les mesures econòmiques que li havia
assenyalat, li agraeix, Sra. Presidenta, que vostè hagi pres nota
d’alguna d’aquestes qüestions i que valorin si realment l’ISBA
fa tot el que pot fer o si encara pot fer una mica més, jo estic
convençuda que encara pot fer una mica més.
I analitzarem també en les properes setmanes quantes
persones, és a dir, quants autònoms, quantes empreses,
quantes PIME s’han acollit finalment a aquests ajuts, veurem
si realment aquests ajuts són un instrument vàlid i útil per fer
front a aquesta situació tan greu.
Per altra banda, també hem parlat d’activitats no essencials,
també la Sra. Pons ha intervengut anteriorment i n’ha parlat,
creiem que hi ha activitats que requereixen una revisió, vostè
diu que ja ho ha traslladat al Govern, que això s’està valorant
i estic molt contenta que sigui així, però ja li dic que és
important que no perdin de vista aquesta qüestió, perquè si
tenim en compte que tot aquest tipus d’activitat no es pot
considerar actualment com a activitat essencial potser valdria
la pena returar i que aquest confinament també afecti aquestes
activitats per a les properes dues setmanes.
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I finalment, quan parlàvem d’educació, és cert, jo també
vull donar, en nom de la coalició que represent, i estic segura
que també dels diputats de MÉS per Menorca, un agraïment a
l’esforç que fan tots els centres educatius, tot el personal i
professors de la comunitat docent, i pares i mares i alumnes
i a tothom que fa un esforç ingent per adaptar-se a aquesta
nova situació, però, després d’haver escoltat que hi ha una
reunió prevista per al pro per dimecres entre el conseller
d’Educació de les nostres Illes i la ministra, i la resta de
consellers i conselleres d’altres comunitats, crec que sí que
és bo començar a valorar l’oportunitat de fer un pla de xoc, crec que no se’m sentia-, de pensar en un pla de xoc que
permeti recuperar en la mesura del possible aquest temps que,
entre cometes, s’haurà perdut, perquè, a veure, tampoc no
podem ser ingenus i pensar que les classes i els seguiments
que s’han fet remotament puguin tenir la mateixa efectivitat
que les classes presencials. Per tant, aquí si amb alguna
mesura es pot arribar a resoldre la situació que ha generat
aquest mes o que haurà generat aquest mes, com a mínim, de
confinament, molt bé està. I segur que to ts ho agrairem i
anirem a favor que comencem el curs escolar que ve al ritme
que pertoca.
I per part meva agrair, evidentment, i novament, la feina del
Govern i instar-los que hi hagi una nova compareixença un poc
més endavant perquè puguin seguir exercint aquesta labor de
control, i sobretot una labor que crec que ha de ser propositiva
en aquest moment.
I ja acab, i ha fet referència a les dues propostes que li
volen traslladar els de MÉS per Menorca o que li trasllat en
nom de MÉS per Menorca, i és que els co mpanys diputats
d’aquesta formació li demanen a vostè que insti el Govern de
l’Estat a decretar el confinament total de la nostra comunitat,
seguint la recomanació dels experts i seguint els exemples
d’altres països, com és el cas d’Itàlia, i a suspendre també
totes les obres públiques que es troben actualment en marxa.
Per tant, queda trasllada aquesta demanda de MÉS per
Menorca.
I novament, moltes gràcies a tothom.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Gràcies, Sr. President. En moments difícils és quan es
necessita la política en majúscules i, Sra. Armengol, vostè
demostra aquests dies lideratge i compromís. Vostè, així com
tots els socialistes, va sortir fa uns anys amb les marees
defensant la sanitat pública universal des d’una ferma
convicció que l’estat del benestar és l’única cosa que ens
iguala als ciutadans i a les ciutadanes, un estat del benestar que
a dia d’avui és l’únic dic de contenció d’aquesta situació
d’emergència sanitària. Estam orgullosos de la gestió sanitària
feta aquests anys que ens ha permès tenir més recursos a la
sanitat pública, més professionals, la fi de copagaments i que
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en aquests moments puguem estar en millors condicions per
fer front a aquesta emergència sanitària.
I consideram una bona mesura que s’hagin posat tant els
hospitals privats i militars a disposició de la ciutadania, perquè
la prioritat és garantir el dret a la salut de la població.
Ahir, el president Sánchez comentava que s’han comprat
549.000 tests ràpids i que arribarem als 6 milions els quals es
posaran a disposició de les comunitats autònomes i avui de
matí hem conegut que ja s’ha començat a distribuir aquests
tests als diferents territoris; així com s’han comprat 1 milió
de mascaretes que es donen a les comunitats autònomes, amb
independència de les que es puguin comprar, com vostè avui
de matí ha comentat. Aquestes dificultats no és una dificultat
d’una comunitat autònoma, sinó que és comuna, i no és una
dificultat d’un país, sinó que só n mo lts els països que es
troben en aquesta situació, és un problema que Europa va
deslocalitzar tota la producció de determinats productes, com
les mascaretes protectores o de determinats productes
medicinals o farmacològics, i tota la producció és a Xina, per
això no es troben les mascaretes; per això Macron ha hagut de
confiscar mascaretes per distribuir-les entre el perso nal
sanitari i per això molts de metges han de viatjar a Rússia per
aconseguir-les, perquè parlam d’una pandèmia mundial la qual
cosa no hem d’oblidar.
I tampo c crec que haguem d’oblidar que l’OMS ens ha
felicitat a Espanya per l’actuació duta a terme i que ha
qualificat d’exemplar, perquè ha enfocat d’una manera
correcta que qualsevol govern ha de tenir per a l’enfocament
per detenir l’avanç del COVID.
En aquest moment crec que allò urgent és detenir el virus
i que aquesta crisi sanitària no es converteixi en una crisi
social i econòmica i cap aquí hem de sumar tots els esforços,
i no podem deixar els ciutadans i ciutadanes més desfavorits
desproveïts dels drets quan més ens necessiten, moltes
famílies estan preocupades pel que passarà, si podran pagar les
hipoteques, si podran pagar els lloguers, si els seus fills
podran menjar d’una manera correcta perquè això ho feien a
l’escola, si les persones sense sostre podran ser ateses, i jo
crec que avui vostè, totes les explicacions que ha donat i totes
les mesures del Govern de les Illes Balears que
complementen les del Govern d’Espanya els envien a totes
aquestes famílies, treballadors i treballadores, petites i
mitjanes empreses un missatge de tranquil·litat. El pla de xoc
que s’ha posat en marxa a nivell estatal és la major
mobilització que mai no s’ha fet de recursos públics, 200.000
milions d’euros, Pablo Casado proposava 100.000 milions
d’euros, està bé que el Sr. Company digui que això no és
suficient, però és el doble del pla de xoc que proposava el
Partit Popular.
Apel·lam una vegada més a la responsabilitat social per
frenar la corba i que, mentre no tinguem vacuna, tinguem la
consciència que nosaltres som aquesta vacuna i que tothom
que pugui ha de quedar a casa. Aquests dies la societat ens
demostra la seva millor cara, la de la so lidaritat i la

90

DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 6 / 23 de març de 2020

responsabilitat, que és molt conscient del que ens jugam per
poder sortir el més aviat possible d’aquesta situació.
Jo, a la meva nina de quatre anys, cada vespre, quan sortim
al balcó a fer els aplaudiments, li explic que ens deixam la pell
per sortir d’aquesta situació, que hi ha els professionals
sanitaris que salven vides, que els aplaudim a ells, a totes les
persones que aixequen el país perquè puguem estar tots i totes
bé, i que en sortirem, tornarem a l’escola, tornarem al parc,
tornarem amb els amics, tornarem abraçar els avis i tornarem
a la normalitat i a ser feliços, i crec que això també és una
lliçó d’ètica que podem traslladar als nostres infants, perquè
d’aquesta crisi n’hem de sortir amb nous valors de solidaritat,
de cohesió, de comunitat i de convivència.
I no és el moment de polèmiques estèrils, ni de retrets, és
temps de sumar i de lluitar contra la crisi sanitària, perquè
després del virus tendrem la dura realitat econòmica i esperem
que aquí puguem destinar tots els grups polítics les nostres
energies amb altesa de mires, amb responsabilitat, amb unitat
i deixar-nos d’interessos partidistes per tirar el país cap
endavant.
Vostè avui aquí ha fet un exercici de transparència per
retre comptes, per exposar les mesures, per contrastar, com
ho va fer divendres passat quan a tots els grups polítics, als
diferents portaveus ens va convocar al Consolat de la Mar per
tractar de primera mà totes les mesures que es prenien, i avui
ha vengut aquí, a la seu de la sobirania popular de les Illes
Balears a donar explicacions als grups polítics i a la
ciutadania, i poder contrastar i valo rar, i nosaltres això ho
valoram mo lt positivament, perquè això és un exercici de
transparència, el fet de ser aquí i contrastar i donar totes les
dades i poder escoltar l’oposició i les seves crítiques és un
exercici de transparència, i necessitam aquesta transparència
i la confiança.
I aquesta confiança es requereix amb la unitat i fora
discursos catastrofistes, com desgraciadament, avui hem
sentit de la mà del portaveu del Partit Popular.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cano. En torn de contrarèplica té la paraula
la presidenta del Govern que, com que han intervengut tots els
grups en torn de rèplica, té fins a un temps màxim de 40
minuts.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Moltíssimes gràcies, Sr. President, gràcies a tots els grups
parlamentaris per les seves intervencions. Vull dir-los que
intentaré en aquesta intervenció donar resposta a aquelles
qüestions que han tornat plantejar i que tal vegada m’havien
quedat per contestar a la primera rèplica.

Crec que es demostra que és necessari retre comptes per
part del Govern de les Illes Balears i que puguem contrastar
propostes i informacions. Òbviament, des del Govern vàrem
fer aquesta reunió amb to ts els grups parlamentaris,
directament, jo mateixa amb la consellera de Presidència en
el Consolat de la Mar per intentar escoltar les propostes de
les diferents formacions polítiques, també per com afrontar
el dia a dia d’una situació complexa i pensar en el mig i llarg
termini també, que és absolutament necessari, d’aquesta
comunitat autònoma. Jo agraesc les aportacions que tothom va
poder traslladar ja en aquell moment, a través de la Conselleria
de Presidència estam en contacte permanent amb tots els
partits polítics i per tant seguirem en aquesta línia també de
treball, òbviament, amb les compareixences que s’hagin de fer
aquí, en el Parlament de les Illes Balears que, com saben, tenc
plena disposició per poder retre comptes, per poder explicar,
per poder contrastar i per poder debatre, perquè aquesta és
també la meva obligació democràtica i sens dubte l’assumesc
amb tot el que això suposa.
Des del Govern volem donar la informació, la donam, ho
volem fer de forma transparent, ho fem i explicam a la
ciutadania aquelles qüestions que vivim i el que nosaltres
entenem que pot succeir a les Illes Balears.
Jo vull tornar reafirmar l’agraïment a totes les forces
polítiques, crec que aquest moment és un moment d’unitat, és
un moment de suma, és un moment de suma d’esforços
individuals i col·lectius, ho agraesc a tota la ciutadania, també
ho agraesc a totes les formacions polítiques i a totes les
institucions, a mi no em trobaran ara a un debat estèril que
crec que no ajuda en res, sinó que crec que del que es tracta és
de donar respostes, de donar propostes, de donar solucions i
d’explicar des de la tranquil·litat a la població que la feina es
fa ben feta i que, per tant, assumim òbviament una
responsabilitat enorme davant una malaltia nova, davant una
pandèmia mundial amb tot el que això suposa, i ho fem amb la
màxima voluntat de treure les millors solucions, o sigui que
es contagiï la menys gent possible, que haguem d’ingressar els
menys ciutadans possibles, perquè la meva obsessió en aquest
moment és aquesta, la meva i la de tothom, és òbviament
contenir l’expansió de la malaltia, és evident que fins que no
tenguem una vacuna i per això és molt important també la
inversió en la ciència, l’única vacuna que tenim és la barrera
que podem posar cada un de nosaltres als contagis i, per tant,
en aquesta línia estic compromesa a seguir-hi treballant.
I entenc perfectament, i crec que aquí tots ho han dit
d’alguna manera, que la gent estigui espantada, que la gent
tengui dubtes, que la gent tengui incerteses, que la gent intenti
saber informació de la millor manera possible, i jo repetesc:
la millor manera possible de rebre les informacions és a
través del que explicam des de les autoritats sanitàries a tots
els nivells, des de les autoritats institucionals ò bviament
tothom fa una feina magnífica per intentar traslladar la posició
als ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma.
També per entendre bé el marc en el qual ens trobam,
no saltres, òbviament, com a govern, i totes les institucions
seguim prenent decisions cada com gestionam les coses, ara,
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ens tro bam en un estat d’alarma, això vol dir que hi ha
decisions que només pot prendre el Govern d’Espanya
òbviament, això és així, i no vol dir que nosaltres no en
prenguem moltíssimes de molta índole i de moltes
característiques, ara, hi ha decisions, que són les que marca el
reial decret, que només pot prendre el Govern d’Espanya i que
nosaltres evidentment treballam de forma coordinada.
Jo vull ser molt clara, nosaltres com a societat i no només
com a govern, que òbviament també, sinó com a societat, ens
vàrem reunir amb tothom, des del principi, tothom ens va dir:
fonamental, tanquem les Illes, i jo crec que va ser un missatge
molt clar de tothom, de tots els agents socials, econòmics, de
tothom que ens vàrem reunir, els partits polítics, i nosaltres
vàrem dir al Govern d’Espanya: hem de tancar les Illes, això és
fonamental, i les hem pogudes tancar perquè hem tengut la
col·laboració del Govern d’Espanya, perquè això no era
competència nostra. És veritat que això és mal d’explicar,
perquè la gent et diu: per què deixes entrar avions, bé, jo no
em puc posar allà amb un..., és que les coses van així i, per
tant, aquesta és la realitat, vàrem ser molt contundents, vàrem
ser molt clars, el Govern d’Espanya ho va entendre
perfectament i va tancar Balears, les Illes Canàries, Ceuta i
Melilla, els quatre territoris extrapeninsulars, nosaltres amb
un plantejament de menys línies d’entrada a cada una de les
illes.
P er què menys línies? Perquè ho vàrem pactar amb el
ministre Ábalos i el ministre Ábalos va assumir, i ho repetesc,
la proposta que va fer el Govern de les Illes Balears, i per això
jo ho he agraït públicament, perquè crec que també s’han de
dir les coses, jo quan crec que el Govern no acompleix prou
amb el ciutadà de les Illes som la primera a dir-ho, però quan
han assumit la proposta que va fer el Govern també ho vull dir
i ho vull deixar clar.
Tema sanitari i les diferents qüestions que tal vegada han
quedat en l’aire o que vostès han tornat plantejar en el torn de
rèplica. Primer de tot, missatge de tranquil·litat al sistema
sanitari, crec que és molt important repetir-ho i jo ho repetiré
cada vegada, nosaltres treballam intensament i es fa feina molt
ben feta, el personal òbviament que mereix tots els elogis del
món perquè ho demostra cada dia. Hem planificat, i jo els ho
repetesc, hem planificat des d’abans de tenir el primer cas
contagiat en aquestes illes, que vàrem ser la segona comunitat
a tot l’Estat, i això ens ha donat més temps de planificació tal
vegada que a altres territoris.
En aquest moment on som, personal sanitaris, que és el
que s’ha dit: nosaltres tenim evidentment la possibilitat de
contractació i amb això no hi ha cap restricció pressupostària
a l’ib-salut que ho tengui tothom molt clar, no escatimarem
cap recurs per a la contractació de tot el personal sanitari que
necessitem, i aquesta setmana si necessitam més personal el
contractarem, ja hi ha tots els llistats de les persones que
poden venir, tot això està fet, que tenguin la tranquil·litat, tot
el que ens marca el reial decret que poden contractar i, per
tant, en això vull donar també aquest missatge de tranquil·litat.
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També en tot el que fa referència al personal sociosanitari
i personal social, hem aprovat un decret llei el divendres
passat, com a Govern de les Illes Balears, on també alleugerim
les titulacions necessàries per al personal social, precisament
per si en necessitam més poder contractar més gent, això
també és una decisió que ja ha pres el Govern i que hem
aprovat pel decret llei d’aquest divendres passat en Consell de
Govern. Tampoc no hi ha cap restricció pressupostària per a
la contractació, també es fa feina en mirar els auxiliars de
residència, treballadors socials, tota la gent que puguem
necessitar de més nosaltres com a govern, o els consells o els
ajuntaments i que, per tant, en aquesta línia treballam de forma
conjunta. Per tant, en personal en aquesta línia fem feina.
Els temes de les instal·lacions sanitàries, els explicava
abans el pla, es va fer un pla de contingència a cada hospital
públic, hem fet feina també amb tota la sanitat privada, hem
tengut col·laboració amb tota la sanitat privada, amb diferents
reunions i s’ha programat quin tipus de patologies aniran a
cada hospital, hem fet una planificació específica, tal i com
ens diuen els criteris sanitaris, precisament perquè el
coronavirus no pugui infectar un altre i tota aquesta qüestió
més tècnica i més sanitària que s’ha fet conjuntament i, per
tant, s’han planificat totes les instal·lacions necessàries per
garantir els ingressos, per garantir també les necessitats d’UCI
que puguem tenir que, sens dubte, és un dels problemes que
afecten molts altres territoris quan la malaltia puja molt de pic
afecta molt les necessitats d’UCI, i per tant en aquesta línia
també hem treballat conjuntament amb tothom.
Medicalitzam, com ja els deia, alguns hotels que pensam
que si és necessari val més tenir la feina feta, i en aquest
moment, repetesc, la tranquil·litat és en aquest moment no és
necessari, en aquest moment no tenim problema a les
urgències dels hospitals, en aquest moment no tenim
problemes a la UCI, però no pensam en avui, pensam en demà,
el que pugui passar la setmana que ve i el que pugui passar
l’altra, i per això planificam tota la sanitat. Per tant, jo vull
donar aquest missatge també molt clar, per això medicalitzam
en aquest moment l’Hotel del Palau de Congressos de Palma,
que ens ajuden les forces armades a traslladar material, això
també ho vull explicar, no és que necessitem omplir-lo ni avui
ni demà, ni molt manco, però planificam pel que ens pugui
venir si la malaltia augmenta de contagis, que és el que es
preveu en aquesta corba famosa que tothom ja coneix
perfectament de la malaltia, perquè ens l’han explicada en
diferents ocasions.
Per tant, també aquesta tranquil·litat que les instal·lacions
sanitàries estan preparades i adequades per rebre la punta de
contagis. I en aquesta línia seguirem treballant d’una forma
continuada.
Material sanitari. Tothom necessita més material sanitari
del que té, òbviament, per tant, això aquí, a Itàlia, a França, a
Alemanya i per tot, i per això tothom compra massivament
material sanitari. Què fem nosaltres, crec que des d’un
exercici de responsabilitat? Nosaltres garantim, garantim, i
està garantit, i també vull donar aquest missatge, està garantit
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el material sanitari de protecció a tot el personal sanitari i
social que el necessita en aquest moment.
És veritat que dius: hi ha més demandes de les que tens? És
clar que sí, aquí i a tot el món. Què fem? Guardar l’estoc
necessari per planificar-nos i, per tant, l’estoc diari està
garantit, sí, està garantit, si és això el que se’m demana
claríssimament. En aquest mo ment sí està garantit l’estoc
diari.
Necessitam més material? Sí. El repartim de forma molt
prudent per assolir la protecció dels que més necessitam tenir
protegits, que só n els que atenen les persones que estan
infectades de coronavirus o hi poden estar? Sí, aquesta és la
prioritat que tenim com a govern, i és la que marca el reial
decret, no no més ho fa aquest govern, ho fa tota Espanya,
perquè, repetesc, les normes estan marcades per a tothom
igual. I per tant, primer protegim el personal sanitari que ha de
tenir l’atenció directa amb malalties contagioses i, per tant, en
aquest cas el coronavirus i per tant crec que això és la nostra
responsabilitat, i repartim el material sota aquests criteris.
I amb el criteri de prudència, per estar preparats perquè
l’estoc ens basti, que aquesta és una gran responsabilitat, una
gran incertesa de tots els que compren a nivell internacional.
Què tenim? Que el ministeri ha anunciat la compra massiva de
material i ens han dit: aquesta setmana rebreu tests ràpids,
d’aquests de tres minuts que encara no té cap comunitat
autònoma donats pel ministeri, i que ens arribaran aquesta
setmana. Ens han dit la quantitat, que em demanava la portaveu
d’El Pi? No, ens han dit que aquesta setmana els rebrem; ahir
vespre, ho repetesc, que em diguin demanarem material
sanitari, jo ho vull dir claríssim, és que no faig altra cosa, ni jo
ni la consellera de Salut ni cap membre del meu Govern que
pot tenir una videoconferència, és que ningú no fa altra cosa,
jo i tots els presidents de les comunitats autònomes i de les
ciutats autònomes, és que és monotemàtic, és clar que sí. Però
no d’ara, des que se’ns va contagiar el primer cas, repetesc,
nosaltres ho duim així i demanam al Govern d’Espanya el
material sanitari que necessitam, igual que ho demana tothom.
Ara, ens han dit que rebrem això, avui, ja els ho he dit, les
mascaretes, ahir varen anunciar 50.000 que rebrà Balears, jo
ho repetesc, n’hem rebudes, les tenim aquí, això és des de dia
10 de març, les 25.000 de 50.000, les altres 25 en teoria
venen cap aquí, però jo vull que tenguin clar que els he dit: qui
ha comprat és el Govern, del ministeri rebrem això, d’acord.
Nosaltres en vàrem comprar, n’hem comprades 400.000
de mascaretes, ja, ja des de l’1 de gener, 400.000, el Govern
de les Illes Balears, perquè vàrem planificar hem tengut
mascaretes, ho dic, igual que mascaretes els puc dir les ulleres
de protecció, les bates, tots els quids de protecció, els ha
comprats la Conselleria de Salut des de l’1 de gener, nosaltres
n’hem comprades 400.000, tenim comandes fetes per més de
2 milions de mascaretes. Ho dic perquè això és la feina que fa
el Govern, jo els puc retre comptes i els ret comptes amb tota
la transparència que puc.

Els tests, els quids de les PCR que s’han fet a les Illes
Balears, totes, totes íntegrament les ha comprades el Govern
de les Illes Balears, no saltres no n’hem rebuda cap del
Ministeri e Sanitat, ho dic perquè tenguin la tranquil·litat que
hem planificat, perquè si no haguéssim planificat no les
haguéssim tengudes, aquesta és una cosa prou objectiva. Per
tant, jo ho dic i agraesc la feina immensa que fa el ministre
Salvador Illa, alhora, perquè sé la complicació que té, perquè
jo som conscient del que succeeix, igual que crec que ho és
tothom. És clar, quan ets a la videoconferència i parles amb la
presidenta de la comunitat de Madrid o parles amb el president
de Catalunya o parles amb la presidenta de La Rioja i
t’expliquen la seva realitat en aquest moment, és clar, no ens
trobam en la mateixa situació, no hi estam, i, per tant, també
hi ha aquests criteris que necessiten compres massives a altres
llocs, i això és així, és que això és així i jo no puc dir una cosa
que no sigui una altra.
Ara, el missatge meu és: tranquil·litat, nosaltres vàrem
planificar les compres, de fet, els ho repetesc, nosaltres
n’hem comprades més de 400.000, que són les que empram a
les Illes Balears, en estoc garantit cada i en això garantim
l’estoc; tenim comandes fetes per més de 2,5 milions de
mascaretes a les Illes Balears, nosaltres, com a Govern de les
Illes Balears. De moment n’hem rebudes 25.000 de l’Estat i
ens diuen que en rebrem 25.000 més, però ens diuen que hi ha
comandes massives fetes a nivell estatal de to t tipus
d’equipament de protecció i també de tests, dels ràpids i dels
que empram ara totes les comunitats autònomes i que ens
donaran quantitat suficient, això és el que ens garanteix el
Ministeri de Sanitat, és el que jo trasllat.
Però, com que nosaltres intentam anar més enllà, també
hem fet comandes que la comunitat autònoma negocia per fer
comandes directament nosaltres a Xina, que plantejam, tan de
mascaretes, com de material de protecció, com de tests,
nosaltres també tenim comandes fetes de tests,
independentment del que rebrem del Ministeri de Salut. Jo
esper haver-ho explicat bé i amb les dades que siguin
suficients.
Repetesc, el nombre de tests que hem fet, arribarem avui
a 3.000, que els fem segons ens marquen els criteris de
sanitat, que crec que és el que hem de fer, no a tothom se li ha
de fer el test encara, perquè això no ens ho ha marcat el
Govern d’Espanya, i nosaltres, òbviament, ho fem segons les
regles absolutament sanitàries i amb els criteris que se’ns
marquen.
El material de protecció, repetesc, els protocols es fan a
nivell estatal, sota criteris tècnics, per tant no tots els
treballadors han de dur mascareta, no és així, s’ha de fer
sego ns els criteris que es marquen, perquè aquí no tots ho
podem decidir tot, hem d’anar sota criteris rigorosos, som a
un estat d’emergència, a un estat d’alarma, per tant, convé ser
disciplinats també en això. I evidentment garantim
mecanismes de protecció, nosaltres també hem traslladat a
través d’IBASSAL les mesures de salut laboral que ha
d’emprar cada sector laboral i en aquesta línia treballam.
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Vull dir que, per exemple, nosaltres hem demanat que
empreses privades, per exemple de serveis d’alimentació molt
directes, doncs posin mampares de protecció per als seus
treballadors, tot això es fa i es treballa, i jo ho agraesc; les
cadenes de distribució fan una feinada, tots els empleats, diré
empleades perquè quasi totes són dones, caixeres dels
supermercats, de gent que ven en els mercats, de gent que ven
en tendes d’alimentació fan una feina magnífica, i que jo
entenc perfectament que tenguin por, que tenguin incertesa,
però cada dia el matí son a fer feina i són a fer feina per a
nosaltres, i això no ho podrem pagar mai de cap manera
possible.
Quant al sistema de salut, que també és important dir que
nosaltres des del principi vàrem planificar les dues vies
d’accés dins l’atenció primària i els ho spitals, estan
diferenciats els que van per infecció respiratòria de la resta,
tot això ho dic per garantir també aquesta celeritat que hi ha
pogut haver dins el tractament de les persones.
No sé qui havia comentat sobre les línies telefòniques i de
l’accés, nosaltres, òbviament, i això és així, es varen disparar
les consultes telefòniques en termes sanitaris, i ho vàrem dir
el primer dia, el 061 vàrem haver de contractar 60 persones
que es varen contractar directament i ràpidament, ho dic
perquè també l’administració ha estat molt eficaç en aquestes
qüestions, i hem arribat a tenir una situació normalitzada. És
veritat que quan després fem la doble via dins atenció primària
se’ns disparen les sol·licituds de cita prèvia i per això
reforçam també la línia telefònica de cita prèvia. Els dic tot
això perquè tot això suposa, i vostès i sobretot els que han
estat al Govern ho saben perfectament, suposa adaptar línies
telefòniques, treballadors públics que atenguin aquestes línies
telefòniques, tots aquests no els veiem, són més anònims com
a treballadors públics però també els ho vull agrair perquè no
es poden imaginar la quantitat d’hores que fan.
I responent a la Sra. Lina Pons, també hem habilitat un
telèfon, que jo ara el diré, el 900101798, que aquest és per a
empreses, per a treballadors i per a autònoms on es dóna tota
l’explicació de totes aquelles mesures que ha pres el Govern
d’Espanya i que hem pres nosaltres que poden ajudar en aquest
moment a les empreses i treballadors. Això vol dir també que
hi ha hagut gent que ha preparat la informació que s’ha de
donar a aquests ciutadans i ciutadanes i que també els ho vull
agrair.
En tots els temes que m’han demanat sobre el plantejament
dels recursos públics que tenim i de com hem d’afrontar
aquesta situació de crisi i post crisi, repetesc, nosaltres hem
demanat al Govern d’Espanya tots les sol·licituds, també li
hem demanat i abans no ho he traslladat i ho vull fer ara, tota
la flexibilització a nivell de la Unió Europea, vostès saben que
ells ja han llevat el peu de l’accelerador de l’estabilitat
pressupostària i per tant hi ha aquest plantejament a nivell
d’Unió Europea també d’ajudar els països membres. Espanya
lidera una proposta que a mi em sembla molt interessant, que
és allò dels bons coronavirus i que, per tant, en aquesta línia
crec que seria molt bo per poder eixugar el deute de les
comunitats autònomes, perquè si no... -de les comunitats
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autònomes, perdonin-, dels estats membres i així poder-ho fer
amb nosaltres, perquè crec que és absolutament necessari i no
només pensar en avui, sinó també pensar en demà i passat
demà.
Quant a les mesures pròpies que hem demanat, òbviament,
són més recursos econòmics, nosaltres som prou conscients,
molt conscients que els ingressos ens cauran a la comunitat
autònoma, igual que cauran a to ta Espanya, però que ens
cauran, òbviament; som conscients que la despesa sanitària,
social i d’ajuda i suport a molta de gent que haurem de fer
significa molt de pressupost públic, i ja vaig anunciar, i ho puc
fer aquí una altra vegada, que haurem de refer el pressupost
que vàrem plantejar per a l’any 2020, òbviament, en el mes de
setembre, que és quan nosaltres vàrem plantejar el pressupost
per al Consell de Govern, no estàvem en aquesta situació i ara
ens trobam en una situació d’estat d’alarma.
I jo agraesc, crec que era el portaveu del Partit Popular que
ha dit que ens aprovarien les modificacions pressupostàries i
el nou pressupost, i agraesc aquesta actitud positiva perquè
òbviament tendrem, tenim ja una situació absolutament
diferent de la del setembre del 2019, desgraciadament, tot el
món té una situació absolutament diferent. I les prioritats,
com es poden imaginar, seran les persones i crec que aquest
govern sempre ho ha demostrat, les persones d’aquestes illes,
els autònoms, les empreses, per intentar refer la nostra
economia el més aviat possible.
Quant a tot el que s’ha plantejat per a les mesures que s’han
pres a nivell estatal, em demanen que s’han allargat més temps,
entenc que aquesta és la petició. Òbviament, és clar, en aquest
moment el Govern d’Espanya va fer un ajornament d’un mes
de les hipoteques la setmana passada, que només teníem 15
dies d’estat d’alarma, òbviament aquestes mesures les haurà
d’allargar o prendre’n de molt més contundents.
Jo també vull ser molt clara, tothom pren mesures molt
contundents sabent que n’haurem de prendre d’altres, jo he dit
aquí clarament, i ho he dit, en primera persona, ja ho vaig dir
el dia que ho vàrem anunciar, posam 50 milions d’euros,
sabem que no seran suficients, sabem que n’haurem de posar
molts més, però els anirem posant a mesura que es vagin
eixugant per part les empreses de la nostra comunitat
autònoma.
Ara també vull ser molt clara, tenim una convicció des del
Govern de les Illes Balears que és treballar des d’aquesta mesa
que ha proposat El Pi, que hem acceptat, òbviament seran
escoltades totes les propostes dels grups parlamentaris, per
tant, també li dic al portaveu de Ciutadans que ho plantejava, sí,
la farem la mesa post crisi, ara, també sempre amb el criteri
del diàleg social i d’escoltar i pactar amb els agents socials i
econòmics aquelles propostes que ens duen al Govern de les
Illes Balears, així hem treballat i així seguirem treballant.
Què ens han demanat tothom? Liquiditat a les empreses,
això és el que necessiten, agilització en el pagament dels
proveïdors, ho ha dit algú, per això hem fet un decret llei, el
divendres passat, per a totes aquelles despeses del Govern de
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les Illes Balears que van lligades al coronavirus, totes tenen
una tramitació burocràtica molt més ràpida i d’això hem fet un
decret llei que vàrem aprovar divendres passat, precisament
per agilitar tots els pagaments, perquè entenem que la gent
necessita liquiditat, i òbviament les empreses ens demanen
això, ens demanen liquiditat i per això vàrem fer la línia
d’ISBA d’una forma immediata.
Quant als lloguers i a totes aquestes propostes que sabem
que són absolutament necessàries, dir-los també que des del
Govern de les Illes Balears treballam en un paquet de mesures
més socials també per donar suport immediat a persones que
tenen una situació de més vulnerabilitat.
Acab amb les mesures aquestes econòmiques, sí que crec
que és important ressaltar, ho feia la portaveu del Grup
Socialista, que el Govern d’Espanya ha posat en circulació o
en mo viment 200.000 milions d’euros, i això és molt, són
quantitats potents, però que jo, ho repetesc, si no són
necessaris ja el president d’Espanya ha dit en diferents
ocasions que s’hauran de mobilitzar més recursos, amb aquest
compromís també s’ha adreçat a totes les comunitats
autònomes i a tots els municipis i a consells insulars.
Amb la mesura del confinament i de l’aïllament, jo ho vull
repetir, nosaltres vàrem liderar el tema del tancament i s’hi ha
donat suport, jo també vull ser molt clara, a les Illes Balears,
i jo crec que aquesta reflexió també la vull fer, també per
donar tranquil·litat, entendran que crec que també s’ha de
traslladar aquesta tranquil·litat a la població de les Illes
Balears, a les Illes Balears nosaltres so m una comunitat
autònoma, com és ben conegut, que depenem bàsicament del
sector de serveis i del sector turístic, per tant estam
infinitament més tancats que altres, no només tancats
d’entrades, sinó tancats de gent que es pot moure perquè hi ha
menys indústria, no és comparable el nostre territori amb
altres territoris espanyols, és així, i hi ha menys activitat de
construcció també que a altres territoris, aquesta és la realitat.
Així i tot, jo so c sensible a les propostes que han fet
diferents grups parlamentaris i òbviament les seguirem
discutint en el Go vern i amb el Govern d’Espanya, que,
repetesc, diumenge passat es va tenir aquest debat de forma
molt àmplia i que diumenge que ve estic convençuda que es
continuarà tenint, i supòs que tal vegada es prendran altres
decisions per part del Govern estatal.
Acab, una vegada més, per agrair el suport a tots els grups
polítics, moltíssimes gràcies per almanco intentar fer aquest
plantejament propositiu i, per tant, d’intentar cercar junts les
millo rs solucions. Jo sé que en aquests moments vivim
moments absolutament complicats, so m conscients des del
Govern que són moments de molta incertesa, som conscients
des del Govern que la gent, la ciutadania, és lògic que tengui
por, que tengui dubtes i per això creiem necessari donar la
màxima explicació possible per generar aquesta confiança
absolutament necessària entre tots i entre totes.
Repetiré el que deia durant el meu discurs, crec que és
fonamental en aquest moment mantenir l’actitud de coratge i

de valentia davant aquest moment tan complicat que vivim a
nivell mundial, actitud de coratge i de valentia vol dir tenir
aquests moments de febleses, però vol dir superar-los, i vol
dir quedar a casa i saber que ets a casa moltes hores i que és
molt dur i que penses i que tens molt de temps per pensar i
penses quin dia tendràs demà, i jo sé que això són moments
dificilíssims, i que nosaltres, des del Govern, farem tot el
possible per ajudar aquestes persones que estan totes soles,
que, repetesc, es fa des de la Conselleria d’Afers Socials a
tants i d’altres ciutadans. Som conscients que són moments
molt difícils per a empresaris, per a treballadors, per a
autònoms, per a les famílies de les nostres illes, però,
cregui’m, és molt important que traslladem a tothom que per
sortir-ne el més aviat possible hem de quedar a ca nostra, hem
d’estar sotmesos a aquesta situació difícil de no poder abraçar
a qui estimam, de no poder-lo besar, de no poder veure les
nostres famílies, de tenir aquesta situació terrible, però que
l’hem de passar per poder sortir-ne el més aviat possible.
Amb aquesta demanda a la ciutadania, acab amb l’agraïment
infinit, perquè sé que una gran majoria ho fa de forma
exemplar, perquè en aquests moments que són molt durs jo
em sent molt orgullosa de ser presidenta d’aquestes illes,
perquè ens dóna la ciutadania, una vegada més, una lliçó
immensa, la ciutadania en general, i d’una forma molt especial
els professionals públics i privats que tenen també una actitud
absolutament exemplar.
Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies a tots els
diputats i diputades presents i també als que són absents i que
ens han pogut seguir a través del canal del Parlament.
Moltes gràcies per poder haver fet aquesta Diputació
Permanent, insòlita, inusual i acomplir amb una de les nostres
obligacions, una sessió de control al govern. Moltes gràcies.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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