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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió, i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Andreu Prohens substitueix Maria Binimelis.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President. Joan Boned substitueix Patricia Abascal.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. Vicent Tur substitueix Andreu Crespí.

1) Compareixença RGE núm. 101/05, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Salut

i Consum, per tal d'informar sobre les actuacions

desenvolupades a la Comissió de seguiment del protocol

sobre l'existència de cloranfenicol, atès l'increment de casos

en el sector ramader de les Illes Balears.

2) Compareixença RGE núm. 8804/04, solAlicitada per una

cinquena part dels membres de la Comissió no permanent

de Salut, pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, de

l'Hble. Consellera de Salut i Consum, per tal d'informar

sobre l'ús d'antibiòtics tòxics per a l'engreixament

d'animals de consum humà.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en la

compareixença de l’Hble. Consellera de Salut i Consum,

solAlicitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant escrit

RGE núm. 101/2005, per tal d’informar sobre les actuacions

desenvolupades a la comissió de seguiment de protocol sobre

l’existència de cloranfenicol, atès l’increment de casos en el

sector ramader de les Illes Balears. I en la compareixença

d’aquesta, solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm. 8804/2004,

per cinc diputats membres de la Comissió no Permanent de

Salut adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal

d’informar sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a l’engreixament

d’animals de consum humà.

Assisteix l’Hble. Consellera de Salut i Consum, Aina

Castillo i Ferrer, acompanyada pels següents alts càrrecs: el Sr.

Antoni Pallicer Orzaez, director general de Salut Pública; Sr.

Gaspar Oliver Juan, director general d’Agricultura; Sr. Joan

Morell Marquès, director general de Desenvolupament Rural;

Sra. Maria José Pourtau Fernández-Segade, cap de Servei de la

Conselleria d’Agricultura; Sr. Jesús Martínez Sánchez, cap de

Servei de Seguretat Alimentària; Sra. Francisca González

Porcel, cap de Departament de Sanitat; Sr. Antoni García,

gerent d’IBABSA; Sra. Marta Padrón de la Cruz, cap de

gabinet de la consellera de Salut i Consum; i Sr. Javier Pons de

Villanueva, cap de premsa de la consellera de Salut i Consum.

Té la paraula, per tal de fer l’exposició oral, la Sra.

Consellera sense límit de temps. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

membres de la comissió, jo intentaré ser realment breu, però sí

que intentaré ser exhaustiva en l’objecte d’aquesta

compareixença, perquè precisament el mes de gener vaig

demanar la compareixença a què avui donam compliment per

explicar un tema que tots els presents i molts de ciutadans de

les Illes coneixen, i és precisament les actuacions que s’han

desenvolupat des del Govern de les Illes Balears davant la

iniciat detecció de cloranfenicol, de l’antibiòtic cloranfenicol

a, en aquests moments, nou explotacions ramaderes de

Mallorca. Dic inicial amb tota intenció, perquè després, i ja hi

entrarem, veurem que anàlisis posteriors han revelat que en

algun d’aquests casos no podem afirmar l’existència d’aquest

antibiòtic.

Pens que la detecció de l’antibiòtic a determinades

explotacions de Mallorca realment ha estat i serà un fet

important, perquè tota l’experiència que hem pogut adquirir

derivada d’aquesta circumstància l’aprofitarem per millorar tant

els procediments que es duen a terme a la nostra comunitat

autònoma en la gestió dels instruments i dels programes de

seguretat alimentària que desenvolupam, com a nivell nacional,

perquè així ja ho hem traslladat a l’Agència Espanyola de

Seguretat Alimentària, i des d’allà realment ho estan

considerant seriosament. Precisament per això vaig demanar la

compareixença el mes de gener, perquè afrontarem canvis que

incidiran en la millora dels controls de qualitat dels aliments i

també, per què no dir-ho?, perquè ha estat una qüestió que ha

generat certa preocupació política -i remarc preocupació

política- i per tant, en l’àmbit de la transparència que sempre he

dit que duria des de la Conselleria de Salut des del primer dia

que vaig assumir el càrrec, vaig considerar oportuna la

compareixença davant aquesta comissió de Salut.

Dic clarament que vull oferir totes les explicacions, totes les

informacions que vostès considerin oportunes amb el màxim de

transparència i amb un ànim certament constructiu. I per això

avui m’acompanyen tots els tècnics i els directors generals del

Govern que han participat en els treballs de la comissió, que

després explicaré, que es va constituir per poder gestionar tot

aquest procés.

El primer que m’agradaria ressaltar, entrant ja dins el fons

de la qüestió, és que -i repetiré paraules de la presidenta de

l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, la Dra. Neyra,

que vàrem tenir la sort que va passar uns dies a Mallorca i per

tant vàrem poder tenir una conversa amb ella a nivell personal-

si a Balears hem detectat precisament l’existència de

cloranfenicol a determinades explotacions ramaderes de les

nostres illes ha estat precisament perquè els controls, els

sistemes de control alimentari, funcionen a la nostra comunitat

autònoma. 

Crec que és obligat explicar una mica el marc on s’han

trobat aquestes deteccions de cloranfenicol, perquè ho han estat

en el marc del Pla nacional d’investigació de residus, el PNIR.

Aquest és un pla que és d’àmbit europeu i que té per objecte

establir mesures de control per tal d’evitar que substàncies

nocives arribin al consum humà a través d’aliments d’origen
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animal. A Espanya aquest pla, aquest PNIR, depèn de

l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, i cada

comunitat autònoma elabora els seus propis calendaris, els seus

propis programes de control. Es recullen mostres dins aquest

programa, tant de carn als escorxadors per part de funcionaris

de la Conselleria de Salut i Consum, com també de pinsos, de

llet, d’ous o fins i tot mostres biològiques d’animals a les

diverses explotacions ramaderes de les Illes, i aquestes

recollides, aquestes actuacions, són fetes pels funcionaris de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes

Balears. Una vegada recollides aquestes mostres es duen a

analitzar o bé al laboratori de la Conselleria d’Agricultura,

l’IBABSA, o bé al laboratori de Salut Pública de la Direcció

General de Salut Pública. Creia que era adient explicar el marc

on s’havia detectat precisament l’existència del cloranfenicol.

Dins aquest calendari l’any passat, l’any 2004, es va

determinar per part de la Conselleria de Salut que es recollirien

en el segon semestre, malgrat cada any dels anteriors s’havien

recollit 30 mostres per analitzar cloranfenicol, se’n recollirien

quasi el doble, és a dir, s’han recollit prop de 60 mostres per

analitzar, i dins aquest procés d’anàlisi, el laboratori de Salut

Pública, analitzant una sèrie de mostres de camp preses va

detectar la possible existència de cloranfenicol a tres

explotacions de Mallorca, que tot d’una que varen ser

confirmades pel laboratori de referència nacional varen ser

immobilitzades cautelarment per part de la Conselleria

d’Agricultura i Pesca del Govern. Estam parlant d’una

explotació de pollastres, d’una explotació de gallines

ponedores i d’una explotació de porcs.

Hem de dir que el cloranfenicol és un antibiòtic que

s’empra amb finalitat terapèutica en les persones, és a dir, que

el metge ens el pot receptar en qualsevol moment si ho estima

oportú, però que des de l’any 94, és a dir, fa escassament 10

anys, està prohibit el seu ús per al tractament d’animals de

producció, i per tant el seu ús és completament ilAlegal.

Des del Govern de les Illes Balears, a més de les

immobilitzacions cautelars d’aquestes tres explotacions, es

prengueren el mateix dia de la immobilització mostres d’aigua,

de pinsos i de més animals d’aquestes explotacions per poder

aclarir l’existència i la causa de l’antibiòtic. En aquell moment,

quan varen ser immobilitzades aquestes tres explotacions, vaig

ser informada d’aquest fet pel director general de Salut Pública,

i en converses amb la consellera d’Agricultura vàrem optar per

no prendre cap altra mesura extraordinària, llevat de la

vigilància sobre aquestes explotacions, atès que segons les

opinions dels nostres tècnics, per una banda es tractava

inicialment -cosa que després no es va confirmar però que en

aquell moment sí- de tres casos aïllats; per una altra banda, que

les quantitats que s’havien trobat a les anàlisis eren mínimes, i

per tant no significaven un risc significatiu pel seu consum; i

finalment, perquè el temps transcorregut fins a la confirmació

pel laboratori de referència, un mes pràcticament, tenia com a

conseqüència que els productes afectats serien molt difícils de

localitzar. I -i això és el més important- atès el risc poc

significatiu que per a la seguretat alimentària dels consumidors,

no era necessari generar alarma social ni iniciar altre tipus

d’actuacions. Aquestes opinions, aquestes recomanacions

tècniques, vénen avalades per un informe elaborat pel cap de

seguretat alimentària, el Sr. Jesús Martínez, que avui també ens

acompanya.

Una cosa vull deixar molt clar: aquestes indicacions

tècniques són les que vàrem seguir, perquè com vostès

entendran, en un tema d’aquestes característiques el criteri dels

tècnics, que són els que coneixen la matèria, és el que ha guiat

en tot moment l’actuació del Govern i de la conselleria.

Dit això també hem d’afegir que el diumenge dia 12 de

desembre hi va haver un mitjà de comunicació que va destacar

a la seva informació l’existència d’aquestes tres

immobilitzacions, però sobretot destacava el perill important

que tenia l’antibiòtic en el consum derivat de la carn que

pogués estar afectada. Això va motivar que des del Govern, i

amb la finalitat de controlar l’alarma social que es pogués

generar arrel de les notícies aparegudes, es fes una nota

informativa conjunta entre la Conselleria de Salut i la

Conselleria d’Agricultura per tal que poguéssim aclarir la

situació i explicar a tots els ciutadans els efectes del

cloranfenicol, i enviar un missatge de tranquilAlitat perquè, com

havien dit els tècnics, no suposava un risc important per a la

salut. Vull dir també que en tot moment els tècnics han seguit

el protocol d’actuació del PNIR, del Pla nacional d’investigació

de residus, aplicat a totes les comunitats autònomes i que, per

tant, conseqüència de l’aplicació d’aquest protocol, des del

primer dia en totes les immobilitzacions s’ha informat

puntualment l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. 

Ara bé, si bé és cert que els tres primers casos pareixien

puntuals i molt localitzats, l’aparició de mostres amb resultat

positiu i procedents d’altres explotacions va dur els tècnics a

concloure que existia una presència inusual de cloranfenicol.

Això és derivat del fet que el 23 de desembre es varen

confirmar per part del laboratori de referència quatre anàlisis

més que afectaven quatre noves explotacions ramaderes: una

d’oví i tres de pollastres, que lògicament varen ser

immobilitzades de manera immediata per part de la Conselleria

d’Agricultura. I per això mateix, perquè una cosa que

inicialment pareixia puntual després va esdevenir inusual, el

mateix dia 23 de desembre i de manera conjunta la Conselleria

d’Agricultura i la Conselleria de Salut varen decidir en aquell

moment prendre mesures especials, entre elles la creació d’una

comissió de feina, la que hem denominat comissió per al

seguiment del protocol d’actuació preventiva, a la qual vàrem

convidar a participar la Delegació del Govern i, de manera

especial, el científic professor Andreu Palou. Aquesta comissió

ha fet feina intensament des de la seva creació, al principi dia

a dia, tot i que eren festes de Nadal amb les complicacions

derivades, que no podíem entrar en contacte ni amb altres

comunitats autònomes ni amb altres institucions, i ara

pràcticament cada setmana.

El que més va preocupar en aquell moment, lògicament, era

la salut dels nostres ciutadans. Això era el més important, i per

això, tot i que teníem la confiança que els tècnics ja ens havien

confirmat que hi havia un risc poc significatiu per a la salut dels

nostres ciutadans, vàrem demanar l’assessorament del professor

Andreu Palou, que és un expert en seguretat alimentària,

sempre per poder actuar, com a primera premissa, des de la

màxima protecció als consumidors i poder posar al seu abast

tota la informació possible sobre el cloranfenicol i els seus
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efectes. El professor Andreu Palou és catedràtic de bioquímica

de la universitat, és president del comitè científic de l’Agència

Espanyola de Seguretat Alimentària, i a més és vicepresident de

l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Era un luxe

poder comptar amb aquesta persona experta en seguretat

alimentària, i també vàrem tenir la sort de poder comptar amb

ell, que estigués a Palma, perquè lògicament aquesta persona

no sempre és aquí. Vàrem contactar amb ell, es va posar a la

nostra disposició, i m’han de permetre que citi textualment

alguna de les seves declaracions: “La presencia de

cloranfenicol detectada es realmente baja, entre 0,2 y 2,4 ppb

-que són parts per bilió. Son cantidades que no representan un

riesgo importante para la salud. No está justificado que se

tengan que cambiar los hábitos alimenticios, porque la

cantidad detectada es muy pequeña y realmente no representa

un riesgo”.

Vostès comprendran que com a consellera de Salut aquesta

era la meva principal preocupació, i també lògicament la del

Govern balear. Es tractava de la salut dels nostres ciutadans, i

per això aquest havia de ser el missatge del Govern de les Illes

Balears, un missatge de màxima tranquilAlitat al consumidor,

com havíem ja dit anteriorment, que no havia de canviar els

seus hàbits alimentaris. 

En el mateix sentit també s’ha pronunciat el cap de

Microbiologia de l’Hospital Ramón y Cajal, que va venir a fer

una conferència a Palma i que és expert en antibiòtics, el Dr.

Fernando Baquero, qui fa uns dies va afirmar que la ingestió de

carn amb cloranfenicol no té conseqüències sanitàries sobre les

persones, “ni de carácter tóxico ni de ningún otro tipo”, com

va puntualitzar en aquells moments. 

Els puc assegurar també que els nostres tècnics tampoc no

han trobat cap estudi científic que reculli evidències clares que

el consum de carn amb presència de cloranfenicol pugui tenir

efectes perjudicials per a la salut humana. Aquests estudis

indiquen que hi ha, en principi, dos efectes secundaris

relacionats amb el cloranfenicol; un és l’anèmia comuna i

l’altre és l’anèmia aplàsica. En el cas de l’anèmia comuna,

segons els càlculs que els tècnics de la Direcció General de

Salut Pública han realitzat, en funció del nivell de cloranfenicol

que estàvem trobant a les mostres analitzades, podria aparèixer

aquest efecte de l’anèmia comuna en el cas que a la sang hi

hagués més de 25 micrograms per milAlilitre, és a dir, un

consum equivalent a 250.000 tones de pollastre cada vuit hores;

això és el que hauria de passar perquè existís una hipotètica,

també, probabilitat de sofrir una anèmia comuna. És cert que hi

ha un altre efecte secundari relacionat amb el cloranfenicol, que

és l’anèmia aplàsica, i que és excepcional; no està relacionada

amb cap dosi, però sí els he de dir que només quan hi ha un

tractament amb cloranfenicol subministrat en dosis

terapèutiques prescrites per un metge s’ha descrit que aquest

antibiòtic pugui produir l’anèmica aplàsica. Repetesc que el

desenvolupament d’aquesta patologia és excepcional: un de

cada 100.000 pacients, i reiter que està vinculada a la dispensa

mèdica de cloranfenicol, però que no s’han trobat evidències

científiques que la patologia es pugui desenvolupar després

d’una ingestió d’aliments amb aquest antibiòtic.

Aquesta, senyores i senyors diputats, és i era l’única realitat

contrastable i contrastada. No ha existit fins ara un risc

significatiu per a la població. Això ho afirmen els experts,

malgrat que determinades persones, i ho he de dir, amb no sé

quines intencions, es dedicassin a generar alarma amb

informacions contràries. Els agradi o no és l’opinió dels tècnics

i de la comunitat científica, que és ben clar que ha ser la que ha

de marcar l’actuació del Govern en tot moment en aquesta

situació o en qualsevol situació semblant.

Però és cert que, si bé no feia falta prendre cap tipus de

mesura en aquest sentit, en el sentit que s’havien d’indicar

canvis en els hàbits alimentaris, sí que era necessari

incrementar tots els controls que fèiem, perquè allò que no es

podia permetre era una exposició reiterada al cloranfenicol,

perquè això sí que hagués duit, si no a un risc manifest, sí a una

erosió de la seguretat alimentària dels nostres consumidors, i

per això hem dedicat la part principal de la feina de la comissió

que vàrem crear a aquesta tasca, a prendre mesures de

vigilància adients.

I he de dir, i vull fer-hi una menció expressa arribats en

aquest moment perquè és de justícia, he de fer un agraïment

molt especial a totes les persones que, fins i tot sense descansar

ni els dies de festa, sense tenir cap tipus de vacances, i estic

parlant especialment dels tècnics, han estat i encara estan

treballant amb un objectiu, que és protegir la seguretat

alimentària dels consumidors i enviar-los un missatge de

tranquilAlitat, investigar quines causes han duit a detectar la

presència inicial de cloranfenicol, i a dur totes aquelles

actuacions que destaquin la tolerància zero que té aquest

govern i qualsevol persona que fa feina en el Govern de cara a

la utilització de substàncies prohibides en animals destinats al

consum humà: tant els tècnics de la Conselleria de Salut i

Consum com els tècnics de la Conselleria d’Agricultura i de la

Conselleria de Medi Ambient, com els tècnics de la Delegació

del Govern, inclòs el SEPRONA, com el professor Andreu

Palou, que ha ofert la seva ajuda de forma totalment

desinteressada. I també agraïm molt especialment l’actitud del

Ministeri de Sanitat i Consum que, a través de la l’Agència

Espanyola de Seguretat Alimentària, des del primer dia que em

vaig posar en contacte amb la seva presidenta per tal de poder

accelerar totes les anàlisis, ha estat i està encara colAlaborant al

màxim amb nosaltres; crec que és un exemple de colAlaboració

i crec que és un exemple de colAlaboració institucional i de

responsabilitat. Totes aquestes persones, jo mateixa i la

consellera d’Agricultura, a qui també vull agrair expressament

la seva dedicació en tot aquest procés, hem estat fent feina dia

sí i dia també amb un objectiu, que era, després de tenir la

garantia que el risc sobre la població era mínim, tenim

tolerància zero en l’ús de substàncies prohibides en animals

destinats al consum humà.

Senyores i senyors diputats, des del Govern no pensam

tolerar, per si no ha quedat clar, que es puguin emprar

substàncies ilAlegals i prohibides amb qualsevol finalitat en

animals de producció, i per això el dia 23 de desembre -ho

vàrem anunciar a una roda informativa conjunta la consellera

d’Agricultura i jo mateixa- vàrem decidir, a més de crear

aquesta comissió de seguiment, per una banda incrementar tots

els controls a les granges de les Illes per descartar que hi havia

més cloranfenicol a altres explotacions; també vàrem prendre

la decisió que, en el cas que tenguéssim tan sols una sospita,

immobilitzaríem l’explotació, tot i que hi pogués haver
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perjudicis per al sector, que he de dir que els ha tengut, perquè

record un exemple que hi havia una explotació de porcs que va

ser immobilitzada dia 24 de desembre per una sospita i dia 31

de desembre no es va confirmar per part del laboratori de

referència de Madrid, vàrem aixecar al seva immobilització i

aquella explotació va ser immobilitzada per una sospita que

després no es va confirmar.

Per una altra banda també vàrem incrementar els controls

de les matèries primeres importades, és a dir, les matèries

primeres que vénen d’altres països entren per un punt

d’inspecció fronterera que depèn de la Delegació del Govern,

i vàrem acordar que es prendrien mostres de totes les matèries

que entrassin per tal de poder analitzar-les i descartar qualsevol

altra causa que fos d’origen extern. Vàrem decidir també

aconseguir les anàlisis del laboratori de referències en 48 hores,

i vàrem informar permanentment a través de la pàgina web i

fulls informatius elaborats per la Direcció General de Salut

Pública en colAlaboració amb el professor Andreu Palou. I jo

personalment vaig informar el delegat del Govern, la presidenta

de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, i tots els

portaveus sanitaris del Parlament de les Illes Balears, que avui

són aquí, i em vaig posar a la seva disposició per a qualsevol

tipus de qüestió que hi hagués relacionada amb aquesta matèria.

Després també vàrem convocar el Consell Balear de Consum;

la consellera d’Agricultura va convocar el Consell Agrari i la

Comissió de Seguretat Alimentària que llavors estava creada

per tal de poder ratificar totes les actuacions que s’havien duit

de manera urgent i immediata. 

Crec que amb totes aquestes actuacions és difícil tenir més

transparència, i així ho vàrem fer amb aquesta intenció, de

poder informar al màxim i poder tenir la màxima transparència

possible.

Idò des del 26 de novembre hem fet més de 1.100 anàlisis.

De fet això ens ha duit a comprar nous equipaments, perquè no

teníem tanta capacitat al laboratori de Salut Pública, i hem

immobilitzat nou explotacions, de les quals a dia d’avui queden

quatre immobilitzades, totes elles de pollastres. De fet dues

d’aquestes quatre explotacions immobilitzades avui ho varen

ser perquè el passat dia 28 de gener, fa pocs dies, vàrem tornar

a detectar tres nous positius de dues explotacions de pollastre,

fet que ens ha duit a tornar incrementar els controls sobre les

explotacions de pollastres de Mallorca que o bé no havien estat

analitzades perquè els animals eren molt petits, o bé havien

estat analitzades però ho havien estat abans de dia 17 de gener.

Vàrem detectar aquests tres nous positius gràcies als controls

que s’estaven fent, però la seva detecció ens va dur a pensar

que no podíem descartar que fos una altra causa i que, per tant,

havíem d’incrementar de bell nou els controls.

Però allò important, crec jo, és que a través de totes

aquestes anàlisis i totes les actuacions desenvolupades podrem

dir amb molta seguretat que el consumidor de les Illes Balears

pot estar tranquil i que en colAlaboració amb el SEPRONA

estam investigant les causes i les possibles responsabilitats, si

n’és el cas. També els puc assegurar que tota aquesta

experiència, com deia al començament, ens ha servit per

millorar i ens ha ensenyat també que tots els procediments que

fins ara i des de fa anys se seguien es poden millorar, i que per

tant tenim l’obligació de perfeccionar-los. De fet no tan sols el

Govern fa unes setmanes va crear una comissió de coordinació

del PNIR, del Pla nacional d’investigació de residus, sinó que

a més estam millorant tots els protocols actuals per tal

d’aconseguir tenir els resultats dels controls de manera

immediata, perquè és l’única manera, també, de poder garantir

al màxim la seguretat alimentària a les nostres illes. 

Ho feim a la nostra comunitat i, com també he dit al

començament, ho hem traslladat ja a l’Agència Espanyola de

Seguretat Alimentària, que ha reconegut la necessitat de

millorar aquests protocols d’actuació, perquè observant altres

comunitats autònomes per saber si havien detectat cloranfenicol

i que pogués ser la causa derivada de les matèries primeres,

hem detectat que a dia d’avui encara hi ha comunitats

autònomes que havien recollit mostres el mes d’octubre, encara

a dia d’avui, mes de febrer, encara no les tenien analitzades. De

fet el dia 25 de gener el director general de Salut Pública, el Sr.

Antoni Pallicer, que també m’acompanya, va assistir a una

reunió a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, on va

exposar la situació de les Illes Balears derivada de la presència

de cloranfenicol a explotacions ramaderes de les Illes i les

mesures que hem pres davant aquesta situació.

I com millorarem aquests protocols?, que és allò que crec

que hem de mirar ara cap endavant. Idò per exemple si fins ara

no s’immobilitzaven les explotacions fins la seva confirmació

per part del laboratori de referència, amb el perill que passava

molt de temps fins que teníem aquesta confirmació, ara -com he

dit abans i s’ha fet fins ara des del dia 23 de desembre-

s’immobilitzaran a partir d’una sospita. Però lògicament

aquesta actuació també ens ha de dur a intentar reduir al màxim

el temps de resposta de les anàlisis, per no tenir immobilitzades

aquestes explotacions tan sols amb una sospita i poder produir

uns perjudicis innecessaris al sector, i per tant una de les

tasques més importants i que ja hem posat en marxa ha estat

intentar reduir aquest temps màxim de resposta fent la primera

prova a la nostra comunitat amb un màxim de 48 hores des de

la presa de la mostra a l’explotació o als escorxadors, i després

amb un màxim de 5 dies tenir la confirmació o no per part del

laboratori de referència. Crec que aquesta és la línia en la qual

podem millora i que per tant ja estam duent a terme.

I després també hem obert una altra línia, i els puc avançar

que estam estudiant molt seriosament la decisió de contractar

de manera permanent els serveis d’un laboratori que pugui

realitzar totes les proves a la nostra comunitat autònoma. Fins

ara sempre enviàvem les mostres a Madrid, és a dir, fèiem una

prova de garbellament o d’screening al laboratori de Salut

Pública i després, si aquí hi havia una sospita, s’enviava per a

la seva confirmació o no a Madrid. Però crec que puc afirmar,

perquè tenim bastants possibilitats que així ho puguem fer, que

des d’enguany posarem tots els mitjans que siguin adients per

tal de poder fer totes les anàlisis a la nostra comunitat

autònoma; l’avantatge: guanyar temps i també guanyar

seguretat en una matèria tan sensible com és la seguretat

alimentària. 

Crec que aquestes actuacions, la creació de la Comissió de

coordinació del PNIR, la revisió dels protocols, la incorporació

de nous serveis com seria fer tots les anàlisis aquí, a les illes,

com la creació de la comissió de seguretat com a centre de

referència a nivell autonòmic, poden fer que millorem la
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seguretat alimentària i ser especialment rigorosos amb la

tolerància zero en l’ús de substàncies prohibides.

Resta finalment una part que jo crec que és la més

important, informar dels treballs d’investigació que han duit i

duim encara a terme per aclarir quines han estat les causes de

la presència de cloranfenicol a explotacions ramaderes i si n’és

el cas, depurar les possibles responsabilitats. Els he de dir que

els tècnics del Govern, juntament amb el SEPRONA i la

Fiscalia, continuen investigant i encara estam a l’espera dels

resultats d’anàlisis que s’han hagut d’enviar a fora. Però des del

principi informar-los que hem seguit principalment, sense

descartar-ne cap altre, tres línies d’investigació. La primera és

la possibilitat de què l’antibiòtic pogués venir de les matèries

primeres que havien importades d’altres països, no a tots els

països del món està prohibit l’ús del cloranfenicol i nosaltres

per elaborar els pinsos empram matèries primeres que poden

venir també d’aquests països. La segona línia d’investigació és

que la possibilitat de què el cloranfenicol, lògicament, s’hagués

afegit de manera intencionada a les nostres illes. I la tercera

possibilitat, que no es descarta científicament, és la de la

generació espontània o producció natural del cloranfenicol.

Seguim sense descartar cap de les 3 línies d’investigació i les

tasques continuen, tan per part de l’administració autonòmica,

per part del SEPRONA i per part de l’Agència Espanyola de

Seguretat Alimentària, que com he dit, està colAlaborant al

màxim i a més, ha posat tècnics a la nostra disposició perquè

així els ho vàrem demanar i probablement se traslladaran a les

nostres illes en un breu termini.

Per altra banda i atès que el fiscal va obrir diligències

informatives al respecte, els he de dir que també estic en

permanent comunicació amb el fiscal i per tant, també en

permanent colAlaboració amb ell. Com dic, són investigacions

no tancades i per tant, no se poden avançar els resultats. No

obstant i això és el més important, sí els he d’avançar que les

analítiques que hem realitzat fins ara encara ens ho posen més

difícil. Els he d’explicar prèviament que quan en el marc del

PNIR es recullen mostres de carn es prenen 3 mostres de cada

animal, la primera és la que s’analitza pel nostre laboratori i en

el cas de què surti una sospita s’envia per la a la seva

confirmació a Madrid. La segona mostra d’aquest mateix

animal és la que en el cas de què la primera hagi resultat

positiu, s’entrega al titular de l’explotació perquè pugui fer, si

vol, una anàlisi contradictori. I la tercera mostra actua de

diriment en el cas de què la primera i la segona hagin tengut

resultats analítics contraris.

Doncs els he de dir que fins ara els diriments que s’han fet

han estat negatius. Per tant, ho diré més clar, d’acord amb els

resultats dels anàlisis diriments, no podem afirmar

administrativament que hagi existit cloranfenicol a alguna

d’aquestes explotacions que hem immobilitzat a l’illa de

Mallorca. Per tant, crec que és una situació anormal, l’estam

estudiant i que no se descarta que es pogués derivar també del

fet de què les quantitats de cloranfenicol que s’han trobat són

tan petites que les anàlisis posteriors haguessin donat negatiu.

El problema d’aquesta circumstància és que en aquests

moments no podem demanar, encara, responsabilitats

administratives en el cas de les explotacions que estan donant

aquests resultats.

En definitiva, i conclouré, quedam a la seva disposició per

a qualsevol tipus d’aclariment. I precisament per això he vengut

acompanyada de totes les persones que hi han fet feina perquè

no quedi cap dubte damunt la taula. Però sí vull que quedi clar

el següent, malgrat hi ha persones, ho dic amb acritud, perquè

crec que hi ha persones que han actuat una mica

irresponsablement, malgrat hi ha persones que no ho vulguin

afirmar, podem afirmar, d’acord amb les declaracions, els

suggeriments que ens ha fet el professor Andreu Palou,

President del Comitè Científic de l’Agència de Seguretat

Alimentària i de la Dra. Neyra, Presidenta de l’Agència

Espanyola de Seguretat Alimentària, podem afirmar que no ha

existit un risc significatiu per a la salut dels ciutadans de les

Illes Balears, derivat precisament de la presència de

cloranfenicol a determinades explotacions ramaderes de les

illes. També vull dir que des del Govern, en colAlaboració

estreta des del primer dia amb la Delegació del Govern,

l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, hem feina

intensa i diària per tal d’incrementar els controls alimentaris a

les explotacions de pollastre, d’oví, boví i de gallines

ponedores de les illes per tal d’evitar al màxim que pugui sortir

cloranfenicol en el nostre mercat. De fet, hem sotmès a aquelles

explotacions allà on inicialment, repetesc, hem pogut detectar

la presència de cloranfenicol a una sèrie de plans de vigilància

especial en què estaran sotmeses els pròxims mesos.

També he de dir, per acabar, que en tot moment des de la

Conselleria de Salut i des de la Conselleria d’Agricultura hem

fet el que s’havia de fer, seguir els criteris d’actuació dels

tècnics que són els que realment saben de la matèria, per agafar

mostres en els escorxadors, per agafar mostres a les

explotacions i per prendre qualsevol mesura complementària,

si era el cas. També que a dia d’avui seguim investigant, amb

colAlaboració com he dit amb el SEPRONA, la Fiscalia i

l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, per tal d’aclarir

les causes de la presència de cloranfenicol. I tota aquesta feina

s’està fent amb un esperit de millora dels actuals protocols

d’actuació i que són els que legalment estan establerts i que són

els que s’han seguit. No obstant, pensam que els processos

s’han d’agilitar i una possibilitat molt important és precisament

intentar fer les anàlisis completes a les nostres illes.

I finalment els vull informar d’una carta que m’ha arribat

avui a primera hora del matí i que és del Ministeri de Sanitat i

Consum, signat per la Presidenta de l’Agència Espanyola de

Seguretat Alimentària, la Dra. Neyra i que m’agradaria llegir-la

literalment. “En relación con su petición formulada en la carta

que me dirigiste el pasado 3 febrero y en consonancia con la

conversación telefónica que mantuvimos el pasado jueves, he

comentado los hechos con mis técnicos. En principio la

estimación de éstos es que las medidas técnicas que desde tu

consejería se han emprendido son acordes, no sólo con el

protocolo que expresamente sobre la base de las experiencias

adquiridas en estos años se encuentra establecido, sino

también con las circunstancias que rodean el caso. Dicha

estimación no es gratuita sino que se fundamenta en el

resultado de la reunión bilateral que tu director general de

Salut Pública, acompañado del equipo técnico que trabaja en

el caso, mantuvo en esta agencia y también del resultado de la

presentación por aquel de los hechos en la última reunión, el

25 de enero, de la comisión institucional de esta agencia, en la

cual todos los representantes de todas las comunidades
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autónomas coincidieron en la idoneidad de las estrategias

seguidas. No obstante y sin descartar el posible

desplazamiento de un técnico de esta agencia con experiencia

suficiente en la materia, el cual efectuaría la correspondiente

consulta y examen del dosier, sí te ofrezco la posibilidad de

que el Centro Nacional de Alimentación, con carácter

excepcional, efectúe en un sólo acto los análisis laboratoriales

de las muestras correspondientes a las investigaciones de

dicho expediente”.

Els he volgut llegir aquesta carta per destacar la intensa

colAlaboració que s’ha duit en tot moment amb el Ministeri de

Sanitat i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i les

reunions mantingudes per part dels tècnics i del director general

de Salut Pública i la confirmació, no només per part del

ministeri sinó de totes les comunitats autònomes, que totes les

actuacions que s’havien duit davant d’aquesta circumstància

eren no només les més ajustades al protocol d’actuació sinó les

més adients derivats de les circumstàncies corresponents. Això

jo crec que demostra quina ha estat la responsabilitat del

Govern i la responsabilitat que hem volgut tenir en tot moment

des del Govern de les Illes Balears davant d’aquesta situació i

sobretot, ho vull remarcar perquè el meu agraïment és molt

sincer, l’excelAlent feina que han realitzat tots els tècnics del

Govern de les Illes Balears, per part de la Conselleria de Salut,

de la Conselleria d’Agricultura i de la Conselleria de Medi

Ambient. Repetesc, els vull agrair molt especialment perquè sé

que molts d’ells fins i tot han sacrificat situacions personals per

tal de què aquesta situació es pogués resoldre de la millor

manera possible, fins i tot per poder transmetre el missatge de

confiança a tots els ciutadans de les Illes Balears perquè, com

afirma tota la comunitat científica, no ha existit un risc

considerable derivat del consum de carn amb presència de

cloranfenicol.

Qued a la seva disposició, esper no haver estat massa

extensa, però crec que les circumstàncies ho demanaven.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la

suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal

de què els grups parlamentaris puguin fer la formulació de

preguntes o observacions. Per la qual cosa es demana als

portaveus si volen una suspensió de la sessió, o si podem

continuar? Podem continuar? Molt bé.

Per tal de formular preguntes o observacions procedeix ara

a la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del Grup

Parlamentari Socialista intervé el diputat Sr. Miquel Gascón

per un temps de 10 minuts. Aquesta presidència serà laxa quant

a l’estimació del temps, atès que el Grup Parlamentari

Socialista ha accedit a juntar els dos debats en un sol.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Bé en primer lloc lamentar que la mesa

d’aquesta comissió, com no pot ser d’altra manera, presenti

com a primer punt la solAlicitud de la consellera de comparèixer

dia 4 de gener, després de les festes de Nadal fa la solAlicitud i

el Grup Socialista la va fer dia 14 de desembre i se li posa al

darrera d’aquesta comissió. Pensam que s’hauria d’haver

ajuntat amb una, però bé només és perquè consti en acta i res

més.

Sra. Consellera, agrair la seva presència, la seva explicació,

però el que passa és que jo crec que parlam de coses diferents.

Vostè ens ha explicat moltes coses de nivell tècnic, ha parlat de

molts d’anàlisis, nosaltres no entrarem en el nivell tècnic

perquè jo personalment no som tècnic. Tampoc entrarem a

analitzar que si hem de (...) 250 pollastres cada 8 hores, diu el

Dr. Baquero, o uns quants menys, com podria dir algun treball

que jo tenc aquí. Clar, cadascú llegeix els treballs que li

sembla, jo tenc aquí treballs sobre el cloranfenicol via oral 1,7

per cada 100.000 (...) que tenen l’anèmia aplàsica, és un treball

del Dr. Laporte, en Vidal i en (...). Després tenc un altre treball

del Harrison i que també és diferent del que diu vostè. Però jo

no estic aquí per parlar de coses que desconec absolutament i

que estic segur que vostè també desconeix tal com jo. Per tant,

jo no entraré a discutir si és així o no és així, si és un 1,7 per

cada 100.000, és més o és menys. Això no ve a compte.

Jo crec que el que ve a compte és l’actuació política i

nosaltres pensam consellera que aquí hi ha hagut dues coses,

una és ocultació i després dir mitges veritats i algunes, per no

dir mentides, faltar a la veritat absolutament, crec que la

paraula és aquesta. Ja sap que a mi no m’agrada dir paraules

fortes, però pensam que és així. Que no hi hagut un risc

significatiu ens ha dit vostè que li havien dit. Jo estic d’acord,

jo li puc dir que estic convençut (...), jo quan pens una cosa li

ho diré. A nivell personal estic convençut de què és molt difícil

que una persona menjant pollastre, o porc, tengui l’anèmia

aplàsica, és molt difícil, dificilíssim, però el risc existeix i aquí

s’ha mentit quan s’ha parlat de quantitats i no d’idiosincràsia i

això és allò que a nosaltres no ens agrada. Passaré per alt si

vostè no insisteix més sobre aquest assumpte, sobre el grau de

comunicació que ha tengut amb els portaveus parlamentaris,

almanco amb aquest portaveu. L’únic que va tenir va ser dia 23

de desembre i em va dir: “passa això, vosaltres ja vareu tenir un

cas l’any 2001 i reuniré a tots els grups parlamentaris per veure

si a partir d’ara feim això, us cridaré...” i fins ara no ens ha

cridat. Vull dir que crec que aquesta ha estat l’única reunió, que

jo sàpiga, que hem tengut sobre aquest assumpte. Però jo no

vull parlar d’aquest assumpte. 

El 26 de novembre el laboratori de la conselleria té 30

mostres positives de cloranfenicol a distintes granges de

Mallorca. Jo no parlaré de la Conselleria d’Agricultura per dos

motius, una perquè entenc que no ha sortit enlloc a explicar res

la consellera i un altre, que demà o demà passat hi haurà una

compareixença sobre aquest assumpte. Però el fet és que dia 26

de novembre tenim 30 dades positives i avui, dia 9 de febrer,

dos mesos després, nosaltres ens seguim fent la mateixa

pregunta, qui introdueix el cloranfenicol i com ho fa? Des de

quan pensen que s’està emprant aquesta pràctica ilAlegal i per

tant, introduint en el mercat aquesta carn no legal? Això és el

que no ens han contestat.

Per preparar aquesta intervenció, jo a part de mirar alguna

dada del Dr. Farreras, (...), del Dr. (...), en Harrison, etcètera,

per coses tècniques, però ja els he dit que no hi pens entrar.

També he intentat mirar (...) com treballa i jo he llegit que quan
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es produeix un assumpte com aquest, els anglesos l’anomenen

un outbreak, que és l’esclafit, la guerra, s’han de complir 10

passes per fer les coses bé, alguns d’elles al mateix temps, per

esbrinar què ha passat, com ha passat, qui és el responsable i

com es pot aturar el problema. S’ha de tenir una hipòtesi de

treball que jo és el que esperava que vostè em digués aquí, la

nostra hipòtesi de treball és que hi havia un vaixell d’Ucraïna,

després va ser del Brasil, però després de dos mesos i mig

volíem una hipòtesi de treball per saber, o per intentar saber,

com s’introdueix el cloranfenicol i qui ho fa i açò és el que

trobam a faltar consellera. Vostè el que ens ha fet aquí és

avaluar els resultats, vostè..., és que ni m’he molestat en agafar

les dades, ni les 2.000 anàlisi, com més anàlisis feien,

evidentment, el número de positius serà més baix, però és

especialment bo això? Jo tenc els meus dubtes de què això sigui

especialment bo. 

Es decideix no dir res a la població i fins el 3 desembre un

tècnic d’Agricultura no acut a Piema i després no troba res, la

qual cosa no és estrany, perquè ja han passat més dels 5 dies

que sembla ser que guardaven els pinsos. No es dóna

informació fins el 24 de desembre des de la conselleria i encara

es pot veure a la pàgina web de la Direcció General de Salut

Pública, està penjada la informació que hi ha. Aquest 23 de

desembre la comissió pel seguiment del protocol d’actuació

preventiva comença a donar resultats. Aquesta comissió que

sembla ser assessorada pel Dr. Palou, no n’estic segur, suposo

que sí. Però d’aquesta comissió nosaltres no sabíem de la seva

existència, nosaltres sabíem que existia una comissió per a la

seguretat alimentària, creada l’any 2002, vostès han fet dos

decrets amb una celeritat impressionant, l’he de felicitar perquè

l’administració normalment no fa decrets en 5 o 6 dies i vostè

els ha fet, molt bé. Però hi ha un parell de coses..., per cert, la

comissió científica curiosament amb 3 tècnics i 4 científics de

confiança de la conselleria, nomenats per la conselleria, no

nomenats ni pel ColAlegi d’Apotecaris, de Farmacèutics,

nomenats per la conselleria 4 científics, o sigui 4 científics de

confiança de la consellera.

Aquesta comissió per al seguiment del protocol d’actuació

preventiva és la mateixa comissió per a la seguretat alimentària

de les Illes Balears? Què és allò que va reunir vostè

exactament? Què és aquesta comissió? La va crear vostè de

sobte? Existia ja? O va fer una reunió amb un grup que a vostè

li va semblar que s’havien de reunir i ja està? Nosaltres ens

queixam d’això consellera, hi ha hagut ocultació durant un mes

i busques i després d’amagar, s’ha intentat minimitzar els riscs,

la qual cosa està bé si un diu la veritat pot minimitzar riscs. Si

vostè consellera surt i diu “mireu, això del cloranfenicol als

pollastres no sabem com ha passat, és un problema..., és

ilAlegal, però pot passar una anèmia aplàsica en algú, però és

raríssim, no perquè mengin 250 quilograms de pollastre

agafaran una intoxicació i tendran menys grip d’altra manera,

no per això...”, ara se m’ha acudit i m’havia passat, vostè ha dit

que hi havia menys grip que a Catalunya, a veure si és el

“pollastre”.

Llavors vostè si ens diu que és molt difícil tenir això, però

no lligat a la quantitat consellera. Qualsevol quantitat de

cloranfenicol està prohibida a la Comunitat Europea en el

procés de producció de la indústria ramadera, qualsevol nivell

està prohibit, per què? Primer perquè produeixen resistències

bacterianes, la qual cosa és important en patologia infecciosa,

com bé li ha explicat el Dr. Palou. I en segon terme (...)

plàstica, que és una rara, però greu malaltia. Malaltia,

textualment llegeixo del Harrison i que és una espècie de llibre

capçalera de malalties infeccioses, “malaltia que no es pot

preveure perquè no depèn de la dosi del cloranfenicol ingerida,

sinó de la idiosincràsia personal del individu”. Per això està

prohibit el cloranfenicol a Estats Units i Europa des de fa 10

anys. 

És a dir, si vostè ens digués això jo la felicitaria, però vostè

ha intentat minimitzar riscs dient “no es preocupeu que no

passa res perquè t’has de menjar 250 quilos de pollastre”. No,

no és així, això és com si jo li digués a vostè li sembla que es

pot tenir una relació sexual, un home i una dona, sense posar-se

preservatiu si sap que la dona té VHI? Jo penso que no, però

sap el difícil que és agafar la malaltia? Vostè ho sap també,

suposo que ho sap, no és tan fàcil agafar la malaltia del VHI,

però no per això recomanarem això, estic anant molt lluny...,

no, no, no posi aquesta cara, és així. Vostè té dades sobre les

malalties, segur que les té a la seva conselleria i ho podem

discutir això si ho vol, apunti, apunti. És un exemple de què

vostè dóna unes dades d’una cosa, però se’n va cap a l’altre

costat. Vostè no ho havia de defensar com ho ha defensat, ho

ha fet malament.

Crida molt l’atenció de què vostè quan parlava i parla, avui

és la primera vegada jo crec que ho fa, de què s’hauria de

menjar 250 quilos per tenir una grip. Jo no sé si és una opinió

seva o del seu assessor, vostè ha continuat amb la seva música,

fins i tot de què després de què el Dr. Palou el dia 9 de gener a

un article al Diari de Mallorca ja va modificar les seves

primitives afirmacions i ja afirmava la possibilitat de l’aparició

de l’anèmia aplàsica i la relació amb la idiosincràsia.

Curiosament a data d’avui a la seva conselleria encara té

penjada quin és el risc existent? Actualitzat el 30 de desembre,

no s’han molestat en tocar-ho, i diu que la dosi de cloranfenicol

són de l’ordre d’1 milió de vegades superior a les taxes que

s’estan trobant. Està insistint no en una idiosincràsia sinó en

això.

Nosaltres pensam que des del principi de l’any 2005

l’estratègia ha estat amagar la Conselleria d’Agricultura, és la

seva competència pensam, s’ha donat protagonisme a la

Conselleria de Salut, que té molta més empenta i la Sra. Estaràs

ha aparegut de salvavides en algun moment i han fet anàlisis,

però nosaltres estam esperant que ens expliqui la hipòtesi de

treball que tenen. Nosaltres pensam que l’estratègia ha estat

equivocada, no hem après res des de la crisi de les vaques

boges, ni de la llengua blava, que són bastant diferents. S’està

fent, nosaltres pensam, una mala gestió d’aquesta crisi.

M’agradaria que contestés quantes vegades ha estat convocat

a una reunió de la comissió per al seguiment del protocol

d’actuació preventiva el cap de servei d’epidemiologia durant

els mesos de desembre i gener? Quantes vegades el cap de

servei d’epidemiologia ha estat en aquestes reunions?

Augmentar molt el número d’analítiques fetes als animals, al

aigua, al pinso, no podem fer creure amb això a la població que

dóna seguretat i que es fan les coses com s’han de fer.

Estam, insistesc, sense cap hipòtesi de treball segura i

adequada. Primer va ser un vaixell de soja del Brasil, després
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un vaixell de blat d’Ucraïna i després no sé d’on. Han fet estudi

del brot adequadament? Nosaltres pensam que no. Amb quina

hipòtesi, insisteixo, treballen i han treballat. I ara tenim un altre

problema i són els pollastres de menys de 40 dies. O sigui se’ns

han contaminat pollastres davant dels nostres nassos, perquè 40

dies ja és menys del temps que nosaltres estàvem treballant.

Actualment la Conselleria de Salut està avaluant el  resultat i és

intentar que no arribin productes contaminats al consumidor, la

qual cosa està bé. Però insistim, no estam avaluant el procés, a

saber per què s’ha produït. El concepte model de (...), que és un

concepte essencial dins la seguretat alimentària (...) i la seva

normativa europea obligatòria des del dia 1 de gener del 2005,

sembla que no va amb nosaltres. Saber d’on vénen els

productes primaris i que és allò que s’hauria d’haver dit aquí,

els productes primaris d’aquestes granges venien d’aquí, d’aquí

i d’aquí. Aquí se pot fer fins i tot unes diapositives. Quin canvi

han fet? Com s’han fet el pinso? D’on procedeixen els seus

components? Qui és el subministrador a les granges? Açò és el

que jo esperava aquí que ens digués, conèixer i tenir identificat

correctament tot el camí d’un producte. Aquí l’únic producte

que tenim identificat Sra. Consellera és el pollastre, el pollastre

s’agafa, se’l punxa, li fan anàlisis, se’l mata..., però el que ha

menjat el pollastre això no ho sabem.

Avui ha dit abans que tenim confirmació de 3 positius nous

a 2 granges de pollastres de menys de 40 dies. Evidència de

com s’està gestionant això, són pollastres que els ha arribat el

cloranfenicol dins l’any 2005. Per cert, (...) aquestes

contaminacions s’han produït a granges ja analitzades al

principi o són granges noves? Aquestes de menys de 40 dies,

no les d’ara. A nosaltres ens interessa, estic segur que a vostè

també, descobrir qui ho ha fet i com ho ha fet no, com ho fa.

Aquesta és la pregunta clau, ja li ho he dit des del principi, com

arriba el cloranfenicol i qui ho fa? Fins que no tinguem la

resposta no haurem avançat. De totes maneres tal vegada vostè

no té la resposta, però ens haurà de dir d’on arriben els pinsos,

qui els mescla, qui els ven per saber que estan fent alguna cosa,

a part de tot el que ens ha dit que fan. I la carta de la Dra.

Neyra la podran emmarcar, però no té res a veure amb el que

nosaltres volem saber. A més a més, els metges de Mallorca

se’ls ha dit alguna cosa, se’ls ha enviat una circular dient “no

us preocupeu que no passa res”? No s’ha fet i hi ha malalts que

sí han demanat consell als metges i els metges li ha dit que no

mengi pollastre, a mi m’ho han preguntat a Menorca i jo els he

dit, mengi pollastre que no passa res. (...), clar que sí, és que és

un problema d’idiosincràsia, no de (...). També hi ha estrògens

Sra. Consellera i no per això jo els diré als nens que no en

mengin perquè els testicles els tornaran petits, jo que som

uròleg. Jo què vol que li digui? Home per favor!

S’ha establert algun sistema d’informació epidemiològica?

No. S’ha fet enquesta epidemiològica en els casos? Jo crec que

no, vostè ens ho dirà. Sol haver alguna informació per conèixer

la incidència, si n’hi ha hagut, d’efectes secundaris del

cloranfenicol el darrer any per saber a veure si hi havia alguna

cosa que ens fes detectar açò? No. S’ha informat a la comissió

de farmacovigilància? Diria que no, però vostè ens ho dirà.

S’han convocat els partits polítics per informar (...)? Jo dic que

no.

Nosaltres pensam que tenim un problema greu, insistesc i

estic d’acord amb vostè, no quant a què puguin produir

malalties, hi ha un problema que està entrant un medicament

ilAlegal dins les granges, que no sabem com ha entrat, qui l’ha

entrat i la hipòtesi de treball que manegen vostès, nosaltres no

la coneixem, l’únic que sabem és que han fet uns decrets, dos

decrets, urgents, una comissió amb un nom llarguíssim a la qual

no hi ha acudit mai el cap de servei d’epidemiologia de la seva

conselleria. Però no sabem, a part d’açò, quines hipòtesis de

treball han duit i estan duent vostès, no ho sabem perquè em

penso que vostè tampoc la sap. Nosaltres voldríem saber què

estan fent amb els pinsos? Cap on han anat? Qui ha portat

aquests pinsos? Si es fan a Piema o no es fan a Piema? La

matèria primera si ha vengut del vaixell d’Ucraïna o d’on? Com

és possible que ara, al cap d’un temps, ja hi hagi pollastres de

menys de 40 dies contaminats? A no ser, no ho dic jo

únicament perquè ho desconec, que sigui per generació

espontània del cloranfenicol. No ho sé, però per què no? Si és

així, millor que millor. Però en principi hem de valorar altres

hipòtesis més, no diré raonables perquè són tan raonables com

les altres, però jo crec que hem de valorar, amb l’experiència

que tenim, no aquí, emperò a tota Espanya, quant a la

idiosincràsia de la nostra comunitat d’intentar engreixar porcs,

vedells, vaques i tot tipus d’animals amb tot tipus de coses, jo

més que pensar en una cosa que sigui per generació espontània

crec més que és que s’ha introduït...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, gràcies. Du 17 minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Acab tot d’una, president, gràcies. Jo només vull acabar

agraint la seva presència aquí i, sobretot, com vostè ha fet

nosaltres també ho volem fer: agrair la tasca dels tècnics i dels

funcionaris de la conselleria, que aquests sí que nosaltres

pensam que han emprat tota la seva professionalitat per intentar

trobar i fer les anàlisis que s’estan fent correctament, etc. El

que passa és que pensam que falta una direcció que busqui la

hipòtesi correcta de treball i que ens expliqui, a nosaltres, quin

és el funcionament, el mecanisme pel qual aquest cloranfenicol

ha entrat al mercat.

Moltes gràcies, consellera, i moltes gràcies als que l’han

acompanyada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt..., no. Pel

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula

el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència de la

consellera i de tot el seu nombrós equip de colAlaboradors que

són avui aquí presents; vull agrair que es produeixi, ja dic,

aquesta sessió parlamentària. Nosaltres també pensam que

s’hauria d’hagut de fer abans; és cert que la consellera, si no

vaig equivocat, el 23 de desembre ens va cridar a tots els

portaveus dels grups, però també és cert que no hi ha hagut

altra cosa fins aquí, a pesar que sí hi havia altres tipus de
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convocatòries als grups parlamentaris per altres qüestions

relacionades amb la Conselleria de Salut.

Bé, crec que tenim, Sra. Consellera, un problema, un

problema que no es menyspreable; jo tampoc no voldria fer

alarmisme, però no és menyspreable i té dues vessants: per un

costat els efectes que pugui tenir cap a la salut pública el fet

que hi hagi carn que se subministra als consumidors que està

contaminada, i el fet que hi ha un producte prohibit que sembla

ser que circula amb una certa alegria per la nostra comunitat i

arriba a les granges. I crec que no és un problema només

polític, he entès que vostè insinuava que això només interessa

als polítics, o alguna cosa així. Bé, com a mínim als polítics

d’aquest parlament, i als mitjans de comunicació també sembla

que els interessa: hi ha major presència que la que hi sol haver

habitualment en aquestes comissions del Parlament, i

afortunadament crec que no hi ha una alarma ciutadana ni crec

que hi hagi motius perquè hi sigui, i entre tots hem d’evitar que

hi sigui, però que persones que plantegen la possibilitat de

riscos reals se’ls tracti de responsables i algun altre qualificatiu

així que he escoltat, i que he volgut entendre que hi ha

interessos polítics per treure’n profit, jo crec que sincerament

això no és cert i no s’haurien d’utilitzar aquests arguments, no

s’haurien d’utilitzar.

Crec que el problema és rea; també crec -com el portaveu

que ha parlat anteriorment- que es vol minimitzar

innecessàriament. Basta dir a la població que els riscos per a la

salut de consumir carn que hagi estat contaminada són realment

escassos, que és molt difícil que es contregui una malaltia, i al

mateix temps prendre totes les mesures de precaució, però totes

aquestes històries també de les tones que s’haurien de consumir

i tal crec que són innecessàries, perquè al final arribaríem a una

conclusió: bé, i per què està prohibit? Què passa, que les

autoritats sanitàries de la Unió Europea i dels Estats Units, que

prohibeixen que qualsevol quantitat, qualsevol quantitat, arribi

a la carn que serveix per a l’alimentació humana, són ells uns

totals irresponsables? Bé, hem de pensar que no, que alguns

motius hi ha, per escassos que siguin. Les possibilitats de

contreure malalties són escasses, però és un producte que està

prohibit perquè pot tenir efectes, perquè també tot el tema dels

antibiòtics que s’ha dit abans, i si està a la cadena comercial,

legal o ilAlegal, en el mercat blanc o en el mercat negre a la

nostra comunitat, això és un problema on s’ha d’actuar.

I jo sincerament crec -aquí també coincidiria amb el Sr.

Gascón quan parla de les hipòtesis de treball-, jo li faria unes

preguntes concretes. Jo crec que no s’ha actuat amb prou

diligència i amb prou eficàcia. Possiblement això tengui més a

veure amb la consellera d’Agricultura, que compareixerà demà,

que amb la seva pròpia directament, però aquí ha treballat el

Govern tot ell en colAlaboració, aquestes dues conselleries,

també la vicepresidenta del Govern, i aquí hi ha tècnics també

que corresponen a una i altra conselleria, i per tant jo crec, en

fi, que li puc fer les preguntes que tenia plantejades i els dubtes

que jo tenc. D’entrada una qüestió: jo no conec, no record si ho

he llegit, evidentment avui no he escoltat quants d’animals de

granja s’han immobilitzat en aquest temps; crec que és una

quantitat considerable. Per tant, si és una quantitat considerable

d’animals de granja que s’han immobilitzat serà perquè s’han

vist uns riscos potencials importants. No conec aquesta xifra;

no és que tengui una importància essencial, però dóna una idea

de la gravetat del problema.

Jo ara repassant també els dossiers de premsa he vist una

estranya polèmica: que si el delegat del Govern havia tengut

una actitud irresponsable o no sé què, però en tot cas, a part

d’aquesta estranya polèmica que crec que no hauria hagut de

sorgir sí que aquí es veu un dels temes que jo crec que no hi

hagut prou eficàcia, que és que a partir del primer moment que

es detecta la possibilitat que hi hagi cloranfenicol en animals de

granja, i que crec que en aquells moments no es parlava de

generació espontània, quant de temps passa fins que es

comença a investigar com ha arribat a aquests animals?, quant

de temps passa? Quant de temps passa que intervé el

SEPRONA?, que en principi per poder descobrir els

mecanismes d’introducció sembla ser que podrien ser més

eficaços que els mateixos tècnics del Govern. Perquè aquí

parlam d’actuacions delictives de gent que porta bé pinsos

contaminats o bé directament el producte. Per tant les línies

d’investigació sembla ser que serien més importants que es

duguessin des dels cossos que estan preparats per a això.

Segurament els tècnics del Govern són més capaços per

detectar el problema, per prendre mesures preventives, però

aquesta investigació no sabem sincerament quan ha començat.

Quan es comunica al SEPRONA?, quan se li demana

colAlaboració, que investigui, busqui qui és que introdueix el

cloranfenicol, bé sigui als pinsos o bé sigui d’una altra manera?

El Govern posa en coneixement de la Fiscalia la

possibilitat?, perquè és que fins i tot els molestava que la

Fiscalia actuï, i aquí realment, ja dic, excepte que fos la

hipòtesi que no coneixíem fins avui de generació espontània, hi

ha hagut unes pràctiques delictives que han fet que es portàs

això. Bé, sembla ser que va molestar que intervengués la

Fiscalia.

Jo aquí és on sincerament he vist que la cosa no ha

funcionat. Com deia el Sr. Gascón a hores d’ara no tenim cap

tipus d’hipòtesi de com s’ha produït. Sembla ser que pollastres

que han nascut després que es detecta també en tenen. Per tant

segurament serem molt rigorosos en fer analítica, en comprovar

les granges, en evitar això, però aquí no tenim ni idea de quin

ha estat el mecanisme d’introducció, i a hores d’ara estam en

aquesta situació, i en canvi s’han posat entrebancs a la

possibilitat que s’investigàs des d’altres instàncies. S’ha dut una

política en principi d’ocultisme, de no donar a conèixer les

coses, segurament per no causar alarma social, però és que

durant tot aquest temps que encara un mitjà de comunicació no

ho publica sembla ser -ni fins i tot els dies després- que no s’ha

investigat aquesta trama de la introducció.

Hi ha hagut, i crec que no ha estat cap partit polític però

algun mitjà de comunicació, qui ha especulat amb la possibilitat

que es protegien més determinats explotadors de granges que

no els consumidors. Jo de cap de les maneres voldria creure

això, però també voldria que s’investigàs si -també és una de

les hipòtesis que circulen- podria ser que alguns granger

haguessin comprat directament, que s’investigàs si efectivament

els pinsos que vénen des d’Ucraïna, de Sud-Amèrica o d’allà

on sigui, però sobretot i tenint en compte que les evidències

desapareixen als pocs dies, que des del mateix moment que es

detecta la presència o la possible presència del cloranfenicol
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d’investigassin els pinsos, les aigües, tot, que es fes una línia

d’investigació amb personal especialitzat per a això, que

mentre no es demostri el contrari sembla ser que el SEPRONA

és el que està més especialitzat. Jo crec que aquí sincerament

hi ha hagut una actuació ineficient, els resultats evidentment no

són bons, és més, els resultats són zero, cap ni un en aquest

sentit, i és preocupant. Són coses que no són senzilles de

descobrir però sincerament pareix que tampoc no s’ha emprès

amb prou rigor aquesta investigació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista intervé la seva diputada Joana Lluïsa Mascaró per

un temps de 10 minuts.

Gràcies.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència aquí de la

consellera i de tot el seu equip, i sobretot agrair la feina que han

fet i que estan fent els tècnics. No criticarem la feina dels

tècnics, no és tasca nostra això, sinó la tasca política.

La consellera insisteix moltíssim a parlar de transparència,

i si entén per transparència cridar els portaveus de l’oposició -

jo no els als altres- a les 9 del vespre de dia 23 per dir “hem

trobat això”, quan ja s’havia fet roda de premsa el migdia i més

o manco els que coneixem qualque periodista o estam

familiaritzats amb Internet ja estàvem informats de molt més

del que ens vàreu explicar per telèfon, bé, cadascú entendrà la

transparència per on l’entendrà.

Per una altra banda, en el risc mínim hi heu també insistit

molt durant tot el procés, que hi havia hagut risc mínim, que no

hi havia un risc significatiu, però de fet el risc existia. I amb tot

això us hem de dir que políticament hem trobat que l’actuació

del Govern ha estat ineficaç, molt ineficaç, i d’una mala gestió

generalitzada, tant en Salut com en Agricultura, però

evidentment Agricultura no toca avui, i allà on més hem trobat

la mala gestió pensam que és en la manera de comunicar-ho als

consumidors. I a tot això hi hem d’afegir el retard en les

investigacions, el retard en posar-ho en coneixement de les

autoritats competents. Hem de pensar que estam parlant d’un

producte que du 10 anys prohibit per la Unió Europea en el seu

ús per engreixar animals; per tant qualque cosa devia tenir, si

fa 10 anys que està prohibit i continua estant prohibit, i si està

prohibit quan se’n detecta l’ús crec que s’ha d’obrir una

investigació, s’ha de sancionar i s’ha de continuar investigant.

Nosaltres estam convençudíssims que si els mitjans de

comunicació, que ha paregut que a vós us havia sabut greu que

sortís, dia 12 de desembre no ho haguessin fet públic avui

encara no ho sabríem. Moltes de les mostres s’han recollit a

l’estiu, també diuen els tècnics -cadascú fa la seva feina- alguns

diuen que amb el temps desapareix, per tant alguns pollastres

s’hauran menjat que sí en tenien, però tot això ens genera una

sèrie de preguntes, i és entre dia 23 de novembre, que arriba la

confirmació, fins dia 23 de desembre, que és quan es decideix

crear una comissió, què fa el Govern mentrestant? Per què ha

aparegut a tantes granges? Ha avisat els consumidors abans?

Perquè curiosament sembla que totes les granges estan

relacionades entre si per algun tipus de cosa. Per tant si a mi

m’ha arribat aquesta informació supòs que vós també la teniu;

per tant la investigació s’hauria d’haver agilitat una  miqueta.

Què està passant amb les anàlisis que la primera vegada dóna

positiu, la segona vegada dóna positiu i la tercera no? Això

passa -jo m’he informat amb tècnics-, passa que algunes

vegades surtin falsos positius però no tan sovint.

Després altres preguntes que teníem per fer-li; és va reunir

la comissió de seguretat alimentària de les Illes Balears durant

tot aquest temps? El Decret 74/2002, que és vigent fins que dia

29 de gener del 2005 vós en publicau un altre, estableix una

comissió de seguretat alimentària que diu que es reunirà -crec-

cada dos mesos, que té tota una sèrie de funcions, per cert molt

més clares i molt més executives que en el decret que vós heu

publicat, que va sortir la setmana passada, dia 29 de gener, en

el BOIB. Per tant aquest decret, l’heu complit?, s’ha reunit?,

estau en condicions de donar-nos les actes de les reunions, des

que vós sou consellera, d’aquesta comissió de coordinació de

seguretat alimentària de les Illes Balears? Nosaltres ens temem

que no, que no ho havíeu fet i que no es va descobrir

pràcticament aquesta comissió fins que va sortir la crisi.

Per tant pensam que ha estat patètic i sobretot ha estat

patètica la informació -ja li deia al principi- de les preguntes i

respostes penjades avui encara a la pàgina d’Internet, preguntes

i respostes sobre la presència del cloranfenicol en aliments.

Nosaltres això políticament pensam que és digne d’un manual

de pràctiques en contra dels principis de seguretat alimentària;

qualsevol ciutadà que hagi llegit allò està seguríssim que aquest

producte no produeix cap mal ni un, cap ni un. És vera que

menjarem molts de pollastres i no en farà, però un mínim de

risc hi és. Una de les coses que diu aquesta cosa penjada

d’Internet és “una molt baixa proporció de mostres positives”;

a mi m’agradaria que em contestàssiu vós què enteneu per molt

baixa proporció de mostres positives, perquè parlam d’un

producte prohibit a la Unió Europea, i jo tenc coneixement que

de 51 mostres n’hi va haver 8 de positives, 7 de les quals

després varen ser confirmades en el centre nacional; per tant

estam parlant d’un 13,72% de mostres que han donat positiu.

Si això considerau que és una proporció molt baixa d’un

producte prohibit del qual s’ha de tenir tolerància zero...

Cadascú entendrà les proporcions així com les entendrà.

Després “els experts diuen que el risc és extremadament

baix”. És vera que el risc és extremadament baix, però també

s’ha d’informar del fet que existeix el risc que a alguna

persona, a molt poques, a un percentatge molt petit, a molt

poques, els pugui passar alguna cosa més greu que a la

generalitat. Ja li ho ha explicat abans el portaveu del Grup

Socialista i no m’hi estendré, en aquest tema de la toxicitat

idiosincràsica, que no depèn de la dosi. Per tant en general no

dependrà de la dosi però a algunes persones sí; per tant això ho

hauríeu d’haver posat, i després era ja problema de les persones

que el prenien si sabien la informació.  Per tant heu anat

ocultant informació.

Nosaltres el que sí voldríem saber, Sra. Consellera, és si

algun dia sabrem qui, què, per què i com es va subministrar el
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cloranfenicol als animals, si es depuraran responsabilitats, si

podeu garantir que realment s’ha aplicat fins ara correctament

el Pla nacional de residus, i sobretot si estau en disposició

d’afirmar que a dia d’avui i a partir d’ara tampoc no arribarà al

mercat cap aliment que mostri cap casta de residu, sigui

cloranfenicol, siguin hormones, sigui el residu que sigui. Per

tant li estic demanant si realment això que ens ha dit

d’augmentar la vigilància, d’augmentar els laboratoris, si això

serà realitat, que això no depèn dels tècnics, això és voluntat

política, i aquí, Sra. Consellera, s’han de prendre també

decisions polítiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Popular intervé el diputat Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

Sra. Consellera, gràcies, per la seva compareixença i la del seu

equip. Jo tenc la sensació que aquí hi ha tres paradigmes

distints a analitzar. Un és el paradigma legal, que no crec que

sigui competència més enllà del que vostè ha fet; un paradigma

de salut pública, que jo crec que s’ha fet molt més del que es

podia esperar en una comunitat amb l’experiència que tenim

nosaltres; i un paradigma polític. La meva impressió és que el

paradigma polític a vostè la sobredimensionen, la consideren

tan meravellosament bona que volen que sigui el fiscal general

de l’Estat, el delegat del Govern, la ministra de Sanitat, el

president del Govern estatal i el president de la Unió Europea,

perquè si no, no és intelAligent allò que se li està exigint. 

Jo tenc la sensació, perquè venc del món científic i quan

m’examinaven de metodologia de la ciència sempre ens

ensenyaven que perquè tu puguis fer una anàlisi l’has de fer

respecte de qualque cosa; l’anàlisi que vostè ha fet té com a

referent el que diu la màxima expressió de l’autoritat a nivell

estatal, i aquest paradigma li diu, a vostè, que ho ha fet molt bé,

però el paradigma polític que aquí volen és que vostè ens digui

el nom, els llinatges i el carnet d’identitat de cada pollastre. Si

no fa això li diran que ho fa molt malament. Per tant és que

resulta altament graciós; vostè és la consellera de Salut Pública

i vostè ha vengut aquí per un tema que, amb tots els meus

respectes, com a metge, com a ciutadà i com a polític, em sent

absolutament tranquil, perquè estam a un parlament que té dues

funcions, una legislativa i l’altra de control del Govern, però

nosaltres no podem exigir al Govern més que allò que li podem

exigir. Vostè com a responsable de salut pública ha fet

exhaustivament cada un dels moviments que havia de fer. 

Però, a més, s’han oblidat d’una cosa molt important, i és

que aquí on ells parlen d’ocultació nosaltres li deim que vostè

el que ha fet ha estat ser prudent; no hi ha hagut ocultació, hi ha

hagut prudència, perquè aquí hi ha uns ramaders que se’ls està

quasi demonitzant, i en aquest moment hi ha un procés judicial

que la justícia després dirà el que hagi de dir, no ho ha de dir la

consellera de Salut Pública; primera. Segona: qualsevol

afeccionat a veure-hi clar, no metge, qualsevol afeccionat a

veure-hi clar sap que d’allò que estam parlant no hi ha

absolutament cap risc de salut pública, que és la compareixença

que tenim avui aquí. Per tant risc de salut pública en cap

moment no hi hagut cap tipus de providència que no s’hagi fet.

S’ha dit que sí però després es diu que no. S’arregla, s’ha

quasi dubtat dels tècnics... Escoltin, els tècnics d’aquesta

comunitat són d’elit, i els tècnics d’aquesta comunitat no són

patrimoni del Govern, són patrimoni de la comunitat de les Illes

Balears, que tots han fet les seves oposicions amb pacte de

progrés, sense pacte de progrés, i per tant no es pot dubtar en

cap cas de la seva capacitat tècnica. Si el paradigma referencial

de Madrid, que per cert els socialistes d’aquí dubten de la seva

màxima expressió del seu ministeri, per l’amor de Déu!, és que

no la qüestionen a vostè, estan qüestionant la ministra! Si jo fos

la ministra sincerament em sentiria molesta. 

És a dir, per tant li he dir com a responsable portaveu del

Grup Popular que l’enhorabona no és en cap cas perquè sigui

del nostre grup, és perquè el nostre model de referència és el

model de referència de la Universitat de les Illes, de la qual ens

sentim especialment orgullosos. Escoltin, allò de “persones de

la seva confiança”, és que a mi que m’ho expliqui qualcú; quan

jo vaig a un metge de la Seguretat Social, què vaig, a un metge

de la meva confiança?, jo vaig a un bon metge. Si nosaltres a la

nostra universitat tenim una personalitat reconeguda

mundialment, és que la consellera quan el vegi no l’ha de

saludar?, no fos cosa que diguin que és amic seu, no hi ha

confiança. Per favor!, això és l’extrema demagògia duita al mal

gust. Aquí tenim personalitats de solvència absoluta que han

manifestat que el modus operandi, la metodologia científica

que s’ha seguit és l’adequada. Ho diu el Ministeri de Sanitat,

que no és precisament del PP, i aquí encara continuam amb

aquest rifirrafe de “no, és que no ho veim clar, és que vostè no

va ser diligent”. Escolti, el Govern es va reunir, una

vicepresidenta i dues conselleres, i jo puc donar testimoni, que

sé que no val res però el don, que no han descansat ni un sol dia

de les vacances de Nadal fent pràcticament 24 hores de feina.

Però la prudència obliga i el respecte a la legislació vigent

obliga a actuar de la manera que vostès han actuat, perquè la

resta era alarmar una població d’una forma innecessària i que

després sí que li haurien pogut demanar responsabilitats.

Per tant, consellera, com a fiscal general de l’Estat no la

qüestionaré, com a president de l’Estat espanyol no la

qüestionaré, però com a consellera de Salut Pública té la nostra

felicitació i per descomptat el nostre reconeixement. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula

la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Primer vull agrair les paraules

del Sr. Munar, que crec que han estat crues però reals, i jo

intentaré contestar allò que s’ha parlat avui aquí per part del

Grup Socialista, del Grup d’Esquerra Unida i del Grup del

PSM, sobretot perquè, com deia, des del Grup Popular no tenc

més que paraules d’agraïment, atès el seu suport.
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El primer que he de dir és que l’hipòtesi de la generació

espontània és una hipòtesi que s’especula, vull dir que no vull

dir que sigui per generació espontània el cloranfenicol perquè

jo vaig ser la primera sorpresa quan a nivell científic es va

parlar de generació espontània o de generació natural, però és

una d’elles i per tant simplement volia fer aquest aclariment,

perquè ha semblat que havia deduït que era aquesta la causa i

no és així.

Vostès m’acusen d’ocultar informació i de minimitzar els

riscs sobre la salut dels ciutadans del cloranfenicol. Jo, Sr.

Gascón, de veres que m’agradaria que em felicitàs, perquè jo

he fet exactament el que vostè ha dit; vostè ho ha dit: “Jo la

felicitaria si vostè hagués sortit a dir que efectivament el risc

del cloranfenicol era mínim, però que també hi havia una petita

possibilitat de l’anèmia aplàsica”; igual que la Sra. Mascaró,

que també m’ha dit que era un pamflet allò de les preguntes i

respostes sobre la presència de cloranfenicol. Idò a tots dos,

tant a la nota informativa primera que va fer el Govern, la

Conselleria d’Agricultura i la Conselleria de Salut, com a les

preguntes i respostes sobre la presència de cloranfenicol, que

es va penjar el primer dia a la pàgina del Govern perquè tothom

pogués accedir-hi i, és més, els diré que a través de la CAEB i

a través de la PIME el dia següent d’aparèixer la notícia a un

mitjà de comunicació i haver de reaccionar per controlar

l’alarma social, estava repartida a totes les carnisseries que

havia estat possible de les Illes perquè la gent tengués la

informació. Idò en aquesta informació els diré que l’apartat -i

encara és a la pàgina web, per tant vostès ho poden comprovar-,

quan diu exactament quin és el risc existent, diu textualment:

“Els experts diuen que el risc que suposa l’exposició al

cloranfenicol és extremadament baix, tant per a les persones

adultes com per als infants. El principal risc resideix en una

malaltia coneguda com anèmia aplàsica, que és una malaltia de

baixa incidència però que documentalment està associada amb

els tractaments de cloranfenicol que es realitzen a medicina

humana, en els quals les dosis de cloranfenicol normalment són

molt superiors”. Això està a allò que vàrem repartir el primer

dia i encara està a la pàgina web del Govern. I a la nostra

informativa primera del Govern també hi figurava, quan parla

dels efectes secundaris, que pot parlar d’anèmia comuna i

d’anèmia aplàsica, diu: “En el primer cas els tècnics descarten

cap tipus de risc perquè el consumidor hauria d’ingerir dosis

molt elevades, 250.000 tones de pollastre; en el cas de l’anèmia

aplàsica la bibliografia mèdica assenyala que el risc de

contreure-la és baix i, a més, amb les mesures adoptades el risc

es minimitza”. 

Des del Govern mai, mai no hem ocultat informació al

consumidor. Mai no hem negat que hi havia una excepcionalitat

que es deia anèmia aplàsica i que es podia donar, però que a

través dels tècnics, a través de la comunitat científica i a través,

com deia el Sr. Munar, de la màxima autoritat en seguretat

alimentària d’Espanya, que és l’Agència Espanyola de

Seguretat Alimentària, sabíem que no existia pràcticament risc

a la nostra població per menjar la poca quantitat de

cloranfenicol que hagués pogut sortir en el mercat, perquè hem

de tenir clar de quines dosis, o de quines quantitats estam

xerrant. Per tant, no hem ocultat en cap moment res, si vostès

volen seguir aquesta línia perquè creuen que és una manera de

desgastar el Govern, la segueixin, però no diguin mentides. Per

tant, Sr. Gascón vostè ha dit “si ho hagués dit jo l’hagués

felicitada”, me sap greu però vostè m’ha de felicitar perquè sí

està dit. Se va penjar a la pàgina web cada dia tota la

informació derivada de la comissió de feina, o qualsevol altra

informació que pogués ser d’interès. 

Se va convocar el Consell Balear de Consum, se va

convocar el Consell Agrari, els vaig cridar personalment i els

vaig dir, han fet això, si a les 6, no me’n record quina hora era

perquè vàrem rebre la confirmació dels nous 4 positius dia 23

de desembre, la veritat a mi no me va agradar gens, jo tenia

programat un viatge i el vaig haver d’anulAlar aquest mateix dia,

a posta me’n record molt bé de les dates i les hores. Aquell

migdia vàrem rebre la confirmació i l’horabaixa vàrem

convocar una roda de premsa, amb l’ànim de màxima

transparència, i just acabada la roda de premsa els vaig cridar

a tots i els vaig explicar el que passava, fins i tot alguns de

vostès me varen dir que no fes tanta feina i no me preocupés.

Me vaig posar a la seva disposició i vaig demanar el mes de

gener, pocs dies després d’haver passat Nadal i després de la

feina intensa que vàrem viure, perquè va ser molt intensa per

part de totes les persones que m’acompanyen i per part també

dels tècnics de la Delegació del Govern, després d’això vàrem

demanar la compareixença en el Parlament. 

Per tant, sincerament jo crec que no podem ser més

transparents, hem donat tota la informació que hem tengut

disponible per als consumidors. Hem intentat enviar el missatge

de confiança perquè crèiem que el podíem enviar. Vostès diuen

“és que els tècnics són fantàstics, el que criticam és l’actuació

política”, però si jo els estic dient que no hem pres cap decisió

política que no tengués el suport de l’opinió dels tècnics. No

s’atreveixen a dir que els tècnics ho han fet malament, o no

s’atreveixen a dir que el Govern ho ha fet bé perquè ha seguit

l’opinió dels tècnics. Vull dir..., és que no hem fet res més.

Realment me consideren tan estúpida perquè davant un cas

d’aquest tipus jo me desvinculés de l’opinió dels tècnics? En

tot moment m’he assegut amb els tècnics de la Conselleria de

Salut, de la Conselleria d’Agricultura, de la Conselleria de

Medi Ambient i de la Delegació del Govern, que no tenia cap

obligació, també els ho he de dir, els vàrem convidar perquè

crèiem que era la millor manera d’abordar de manera completa

aquesta qüestió i hem fet allò que els tècnics ens han recomanat

que féssim, com crec jo que s’hauria de fer en cada situació

pareguda. 

Per tant, jo sincerament no entenc que vostès qüestionen

l’actuació política i per altra banda diuen que tenim uns tècnics

fantàstics, quan realment el que realment estan fent és criticar

la seva feina. I xerrem de risc del cloranfenicol. Mirin en salut

alimentària el risc zero no existeix, no ens enganem, no

existeix. Se tracta de posar tots els nostres mitjans per controlar

totes aquelles coses que puguin sortir en el mercat i que estan

en bones condicions. Molts d’aquests mitjans, lògicament, són

persuasius perquè no podem analitzar cada pollastre que surt al

mercat, jo supòs que això ho poden entendre vostès. Se tracta

d’intentar controlar el risc. I en aquest sentit ja els ho he dit, a

mi m’ofereix més confiança, amb tots els respectes, que tota la

comunitat científica, que la Presidenta de l’Agència de

Seguretat Alimentària, que els tècnics i totes les persones que

han pogut opinar sobre aquesta situació me diguessin que podia

enviar un missatge de confiança als consumidors de les illes

perquè no hi havia un risc significatiu en la salut de les
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persones. I el Sr. Gascón me xerrava del cap de servei

d’epidemiologia, el director general de Salut Pública representa

tot el departament de Salut Pública i li puc dir que no hem

tengut cap notificació per part del Servei d’Epidemiologia de

cap brot relacionat amb el cloranfenicol. I quan els dic que és

més una qüestió que ha generat preocupació política i he fet

incidència en preocupació política, és perquè això no ha tengut

pràcticament efectes entre els nostres consumidors. Jo els puc

dir que tenc una enquesta realitzada per Pimeco, vostès saben

que Pimeco no té res a veure amb el Partit Popular, ni està

associat en res amb el Govern, juntament firmada amb el gremi

provincial d’empresaris carnissers i xarcuters de les Illes

Balears i que diu, quan els demanen si han minvat les vendes

de pollastre com a conseqüència del cloranfenicol, un 90% dels

carnissers diuen que no han notat cap tipus d’incidència. La

gent demana, se’ls explica que no hi ha cap risc i per tant,

compren, un 90%. 

Per tant, jo crec que això, sincerament els ho dic, crec que

ha estat més una preocupació política, una preocupació

mediàtica, que una preocupació dels ciutadans. I estic contenta

perquè hem aconseguit transmetre aquest missatge de

confiança. La veritat Sr. Gascón és que estic contenta de sentir-

lo en aquesta compareixença d’avui perquè vostè deia

efectivament com a metge que és, vostè diu que no passa res i

la gent que li ha demanat, vostè li deia que podia menjar

pollastre sense cap tipus de problema. Però no ha estat així dins

el seu partit aquests dies Sr. Gascón i li vull dir que crec, ho dic

amb el meu màxim respecte, vostè me coneix i jo procur ser

educada, però aquest cas crec que s’ha de dir i s’ha de dir amb

acritud. El seu partit Sr. Gascón no ha tengut cap tipus de

responsabilitat en la gestió d’aquesta situació. Hi ha articles, hi

ha declaracions de persones del Partit Socialista allà on diuen

que la gent menja pollastre (...), que no se pot menjar pollastre

perquè el cloranfenicol provoca una anèmia aplàsica que és

molt greu i que pot causar greus conseqüències damunt la salut

dels ciutadans. Això és fer de l’excepcionalitat, de la normalitat

i alarmar la ciutadania. Després surten altres representants

polítics i diuen: “no és que no hem de generar alarma social, no

hem de demonitzar el sector”. Però clar, cadascú va pel seu

compte i després el que passa és això.

Jo he d’agrair, sincerament, tan al Grup del PSM com el

Grup d’Esquerra Unida i lògicament al Grup Popular que

almanco durant el temps més complicat que varen ser els

primers, allà on havíem de recopilar tota la informació, han

estat com a mínim donant un vot de confiança i després vénen

aquí i ens diuen el que pensen. Però és que jo del Partit

Socialista  esperava alguna cosa més del principal partit de

l’oposició, esperava com ha passat altres vegades, quan

realment hi ha hagut una crisi alimentària com va ser el cas de

les vaques boges, en aquell moment el partit de l’oposició, el

Partit Popular, va estar al costat del Govern. Però és que en

aquest cas el principal partit de l’oposició ha anat a rapinyar un

grapat de vots, supòs que era la seva intenció perquè si no és

així no ho puc entendre i enlloc d’ajudar i remar en la mateixa

direcció anar a generar alarma social, demonitzar el sector i jo

crec que sincerament Sr. Gascón, aquesta no és la línia que s’ha

de seguir. I vostè avui aquí ho ha reconegut, vostè recomanava

que no tenguessin en compte el cloranfenicol perquè no tenia

cap risc. Però altres companys seus no han fet això. Clar que és

molt fàcil anar-se’n de vacances, tornar i quan es torna de

vacances tal vegada pujar-se a un carro del que hi ha, d’allò

que se xerra i tal vegada intentar treure profit polític. Però això

significa que vostès, Sr. Gascón, el seu partit, no té cap

preocupació per la salut dels ciutadans.

Dit això, altres preguntes que s’han formulat. Per què passa

tant de temps des de l’agafada d’una mostra fins que tenim

l’anàlisi? Efectivament això és així, però no en aquest cas, sinó

quasi des de la posada en marxa del PNIR, des de què agafam

una mostra de carn a un escorxador, una mostra de pinso, del

que sigui, a una explotació podia passar mes i mig, dos mesos

fins que teníem la confirmació de Madrid. Lògicament en

aquells moments amb tant de temps era difícil actuar, però hem

de saber que fins ara ens estàvem movent en un entorn de què

no hi havia presència de cloranfenicol. És a dir, l’any 2000 no

se va trobar cap tipus de mostra amb cloranfenicol, se varen fer

unes 30 mostres, l’any 2001 igual, 2003 igualment i en el 2001

de 9 sospites n’hi va haver 1 de confirmada. En canvi ara sí, ara

sí hem detectat aquesta presència i aposta he dit que havíem de

millorar i perfeccionar els protocols i reduir les distàncies. És

el que havia passat sempre perquè sempre hi havia la confiança,

no en aquesta comunitat autònoma, sinó a tot Espanya, de què

ens movíem en un entorn de manca de cloranfenicol. Però clar,

això és el que hem de prendre i a partir d’ara millorar i com els

he dit abans, intentar que la prova de garbejar a Balears se faci

en 48 hores i en 5 dies màxim la prova confirmatòria, fins que

puguem fer totes les proves a les nostres illes. 5 dies fins que

vàrem anar a agafar mostres a Piema.

Vostès sempre han criticat la consellera d’Agricultura que

ha estat, tot i que he comparegut jo i a (...) en aquestes

circumstàncies perquè he coordinat la situació i precisament

per això la consellera de Salut ha coordinat les feines i el

Govern ha estat preocupat en tot moment per enviar el missatge

de confiança al consumidor i per a la salut dels ciutadans, sense

haver pensar que estàvem encobrint a ningú, com fins i tot s’ha

arribat a dir. El que els deia és que..., vostè me deia 5 dies fins

que anàvem a agafar mostres. El mateix dia de les

immobilitzacions vàrem anar a les explotacions a agafar

mostres, això no ho diuen i no ho diuen perquè no els interessa.

5 dies a Piema, poden mirar els altres expedients Sr. Gascón, si

vol podem mirar l’expedient de cloranfenicol de l’any 2002

quin temps va tardar el Partit Socialista, quan gestionava la

sanitat, a anar cercar mostres a Piema. Vostè ho dirà si ho sap,

si vol jo també ho diré, però varen ser bastants més de 5 dies.

Això vol dir que en aquell moment quan feia 2 mesos que

s’havia agafat la mostra no tenia cap sentit. Per tant, en aquest

cas tampoc no tenia cap sentit. No entenc com se’ns pot acusar

en aquest moment d’aquesta qüestió, quan ens hem dedicat a

agafar mostres constantment.

I el tema de la investigació que és un altre tema principal

que s’ha traslladat. Miri, jo no tenc cap conclusió, s’està

investigant, però és que també s’està investigant amb

colAlaboració amb el SEPRONA i la Fiscalia, què me vol dir?

Si vostè me diu a mi que som una incompetent perquè encara

no tenc la solució, també és un incompetent el Delegat del

Govern, també és incompetent la gent del SEPRONA, també és

incompetent el fiscal i també l’Agència Espanyola de Seguretat

Alimentària. Fa escassament dos mesos que hem detectat la

presència de cloranfenicol i per tant, estam investigant i no

descartam cap de les 3 línies que els he dit, que l’hagin posat a
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posta, que s’hagi fet per generació natural o espontània, o que

hagi vengut a través d’una matèria primera importada d’altres

països. Si vol vostè Sr. Gascón podem entrar en si ve de la soja

de Brasil, li puc dir que va entrar un vaixell de soja de Brasil

per Tarragona i que s’ha cercat la pista, també li he de dir que

hi havia molts de funcionaris de vacances i no ho hem pogut

saber fins fa 2 dies i que se va distribuir per Aragó, per

Catalunya i per Balears. Ara hem d’anar a mirar si se varen fer

les proves de cloranfenicol a totes aquestes comunitats

autònomes. 

Són qüestions realment complicades, jo crec que el més

important, el primer era tenir la confiança de què això no

afectava la salut dels nostres ciutadans, que és allò que hem fet

el primer de tot. La segona cosa, incrementar el controls, tan a

ports com a les explotacions, per saber que no hi havia més

presència de cloranfenicol. Jo li vull dir una cosa Sra. Mascaró,

no sé d’on treu els números, però de 1.200 mostres analitzades

fins el dia d’avui des del 26 de novembre, només 16 han sortit

confirmades. Vull dir que hem de saber de què estam parlant,

hem de protegir la salut, hem d’enviar aquest missatge de

confiança. Però també és veritat que de 1.200 només 16 han

donat positiu, no anem tampoc a demonitzar el que no hem de

demonitzar. Per tant, jo crec que el més important és tenir

confiança de què en aquests moments el Govern a través dels

tècnics estam permanentment vigilant que no hi hagi més

cloranfenicol a les explotacions de les nostres illes, que no surti

més cloranfenicol en el mercat, no perquè sigui un risc, sinó

perquè, repetesc, allò que sí podria arribar a ser un risc és

l’exposició perllongada o reiterada a aquest cloranfenicol. Però

estam controlant això i jo crec que les anàlisis donen bones

notícies i moltes anàlisis estan sortint negatives. N’he trobades

3 ara fa uns dies? Precisament és perquè els controls funcionen

i perquè estam fent aquests controls ho hem detectat. A més,

amb un avantatge i és que fa pocs dies, hem pogut prendre

mostres immediates, tan a la fàbrica de pinsos com a les

mateixes explotacions i podrem tenir molta més informació. Per

tant, a ningú li agradaria més a mi tenir acabada aquesta

investigació, però encara està en marxa. Imagini’s si a damunt

hagués comparegut fa un mes que encara teníem menys

informació que la que tenim en aquests moments.

El Sr. Gascón també me demanava si m’havia inventat la

comissió de feina que havíem constituïda. Bé no sé si li

interessarà perquè no m’està escoltant en aquest moment. Però

la comissió que vaig crear lògicament no va ser un caprici, va

ser una comissió on s’emparava, com he dit al principi, tots els

flancs que pensava que podrien cobrir per fer un abordatge

integral del que era la situació, fins i tot convidant el Delegat

del Govern que va nomenar a qui va voler en aquesta comissió

per tancar tots els punts. Per tant, jo crec que és una comissió

que ha fet molta feina, de vegades és veritat sense fer vacances

i amb molts de sacrificis personals, sobretot per part dels

tècnics, però que ha fet una feina molt bona i a mi m’agradaria

i estic convençuda de què també tots els que la integren, que

pogués acabar prest perquè poguéssim arribar a una conclusió.

Mala gestió, mala gestió per què? M’expliquin perquè hi ha

mala gestió, jo els he demostrat que en tot moment hem donat

informació, que no hem ocultat cap tipus d’informació, que ens

hem posat a disposició dels consumidors per a qualsevol tipus

de qüestió, per què encara no sabem qui és el responsable?

Esperem les investigacions a veure què passa. Altres expedients

no s’han tancat fins com a mínim un any i nosaltres estam fent

una feina intensa, esperem que sigui menys d’un any i ja

veurem, però hem de seguir les investigacions que se facin. Per

què vàrem tardar a anar a Piema? Ja els he dit que si volen els

puc dir, he fet un repàs dels expedients, el temps que varen

tardar vostès en anar a alguna fàbrica de pinsos a cercar

aquestes mostres. Per què les hem trobat ara? Per què hem

trobat nous casos ara? Precisament perquè els controls

funcionen i per cert Sr. Gascón, són granges noves, crec que

vostè m’ho havia demanat. Són dues explotacions noves

totalment.

Per què hem creat una comissió de treball, mala gestió? Si

la Delegació del Govern està amb nosaltres i està donant suport

a totes les actuacions que nosaltres hem pres. Per tant, si vostè

diuen que el Govern ha fet una mala gestió, la Delegació del

Govern també ha fet una mala gestió. I si volen podem xerrar

en termes polítics. Jo estic realment decebuda per l’actitud que

ha tengut el principal partit de l’oposició a les nostres illes.

Hagués desitjat de veritat tenir-lo al meu costat en aquesta

gestió, que no diré de crisi perquè jo no crec que hi hagi hagut

una crisi alimentària, ni molt manco, hi ha hagut repetesc una

crisi política, o preocupació política, però ni molt manco una

crisi alimentària. I m’hagués agradat moltíssim i si vol xerrarem

en termes polítics, podem xerrar d’actituds fins i tot personals

de persones que integren el Partit Socialista, fins i tot de

persones que estan representant institucions. 

El Sr. Ramon me xerrava de la polèmica amb la Delegació

del Govern, si volen hi podem entrar, però jo el que dic és que

aquí hi ha hagut moltes persones que sense anar-se’n de

vacances han fet molta feina i tal vegada algú ha arribat de

vacances ha trobat un pastís i ha dit, ara aprofitaré políticament

aquesta circumstància, sense pensar amb responsabilitat.

Vostès, Sr. Gascón, el Partit Socialista, ha volgut crear una crisi

de salut pública. Però jo com a consellera de Salut li dic que no

ha existit cap crisi de salut pública, tal vegada haguem detectat

cloranfenicol a determinades explotacions ramaderes i estam

seguint la pista, perquè des del Govern tendrem tolerància zero,

ja li ho he dit, amb l’ús de substàncies prohibides en animals

destinats al consum humà. Aquí és allà on hem de fer feina i

millorar els protocols d’actuació. Però vostès senyors del Partit

Socialista s’han inventat una crisi de salut pública, no sé amb

quines intencions.

Per tant, crec que està demostrat que no hi ha hagut cap

tipus d’ocultació, que no s’ha dit cap tipus de mitja veritat, sinó

que en cada moment s’ha donat tota la informació possible i en

tot moment, ho vull repetir perquè crec que és molt important,

el Govern de les Illes Balears, tan la consellera d’Agricultura

com la consellera de Salut, han seguit els criteris que els tècnics

ens deien que havíem de seguir. Els tècnics són els coneixedors

de la matèria i per tant, xerr per boca meva la consellera

d’Agricultura xerrarà per boca seva, però no som tan estúpida

per no seguir les directrius dels tècnics en una situació com

aquesta i que sobretot pot perjudicar la salut dels ciutadans i

que gràcies a Déu no ha estat així.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:



200 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 13 / 9 de febrer del 2005 

 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Sra. Consellera, com darrerament ens té

acostumats vostè va tirant en contra de tothom, excepte contra

vostè, tothom és culpable menys vostè, darrerament ho està fent

habitualment. Trob de totes maneres que és molt roí intentar

enfrontar-nos amb els tècnics, això és una roïndat que no

esperava, esperava que mentís, però la roïndat d’intentar dir

que estam en contra dels tècnics, dir tan clarament que estam en

contra dels tècnics, això està fora de lloc i no li contestaré. 

Vostè va arribar de vacances dia 4 de gener i va demanar

una compareixença. El que li preocupava a vostè és això que

ens està dient? El 4 de gener demana la compareixença

consellera, no me conti històries sobre qui estava de vacances

o no...

(Remor de veus i rialles)

Els que estan aquí han d’estar callats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascón, qui ordena el debat és la presidència, no vostè.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Perdoni, Sr. President. Té raó.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Bé, llavors jo el que li vull dir respecte el Partit Socialista

és que ha fet el que havia de fer. Jo insistesc en què vostè ha

ocultat i ha mentit consellera, és així i vostè diu que no i vostè

ho manté d’aquesta manera i jo li he demostrat que ho ha fet i

vostè què fa? Tirar com fa sempre darrerament i m’explica una

historieta de l’any 2002, està parlant amb en Miquel Gascón

que som diputat d’aquest Parlament i crec que ja li he

demostrat altres vegades que si penso una cosa la dic, estigui el

meu partit d’acord o no. Vull dir que si el 2002 els qui

governaven ho varen fer malament, ho digui i jo diré que ho

varen fer malament si ho varen fer malament. Si hi ha un cas de

cloranfenicol que no es va fer bé, jo ho diré i jo l’espero a vostè

al costat quan parlem del REB que vostè també pugui dir “jo

quan governava el PP també deia que el REB s’havia de fer, no

ho dic ara només”. Jo sempre mantenc el que dic i vostè no ho

va dir..., no perdoni no. I del finançament també, el finament

era bo.

Avui per cert he rebut una contesta del Congrés dels

Diputats que diuen que vostè a cap comissió interterritorial va

parlar de finançament, una contesta. Però bé, no l’he trobada al

meu costat en això. Per cert, per estar al costat d’algú s’ha de

tenir informació, nosaltres no tenim gaire informació per tant,

poc li podem ajudar.

Jo insistesc consellera que vostè està minimitzant riscs,

vostè ens ha dit el que surt a la pàgina web. Jo entenc que té

molt a veure la dosi que es prengui amb la malaltia, entenc que

és així, vostè diu que no. Entenc que el Sr. Palou a la reunió del

Consell Balear de Consum va dir: “no es pot negar que hagi

arribat al mercat mentre s’ha estat en procés d’investigació, que

s’hagi consumit”. I el Sr. Palou assegura que amb aquesta

dosificació no existeix risc per a la salut. Això és mentida

perquè parlam d’idiosincràsia, pot passar a una sola persona el

que li estic dient, no m’estic inventant res. És a dir, li estic dient

que una persona que tengui aquest problema pot estar malalta

d’aquesta (...). Per tant, al dir que té relació amb la dosi... i

vostè aquí ho diu també, no es fa informació pública perquè les

dosis de cloranfenicol (...) són molt petites i això no representa

cap tipus de problema per a la salut. Això és mentida. Això pot

donar problemes de salut i és allò que jo li he dit a vostè. Si

vostè hagués sortit i hagués dit, això pràcticament impossible

que passi, però pot passar, ja està. Però vostè no ho ha fet..., si

jo li estic dient el que vostè va dir, dit per la consellera. “Això

no representa cap tipus de problema per a la salut”, per a les

persones que no tenen la idiosincràsia especial cap a l’anèmia

aplàsica, això és el que li va faltar dir.

Miri, jo no entraré en aquestes discussions de si el partit,

que si no el partit. Jo pens que el partit ha fet el que havia de

fer, jo pens que les vacances que diu vostè i ens atribueix a

nosaltres, tan són per una banda com per l’altra. El que jo li

estic dient i vostè no m’ha contestat perquè clar, ara resulta que

la hipòtesi, és que és genial, la hipòtesi de treball és que ha

vengut de fora, que ha vengut d’aquí, o que ha sortit sol. És que

no hi ha cap possibilitat més, quina més queda? Han portat el

cloranfenicol de Brasil, d’Ucraïna o d’allà on sigui, o ha estat

aquí que l’han posat, o ha sortit sol. És que no hi ha més

possibilitats. És a dir, no tenim cap hipòtesi de treball, és tot un

revolutum  i ja veurem per on sortim. L’únic que estam fent és

avaluar resultats, però no tenim una hipòtesi de treball i que és

allò que jo li estic reclamant Sra. Consellera. I quan a vostè li

diuen que és fals s’ha posat com s’ha posat, però no és així.

Vostè no pot culpar un partit per unes coses que són així, vostè

no ens dóna una hipòtesi de treball, diu: “totes les hipòtesis

existeixen”, (...) hipòtesi de treball, perquè clar, si l’han portat

de fora, ha vengut d’aquí, o ha sortit del terra, què vol que li

digui? 

Jo li demanava això del cap de servei d’epidemiologia,

vostè m’ha dit que hi va en representació el director de no sé

què a la comissió que ja existia creada el 2002 el cap de servei

d’epidemiologia era el secretari de la comissió. Per tant, hi

havia d’anar. Jo deman sobre la comissió nova..., i li ho

preguntarem per escrit, qui la forma, quin tipus de comissió és

aquesta nova que s’ha creat d’avaluació. Però la comissió de

seguretat alimentària ja existia i el secretari era el cap de servei

d’epidemiologia i que vostè l’ha fet no res d’aquesta manera fa

un moment, cap de servei d’epidemiologia...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:
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Vaig acabant Sr. President. 

Comissió per a la seguretat alimentària a les Illes Balears.

d) El cap de servei de seguretat alimentària que actuarà amb

veu i sense vot, cap de servei de seguretat alimentària, no el

director de res. El cap de servei és el que demanava jo.

Bé, res més. Vostè m’ha dit que li sabia greu (...). Jo

insistesc en què vostè ha actuat malament, bastant malament. Jo

sé que és molt fàcil el seu costum, a més, ja ens té habituats de

tirar cap a tothom, menys cap a vostè, vostè mai és responsable

de res. Bé i ara ens posarem l’impermeable i aguantarem

l’últim... ja no ens podem defensar. Però insistim en el mateix,

hipòtesi de treball, cap, cap. Han ocultat, mentre han pogut, les

dades.

I res més. No contestaré algun comentari que hi ha hagut

per part d’algun portaveu perquè no és la meva feina en aquest

moment, com tampoc era la del portaveu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Miquel Ramon, portaveu d’Esquerra

Unida.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Supòs que no és funció meva, però

ho vull dir. Aquí quan s’ataca a determinats partits polítics,

crec que no se m’ataca a mi personalment perquè és la primera

vegada que parl en públic del tema del cloranfenicol. També he

de dir que abans de què el Sr. Gascón demanés la

compareixença davant la Diputació Permanent, jo havia

demanat al meu grup, però ja havia acabat el període de

sessions, no era aquí, no ho vaig controlar i no se va presentar,

però també ho havia demanat.

No és la meva funció defensar el PSOE, segurament en el

PSOE n’hi ha que ho fan bé, malament i regular, com per tot.

Però a mi una de les qüestions que més m’ha aclarit el tema és

un article titulat “Clorafenicol, fets, riscs i responsabilitat” del

secretari de sanitat del PSIB. Ho vull dir perquè crec que té una

gran claredat i ho volia dir. Segurament n’hi pot haver algun

altre que se pot haver passat una mica, però jo crec que

l’oposició, en general, no pot tenir vostè massa queixa d’ella.

Bé, aquí hi ha una mica de diàleg de sords. Jo volia fer unes

preguntes òbvies altra vegada. La primera, supòs que és

evident, però per deixar-ho clar, el cloranfenicol està prohibit,

sigui quina sigui la dosi, sí o no? Jo crec que està prohibit, sigui

quina sigui la dosi perquè potencialment tendrà algun tipus de

risc. No facem alarmisme, li toca a un percentatge petitíssim de

la població, però a qui li pugui tocar tan li és que sigui 1 entre

1 milió, com 1 entre 10. Per tant, està prohibit la presència,

sigui quina sigui la quantitat, està prohibit. I ha superat els

controls possibles i ha arribat a les granges i als animals que

van al consum humà. I miri, la major part de les anàlisis donen

resultats negatius, faltaria més! Però hi ha un percentatge que

és preocupant, com a mínim jo crec que és preocupant, s’ha de

veure què passa aquí.

Jo crec que no estam avançant Sr. Gascón, com diu ell,

segueix havent-hi les tres hipòtesis possibles, perquè no n’hi ha

més, excepte que ens caigui del cel com queia el manar i

aquesta encara no sigui dit. Però no s’ha avançat el més mínim.

Jo supòs que el cloranfenicol, també per a la consellera de

salut, pensa que pot tenir algun risc potencial quan immobilitza

granges. Jo li preguntava, més que res per fer-nos una idea de

l’extensió de la cosa, quants d’animals s’han immobilitzat en

aquest temps? Supòs que és una decisió que no és agradable

dir-li a un propietari d’una granja que no pot treure els animals.

Bé i s’ha de fer. Per tant, hi ha una situació de risc potencial

d’afectar a un mínim de la població, però que pot afectar a unes

persones perquè hi ha una substància prohibida que sembla ser

que circula bastant alegrament i darrerament tornam trobar

resultats i no tenim ni idea de per on ens entra això. Jo no li

vull donar la culpa Sra. Consellera de què vostè és ineficaç

perquè no ho ha detectat, no jo crec que això seria purament

demagògic, no és així de senzill.

Jo crec, això sí que ho crec i ho mantenc, que no hi ha hagut

prou diligència en la investigació de veure d’on ens ha arribat,

sincerament, i crec que vostè a la seva intervenció no demostra

el contrari. Ja li dic que possiblement és més responsabilitat

d’una altra conselleria, però ara és a vostè qui tenc davant i és

qui ha coordinat tota aquesta qüestió, i per la informació que

m’ha donat a les rèpliques, també, sincerament crec que hi ha

hagut molta facilitat per introduir aquesta substància, que se

n’ha detectat un nombre de casos que és preocupant, que hi ha

una desorientació molt gran de veure per quina via pot haver

entrat, i...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Acab ja, Sr. President, del tot. ...i que potser per qüestions

de rivalitats (...), o no sé per què no s’han volgut utilitzar tots

els mitjans que hi havia a la disposició per poder intentar

aclarir els fets. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Jo ara, si no fos de mal gust, podria

començar contestant al Sr. Munar que no hi ha més sord que

aquell que no hi vol sentir, i que en qüestions d’intelAligència

cadascú té la que té, però com que seria de mal gust no ho faré.

Anem a les conselleres. No hi ha hagut ocultació. Sra.

Consellera, després de sentir-la avui aquí dues vegades encara

em reafirm en la idea que si un diari no ho hagués destapat, els

que seiem en aquesta comissió a hores d’ara no en sabríem res.
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Jo no em pensava que desitjar que un dia 23 de desembre

una consellera faci menys feina i sobretot sobre les festes de

Nadal es podria entendre com una despreocupació dels temes,

però si és així ja està, però quan vós ens cridàreu dia 23 de

desembre, a mi a les 9 del vespre, hi havia un grup de diputats

que feia 9 dies que ja havien demanat que apareguéssiu en

aquesta cambra per explicar-ho. Per tant si no l’heu ocultada sí

que l’heu anada allargant, la informació a donar.

Preguntes que no s’han fet: quan ho vàreu comunicar a

Fiscalia?, quan féreu la denúncia al SEPRONA?, quan es va

començar a investigar?

Un altre punt que m’havia botat és el tema que el risc és

molt baix. Estam d’acord amb vós que el risc és molt baix, però

del document penjat a Internet no se’n desprèn que per molt

baix que sigui i per molt rar que sigui hi pugui haver casos

fatals, que sí ho diu, per exemple, el departament de

farmacologia i terapèutica de la facultat de medicina de

Madrid. Si vós hi haguéssiu afegit això, “és raríssim, no pot

passar quasi mai, però en algun cas i en dosis molt petites pot

ser fatal”, ja seria complet, això, tal vegada.

Per què -altres temes que són polítics- per què passen tants

de dies entre la confirmació i la tornada a recollir mostres de

pinso i de carn? Heu fet tot el que han dit els tècnics, però

encara hi ha preguntes més polítiques que no m’heu contestat.

S’ha reunit, des que vós sou consellera, la comissió per a la

seguretat alimentària creada per un decret del 2002, vigent fins

a dia 29 de gener del 2003?, s’ha reunit? Perquè aquesta és la

mateixa comissió de què li parlava el portaveu socialista, que

li deia que el cap de servei en forma part per decret i no hi era.

Vos he dit que les funcions d’aquesta comissió eren molt més

clares, molt més operatives i molt més fàcils d’executar i de

treure’n profit que les del decret que vós heu creat per avaluar

totes aquestes coses, i no m’heu contestat. 

Tampoc no m’heu contestat si podeu garantir que s’ha

aplicat fins ara correctament el Pla nacional de residus aquí, i

si estau en disposició d’afirmar que no arriba al mercat cap

aliment amb cap casta de residu, sigui cloranfenicol, siguin

hormones, sigui el residu que sigui.

I mirau, ja per acabar, per parlar de polítiques, que el seu

consol o la seva gran frase sigui que es troba cloranfenicol

perquè es fan anàlisis, i no que es troben perquè n’hi ha,

políticament és preocupant, Sra. Consellera. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar té la paraula la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Vegem, passem a resumir.

Aquí hi ha un pla nacional d’investigació de residus on es

marca un calendari, s’agafen mostres tant als escorxadors de

carn com a les explotacions de pinsos, d’ous, de llet, de tot el

que els he dit, i es duen a analitzar, i en cada moment s’analitza

una substància, prohibida o permesa fins a un màxim. En el

darrer semestre del 2004 està programat fer les anàlisis, no

detectar, de cloranfenicol; es fan aquestes anàlisis i resulta que,

de mostres que es prenen des del mes de setembre, perquè n’hi

ha diverses, setembre i octubre, el dia vint-i..., ara no li ho diré

exactament, però bé, dia 26 de novembre s’immobilitzen tres

explotacions perquè es confirma per part del laboratori de

Madrid que hi ha presència de cloranfenicol. És la primera

notícia, dia 26 de novembre, que tenim tant la consellera

d’Agricultura com la consellera de Salut.

Parlam, parlam amb els tècnics. Què hem de fer? “Res,

perquè les dosis que hem trobades són mínimes i a més el risc

per a la salut és molt poc significatiu”. Tenc aquí l’informe del

cap de servei de Seguretat Alimentària, que vostès citen i que

avui m’acompanya, és el Sr. Jesús Martínez, que és aquí i que,

si volen, li puc donar la paraula perquè ell acabi d’afirmar el

que jo els estic dient, on em diu, a l’informe firmat per ell, per

Jesús Martínez, que no hi ha necessitat de prendre cap altra

mesura extraordinària. Lògicament la consellera d’Agricultura

i la consellera de... -els passaré còpia, si volen-, la consellera de

Salut i la consellera d’Agricultura el que feim és seguir el

criteri dels tècnics, que ens diuen que no hi ha un risc

significatiu i que per tant no hem d’anar al mercat. Si no hem

d’anar al mercat i no s’han de canviar els hàbits alimentaris no

és necessari que diguem res, però no per ocultisme ni molt

manco, sinó perquè generaríem una alarma social que és

innecessària. Per tant no es fa públic, però per ànim d’ocultar,

sinó perquè simplement els tècnics ens diuen que no és

necessari, i per tant no es fa.

Dia 23 de desembre apareixen quatre nous casos. Aquí sí

que ja començam a dir que hi ha una situació anormal, perquè

tenim set casos confirmats per cloranfenicol. Els tres primers

no ho eren; per què?, perquè si fins ara s’havien fet 30 mostres

enguany n’havíem fet 60, i per tant si duplicam les mostres és

normal que pugui sortir una mica més i, a sobre, afegit a les

dosis que hem trobat i el que és el cloranfenicol pròpiament dit,

idò els tècnics ens diuen que no fa falta dir res més. Però quan

apareixen quatre nous casos, que ja tenim set deteccions més,

és quan la consellera d’Agricultura i jo ens asseiem i decidim

prendre decisions excepcionals. Reiteram que no hi ha un risc

significatiu, no hem de generar una alarma social on no n’hi ha,

senyores i senyors diputats, per l’amor de Déu! És a dir, si no

hi ha crisi alimentària no ens l’hem d’inventar. Què és, que no

tenim feines?, no hi ha crisis alimentàries i si en aquest moment

no n’hi ha hagut idò no n’hi ha, i si no hi ha un risc significatiu

no hi ha un risc significatiu, però s’ha de tornar reiterar aquest

missatge per generar confiança al ciutadà.

També s’han d’augmentar els controls a les explotacions,

perquè si n’hi ha hagut set pot ser que n’hi hagi més, i per tant

ens posam en marxa i augmentam els controls a aquestes

explotacions, no només de pollastre, he dit que vàrem mostrejar

oví, boví i gallines ponedores, perquè volíem estar segurs que

a cap explotació hi podia haver cloranfenicol. A més, aquesta

comissió s’ha dedicat a investigar les causes. No ens hem

assegut a pensar -Sr. Gascón, per l’amor de Déu!- si ve de fora,

si ve de dins o si és generació espontània, hem fet molta feina

i els tècnics han fet molta feina, han anat a recollir

documentació, mostres de tot tipus..., crec que ja no ens queda
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res per mostrejar, sincerament, el que passa és que estam

pendents d’anàlisis.

Per tant encara feim feina, encara està constituïda aquesta

comissió i jo he vengut amb la màxima transparència a

explicar-los allò que hem fet fins aquest moment. 

Però els ho dic de veres, senyores i senyors diputats, no ho

entenc, i no ho entenc: la població ni s’ha adonat del que estam

parlant. Els he dit una enquesta de PIMECO, del gremi de

carnissers, que estan indignats, els vull dir que estan indignats.

El 90% dels carnissers, que és la primera detecció que podem

tenir, diu que no han notat aquest efecte. Ens estam inventant

una crisi de salut pública, una crisi alimentària, i això, em sap

greu dir-ho, però per jo no és una responsabilitat.

La comunitat científica diu allò que nosaltres deim, vull dir

que no hem negat mai l’efecte de l’anèmia aplàsica, però el que

no podem fer és que una cosa excepcional sigui la causa

determinant de totes les nostres actuacions. És a dir, és un risc

que hi és, s’avisa que hi és, però no implica que s’hagin de

variar hàbits alimentaris. L’Agència Espanyola de Seguretat

Alimentària, que està gestionada pel Partit Socialista, en

aquests moments i per tant no és cap qüestió política, avui m’ha

enviat una carta on ens felicita per les actuacions que estam

duent a terme.

Sra. Mascaró, l’actuació dels tècnics és la que ha duit el

Govern de les Illes Balears, i l’hi reiter, i si vostè troba una sola

diferència entre allò que els tècnics han recomanat i el que ha

fet aquesta consellera, digui-m’ho i jo li ho reconeixeré, però

en aquest moment no existeix aquesta diferència, perquè seria

molt estúpida si en un cas d’aquests jo me’n anàs del criteri

dels tècnics, Sra. Mascaró, i li puc assegurar que és el que he

seguit en tot moment, tant la consellera d’Agricultura com la

consellera de Salut.

Estam amb la investigació. Jo no dic, Sr. Gascón, que en el

2002 es fes malament, no ho he dit. És que no es va fer

malament, es va fer conforme estaven establerts els protocols,

igual que s’ha fet en aquest moment. El que jo dic és que una

mica de coherència, una mica de coherència; quan vostès

gestionen un cas d’aparició de cloranfenicol en el 2002 ni

donen publicitat, ni van al mercat, el temps de recollida de

mostres i la confirmació és superior al que hi ha hagut en

aquest cas, i varen tancar la investigació en un any, va

començar el mes de maig i fins al mes d’abril no hi va haver la

resolució. I en canvi vostès ara ens demanen a nosaltres que

facem tot el contrari, en exigeixen que facem el contrari.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

I això és ocultisme i dir mentides. Jo no dic que el 2002

estigués malament, he dit simplement que deman una mica de

coherència, al pacte, que són tots els grups aquí representats, i

sobretot al Partit Socialista, que és el que va gestionar aquest

tema, que, per cert, hi havia un director general en aquell

moment, que és el que va escriure l’article que el Sr. Ramon

deia, que la veritat a mi aquest article me mereix bastant poc

respecte, perquè es dedica a dir si nosaltres amagàvem la

informació per tal de, bé, protegir un sector, i que era per optar

per negocis particulars. Ja em dirà vostè quin negoci particular

la consellera d’Agricultura o jo en aquest tema quan la nostra

responsabilitat és la que hem duit a terme. Però en qualsevol

cas és igual. 

Vostès diuen: “Si no ho hagués dit un mitjà de comunicació

no ho haguessin dit”. Els tres primers casos -els ho repetesc-

actuam com ens varen dir els tècnics que actuàssim; ens diuen

que no és necessari prendre cap mesura, idò no és necessari

prendre cap mesura. No hem d’alarmar la població, si no és

necessari. Quan apareixen els quatre nous casos és quan

nosaltres no actuam, ni molt manco, perquè un mitjà de

comunicació digui una cosa o l’altra, sinó perquè quan

apareixen els quatre nous casos ja són set i ja sí existeix una

situació anormal, i llavors sí que la consellera d’Agricultura i

jo, en coordinació amb tot el Govern, feim una roda de premsa

i explicam pas per pas el que farem, i jo personalment els crid

a vostès per dir-los que hi ha això i em pos a la seva disposició.

El que passa -que també jo ho entenc- és que per Nadal la gent

se’n va de vacances, i ho reiter; la gent se’n va de vacances i jo

entenc que vostès estiguessin de vacances, però jo em vaig

posar a la seva disposició, Sr. Gascón, i vostè sabia que era

aquí.

Per cert, la Comissió de Seguretat Alimentària del 2002.

Miri, aquesta comissió que es va crear per decret el 2002 s’ha

reunit una vegada, per a la seva constitució; no s’ha tornat

reunir mai, ni amb mi ni amb una altra conselleria. Ningú. En

el 2002 -perdona- tenien tres anys per reunir-la a través del

pacte de progrés. No es va reunir mai, i sap per què?, perquè no

era operativa, era una comissió feta per cobrir l’expedient, que

per això no es va reunir mai, i jo ho entenc perfectament, i no

és que ara haguem fet dos decrets en cinc dies, és que el decret

que crea la Comissió Balear de Seguretat Alimentària que va

aprovar el Consell de Govern fa unes setmanes és un decret que

vàrem posar en marxa fa sis, vuit mesos, i que ara s’ha pogut

treure, perquè quan es fa un decret, lògicament, s’ha de

sotmetre a consulta i tots aquests processos els hem de

respectar. No l’hem fet en cinc dies, dúiem molt de temps fent

feina sobre aquest decret.

Que no arriba al mercat cap carn amb cloranfenicol? Sra.

Mascaró, jo no li puc afirmar que la seguretat alimentària

tengui risc zero. No ho afirmaré ni ho afirmarà cap tècnic,

perquè no existeix el risc zero. Allò sí que puc afirmar és que

de 1.200 anàlisis que duim només 16 han donat positiu, i que

estam mostrejant totes les explotacions, especialment de

pollastre que és on hem detectat principalment si pot ser un

problema. Però d’aquestes explotacions, totes les explotacions

que treuen carn en aquest moment al mercat a través dels

escorxadors, aquestes han estat analitzades i ens han donat

negatiu, perquè des del moment que tenim una sospita o hi ha

un positiu són immobilitzades. Per tant risc zero, jo no li diré

que existeix el risc zero en seguretat alimentària, però que en

aquest moment totes les explotacions de pollastres que abasten

pràcticament el 80 o el 90% del sector, perquè lògicament no
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podem anar fins al darrer detall, però sí que la gran majoria de

les explotacions, les grans productores (...) estan mostrejades

i a més tenim una gran colAlaboració per part seva per poder

descartar la presència de cloranfenicol, sí que és així.

Però en definitiva...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Vaig acabant, Sr. President. Simplement repetesc que jo

crec que les coses s’han fet com s’havien de fer, respectant

l’opinió dels tècnics, i l’únic que deman, sincerament, és que

siguin coherents, sobretot al Partit Socialista, repetesc, perquè

jo he enyorat que no estigués al costat del Govern en aquest

problema, i sobretot quan ha estat un problema que jo crec que

vostès, Sr. Gascón, han fins i tot generat. Vostès s’han inventat

un problema de salut pública, perquè al final tant l’Agència

Espanyola de Seguretat Alimentària, tant el Ministeri de

Sanitat, que són institucions que no depenen de nosaltres, la

comunitat científica, els tècnics, la població a través de la seva

actuació davant el consum, tots van per un camí i vostès van

per l’altre. 

Per tant què vol que li digui, Sr. Gascón, jo podré acceptar

si he fet malament alguna cosa; probablement he fet alguna

cosa malament, probablement, no som perfecta; el que sí li puc

dir és que en aquest tema hem respectat molt el principi de

protecció de la salut dels consumidors. Una vegada que teníem

clar això hem incrementat els controls i estam investigant, i si

vostès tenen qualque teoria més on podem investigar, serà ben

rebuda, perquè ningú més que nosaltres vol tancar aquesta

qüestió, i volem saber d’on ve el cloranfenicol, lògicament,

perquè volem tancar aquesta qüestió, no volem erosionar la

seguretat alimentària i perquè crec que també el sector no pot

ser demonitzat com ho està essent en aquest moment.

Per tant, repetesc, jo crec que he donat totes les

explicacions possibles. Si qualque qüestió ha quedat damunt la

taula em fan les preguntes corresponents, però en qualsevol cas

crec que el Govern ha actuat amb una màxima responsabilitat

davant aquesta qüestió i sobretot el més important: el

consumidor pot estar tranquil perquè totes les mesures que hem

pres han estat dirigides a la protecció del consumidor i crec que

en aquest moment podem dir que té molta seguretat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre d’avui només queda agrair la

presència de la consellera i dels alts càrrecs que l’acompanyen.

S’aixeca la sessió.



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 13 / 9 de febrer del 2005 205

 



206 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 13 / 9 de febrer del 2005 

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

