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EL SR. PRESIDENT:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Carolina Torres.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions? Molt bé.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en

preguntes. Finalment s’agruparan -ho dic perquè la consellera

pugui prendre’n nota, també- les preguntes 490 i 491, i les

preguntes 492 i 493, es fa un bloc per cada una d’elles. I es

veuran per separat la 494, la 495 i la 497.

I.1) Pregunta RGE núm. 490/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a comercialització de

productes contaminats, localització i dates.

I.2) Pregunta RGE núm. 491/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a comercialització de

productes contaminats.

Per tant, per formular conjuntament les preguntes 490 i 491,

relatives a comercialització de productes contaminants,

localització i dates, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló per

un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No em toca a mi?

EL SR. PRESIDENT:

No, no, una errada meva. La Sra. Consellera assisteix

acompanyada -ho dic perquè quedi constància en el Diari de

Sessions- del Sr. Antoni Pallicer Orzaez, director general de

Salut Pública i Participació; de la Sra. Francisca González

Porcel, cap de departament de Sanitat de la Conselleria de Salut

i Consum; i del Sr. Jesús Martínez Sánchez, cap de Seguretat

Alimentària. Disculpin el lapsus. 

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair

l’assistència de la consellera de Salut, així com del seu equip

que l’acompanya, i les dues preguntes que agrupat que

inicialment vull fer a la consellera és precisament tenint en

compte que tant a les declaracions que es varen fer als mitjans

de comunicació com també a la compareixença que es va dur

a terme ara fa aproximadament un mes per part de la consellera

de Salut i també per la consellera d’Agricultura, es va dir

inicialment que no s’havien comercialitzat productes

contaminats amb clembuterol o amb cloranfenicol, ja que

nosaltres volem parlar d’aquests dos productes, i després sí que

es va dir, a través, a més, d’un comunicat, sí que es va dir que

s’havien comercialitzat aquests productes contaminats, i per

tant que sí, que una part havia anat al mercat i per tant que

podia ser possible que la població hagués ingerit algun

producte, algun aliment amb aquest tipus de productes.

Per tant el que volem demanar a la consellera és si ens pot

concretar si s’han comercialitzat productes contaminats amb

clembuterol i amb cloranfenicol, i on s’han comercialitzat

aquests productes, i evidentment en quines dates, i per tant a

partir d’aquí quines són aquelles actuacions que ha fet la

Conselleria de Salut; a nosaltres també ens agradaria que la

Conselleria d’Agricultura digués alguna cosa, però ja que tenim

la possibilitat que sigui la consellera de Salut que respongui,

idò quines són aquelles actuacions que s’han fet en el cas que

es digui o s’afirmi que s’han comercialitzat i, per tant, tot el que

s’ha duit a terme envers aquest tema, que al nostre entendre si

això fos així suposaria que hi podia haver una part de la

població que hagués pogut ingerir aliments amb aquest tipus de

productes. Les seves conseqüències ja són conegudes per

tothom, són molt greus i poden suposar, a més, malalties, en el

cas del cloranfenicol fins i tot mortals, i per tant ens agradaria
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saber, com dic, què s’ha comercialitzat, on, com i en quines

dates, i també si ens pot dir quines actuacions s’han duit a

terme envers el seguiment, si ha tengut conseqüències sobre la

salut de les persones quant a detecció de símptomes, si els

metges d’alguna manera han pogut detectar algun tipus de

situació de risc, i si s’ha fet alguna enquesta epidemiològica

dels casos, etc., etc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula la Sra.

Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Sra. Diputada, el primer que li he de dir és que jo supòs que

vostè tendrà un motiu important per no haver assistit a la meva

compareixença de fa quasi un mes, efectivament, però crec que

en aquesta compareixença queden ben clares totes les

actuacions que es varen dur a terme des del Govern davant

aquesta situació derivada de la detecció de cloranfenicol a

determinades explotacions ramaderes de Mallorca, perquè

finalment només va ser a l’illa de Mallorca.

Per tant jo li he de dir que per evitar reiteracions jo em

remetré a l’acta o al Diari de Sessions d’aquella

compareixença. Ho dic més que res per no haver d’entrar a tots

els detalls que vaig exposar allà, perquè crec que va ser bastant

detallada i per tant qualsevol qüestió queda aclarida amb

aquesta compareixença. Tot i així, com que no tenc cap

inconvenient, i de fet la política d’aquest govern ha estat de

màxima transparència en tota la gestió d’aquestes

circumstàncies, li contestaré totes les seves preguntes.

Li he de dir d’entrada que clembuterol, almanco durant

aquests darrers mesos, no n’hem detectat cap, és a dir, hi va

haver una situació derivada de l’increment de control que es va

dur a terme des de la Conselleria de Salut i des de la

Conselleria d’Agricultura, durant aquests controls que vàrem

fer per tal de poder detectar o controlar el màxim possible la

presència de cloranfenicol a les nostres illes hi va haver una

explotació que dia 30 de desembre les anàlisis que vàrem fer

varen donar una sospita de clembuterol, però dia 3 de gener, a

través del laboratori del centre nacional d’alimentació, del

laboratori de referència de Madrid, es va descartar aquesta

presència de clembuterol. Per tant li he de dir que en aquests

moments per a nosaltres, i del temps, de l’interval temporal de

què estam parlant, lògicament, no hem detectat cap mostra que

donàs positiu de clembuterol. Per tant entenc que no procedeix

contestar si s’ha comercialitzat o no perquè lògicament no ha

existit.

Respecte al cloranfenicol vostè comentava que hi havia una

sèrie de contradiccions, que inicialment havíem dit que no

s’havia comercialitzat i que posteriorment sí que havíem dit que

s’havia comercialitzat. Jo li he de dir que mai no hem dit que

s’havia comercialitzat, perdó, mai no hem dit que no s’hagués

comercialitzat la carn amb cloranfenicol, sempre hem dit que

les traces que havíem detectat, segons l’opinió dels científics i

dels tècnics, no exigien cap actuació d’intervenció en el mercat,

perquè el risc que tenien sobre la salut dels ciutadans era

insignificant. No hem dit que no s’hagués comercialitzat; de fet

he recuperat -perquè casualment la duia- la primera nota

informativa inicial conjunta entre la Conselleria de Salut i la

d’Agricultura, i la hi puc passar, on el que es diu és que, quan

diu “Salut i Agricultura afirmen que es poden consumir ous,

aus, porcs i els seus productes derivats”, es diu que Salut i

Agricultura afirmen que cap dels animals de les explotacions ha

entrat al mercat des de la immobilització, i que per tant no es

troba la seva carn als comerços, perquè des de la

immobilització lògicament no ha sortit cap animal d’aquestes

explotacions. Una altra cosa és que es volgués entendre que

nosaltres havíem entrat en contradiccions, però nosaltres hem

mantengut sempre la mateixa postura perquè, lògicament,

d’unes mostres que s’han pres entre els mesos d’octubre, o de

setembre i octubre, i que la confirmació de l’existència inicial

de cloranfenicol per part del laboratori de referència va arribar

el mes de desembre, lògicament sí s’havien comercialitzat. El

que passa és que jo crec que això no és la qüestió important,

sinó que la qüestió realment important és l’efecte que podia

tenir sobre els consumidors i els usuaris i, per tant, vàrem

cercar el criteri tècnic i científic en el sentit que el risc era

insignificant.

Per tant li he de dir que aquesta ha estat la postura del

Govern, tant d’Agricultura com de Salut, i que aquesta continua

essent la postura del Govern, com no pot ser d’una altra

manera.

Bé, jo crec que les preguntes fan referència a la

comercialització. Per tant jo crec que li he contestat. Li he de

dir que sí, el que passa és que no sé si vostè coneix que el

sistema de traçabilitat encara s’està implementant. De fet

enguany, a partir del gener del 2005, hem de posar en marxa

tota una sèrie de procediments que beneficiaran o afavoriran la

traçabilitat, que vol dir que podrem seguir la pista dels

productes que puguin sortir al mercat, però que en aquests

moments no està implantat al cent per cent. Per tant també li he

de dir que era molt difícil anar darrere la carn que s’havia

comercialitzat, tot i que, repetesc, no és que no s’anàs perquè

fos molt difícil, sinó que no es va anar a cercar aquesta carn

que hi havia en el mercat perquè, li ho repetesc, segons els

informes tècnics i científics no era necessari prendre aquesta

mesura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per un temps de 5 minuts,

en torn de contrarèplica, la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Consellera. En primer lloc li he de dir que les

preguntes que jo he fet anaven adreçades a la Conselleria

d’Agricultura i a la Conselleria de Salut i, per tant, si vostè em

contesta com a Conselleria de Salut, la qual cosa li agraesc, idò

és que efectivament han considerat que la consellera
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d’Agricultura no havia de contestar aquestes preguntes, o no sé

si en alguna altra ocasió les contestarà.

Ho dic perquè evidentment jo no vaig assistir a la seva

compareixença, Sra. Consellera, perquè jo no form part

d’aquesta comissió. En canvi sí que vaig anar a la

compareixença de la consellera d’Agricultura i li he de dir que

evidentment després de la seva compareixença no va quedar

absolutament res clar, i respecte a aquest tema que jo li he

esmentat no va quedar clar si havia anat al mercat o no havia

anat al mercat.

En segon lloc li he de dir que vostè almanco va fer

declaracions a la premsa a les quals en un moment donat va dir

que no hi havia anat, o que pareixia que no havia anat cap tipus

de producte, sobretot de cloranfenicol, al mercat, i després sí

que va dir que hi podien haver anat petites dosis que

efectivament va dir que no representaven risc, però jo li vull

recordar, com també vostè sap perfectament, que els efectes del

cloranfenicol no són dosis dependents, és a dir, que a vegades

unes petites dosis poden tenir efectes sobre les persones de

manera molt diferent en funció, diríem, de la idiosincràsia de

la personal en concret, i vostè ho sap perfectament perquè hi ha

prou estudis científics que així ho diuen. Per tant qualsevol

petit dosi que hagi anat al mercat l’hauria de preocupar i, en

aquest sentit, hauria de saber quina va ser precisament la seva

traçabilitat que va seguir per tal de poder veure si efectivament

hi ha hagut o no alguna conseqüència, que evidentment si

vostès ja consideren que no fa falta, difícilment es podrà saber

si han tengut conseqüències o no aquestes petites dosis, perquè

ja veig que la seva decisió com a govern ha estat no intervenir

perquè suposadament, o pel que vostès diuen, no hi havia risc.

Però el cert és que a mi almanco el que em poc constatar vostè

és que no hi ha hagut cap tipus de seguiment d’aquestes dosis,

per petites que fossin, que han pogut arribar al mercat.

Després també li he de dir, pel que vostè m’ha contestat,

que vostè mateixa va fer declaracions on deia que davant

aquest tipus de productes era la tolerància zero. Per tant, si

anam a la tolerància zero precisament -i li ho torn repetir- hi

hauria d’haver una anàlisi clara i exhaustiva dels llocs, que

vostè no m’ha contestat, on es va comercialitzar, en quin tipus

de mercats es va fer, a quins llocs hi va poder haver aquesta

carn que estigués contaminada maldament fos per petites dosis,

com li dic, i per tant poder fer l’estudi epidemiològic posterior

perquè creim que, malgrat fos inicialment, o com vostè ens diu

que no hi hagués problema, vostès mateixa, aplicant la

tolerància zero, precisament s’hauria de preocupar de quina

traçabilitat ha seguit aquesta carn i per tant si hi ha hagut

qualque tipus de simptomatologia que, com dic, supòs que no

n’hi ha haguda o vostès no l’han detectada perquè no l’han

analitzada.

També és evident que, pel que vostè ha comentat, del

clembuterol no s’ha detectat res, la qual cosa a nosaltres és

evident que no només ens satisfà, sinó que esperam que no se’n

torni detectar més perquè prenguin totes les mesures

preventives suficients, però també li he de dir que respecte al

que ha pogut anar al mercat, tot i que vostè no m’ha contestat

a quin llocs concrets va anar i en quines dates, supòs que

s’estima més..., o no ho sap o no em vol contestar, idò que

també hi ha una qüestió, i és que durant uns dies hi va haver

una certa no sé si desinformació o com a mínim un cert

desconeixement, que no sabem si en aquests primers dies varen

poder anar partides de carn al mercat que després ja estiguessin

més descontrolades i, per tant, vostès ja no poguessin dur-ne el

seguiment que pertocava.

Per tant, i per acabar, nosaltres continuam estant preocupats

perquè per a nosaltres, en la mateixa línia que almanco vostè va

dir a una roda de premsa que va fer conjuntament amb la

consellera d’Agricultura, nosaltres som de tolerància zero i

creim que davant això, per petites dosis que hi hagués hagut en

el mercat, hi hauria d’haver hagut un seguiment seriós perquè

al nostre entendre és el que li pertoca per saber si hi ha hagut o

no efectes respecte a la gent que ha pogut consumir aquestes

petites dosis. Ara no ho sabem i supòs que mai no ho sabrem,

perquè evidentment vostès no s’han preocupat de saber-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la pregunta té la

paraula la Sra. Consellera per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Rosselló, jo no sé si vostè no se

n’ha adonat encara; nosaltres som un govern, i quan hi ha un

problema actuam com a govern, i sobretot si hi ha més d’un

departament implicat. Jo entenc que vostè això potser no ho

entengui perquè la legislatura passada no era així, és a dir,

vostès no actuaven en equip, no actuaven com a govern, sinó

que eren departaments compartimentats. Si jo avui venc aquí a

contestar aquestes preguntes venc no només en nom de la

Conselleria de Salut, venc també en nom de la Conselleria

d’Agricultura, que ha participat activament en totes aquestes

gestions, i venc també en nom de tot el Govern de les Illes

Balears. Només faltaria que no es pogués fer així. Lògicament

a mi la consellera d’Agricultura em va dir a veure si volia que

vengués o si havia de venir, i li vaig dir que no feia falta. És a

dir, jo entenc que sobretot quan hi ha hagut dues

compareixences solAlicitades a petició pròpia per explicar tota

aquesta qüestió, sincerament, Sra. Rosselló, li repetesc que crec

que si realment li hagués interessat aquest tema vostè hagués

vengut a aquesta comissió, perquè si avui fa una substitució

l’altre dia també hagués pogut fer una substitució i no la va

voler fer.

Però és igual, independentment d’aquest tema vostè no

continuï dient mentides. Jo no he dit mai que no hagués sortit

la carn al mercat; és que no ho he dit mai, i tenc aquí les meves

paraules, tenc aquí les notes de premsa i per tant jo l’hi estic

acreditant. Vostè potser ha fet cas només a mitjans de

comunicació, o només a les coses que s’han anat dient. Jo li dic

el que he dit i crec que està bastant acreditat. El que passa és

que, li ho repetesc, els tècnics -i tenc l’informe aquí, també, del

cap de Seguretat Alimentària, que avui m’acompanya en

aquesta comissió- em deien que no feia falta fer cap actuació

sobre el mercat, i sincerament, Sra. Rosselló, el seu criteri em

pareix molt respectable però, francament, com a consellera de

Salut responsable de la salut dels ciutadans, per a mi té més
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credibilitat el criteri d’un científic com el Sr. Andreu Palou,

que em diu que efectivament el risc és insignificant, i sobre tot

quan em diu que mai no s’ha donat una circumstància d’anèmia

aplàsica per ingestió de carn, és a dir mai en tota la història de

la humanitat, que lògicament el seu criteri. Però en qualsevol

cas, repetesc, és tan respectable com qualsevol altre; ara, per a

mi, i baix la meva responsabilitat, té més credibilitat el criteri

del Sr. Andreu Palou.

Conseqüències del cloranfenicol. A través d’epidemiologia

no hem tengut cap detecció de cap cas ni cap conseqüència que

una persona s’hagi trobat malament per ingerir pollastre que

pogués tenir cloranfenicol. Clar que hem fet un seguiment i

hem estat a l’aguait, però és que no n’hem tengut cap. Per tant

no es vulguin inventar una crisi alimentària que no ha existit, no

es vulguin inventar un temor a la població que no ha existit,

perquè les dades objectives són les dades objectives, tanmateix

les que jo li don.

Però no es preocupi, Sra. Rosselló, jo crec que vostè es

posa en evidència, i es posa en evidència perquè avui, ara,

aquest tema li interessa, però en el 2002 -vostè estava en el

Govern- hi va haver nou sospites de cloranfenicol que després

només se’n va confirmar una, però al cap d’un mes, i vostè no

va fer absolutament res. Vull dir que molt preocupada, molt

preocupada, lògicament no hi està. I tolerància zero serà potser

ara perquè queda bé, però llavors, a la passada legislatura, per

descomptat no tenia tolerància zero perquè no va fer

absolutament res. És més, ni la varen sentir piular, que és una

altra cosa. Però és igual. En qualsevol cas repetesc que aquest

govern donarà totes les explicacions que vostè vulgui.

Però en qualsevol cas, i per acabar, Sra. Rosselló, repetesc:

no vulguin crear un problema on no n’hi ha, ja tenim prou

problemes. És a dir, de 4 milions de pollastres que més o

manco he calculat que poden passar pels nostres escorxadors,

que vol dir que és la carn que es comercialitza a les nostres illes

i que ve de productors locals, nosaltres hem fet més de 1.400

anàlisis, més de 1.400 mostres, i finalment només n’hi hagut 4

de positives, 4, és a dir, no treguin de context el que ha passat.

De nou explotacions que varen ser immobilitzades, i ara podem

parlar amb una mica més de perspectiva, finalment a sis d’elles

no s’ha comprovat la presència de cloranfenicol, bé, de

clembuterol molt manco, però no s’ha detectat la presència de

cloranfenicol, i només a tres d’elles s’ha detectat a quatre

mostres en total. Per tant situem les circumstàncies i la qüestió

en estrictes termes, Sra. Rosselló.

En qualsevol cas li repetesc també que aquest govern,

lògicament, tendrà tolerància zero, tot i que només han estat

aquestes quatre mostres, i que continuam fent feina per tal de

fer un seguiment del que ha passat durant aquests mesos de

Nadal, especialment, i per tal de poder evitar que arribi

cloranfenicol al mercat de les nostres illes per poder protegir la

seguretat alimentària de les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 492/05, de l'Hble. Diputada

Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a actuacions per

prevenir situacions de risc sobre el cloranfenicol.

I.4) Pregunta RGE núm. 493/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a informació sobre el

cloranfenicol.

Per formular les preguntes RGE números 492 i 493,

relatives a cloranfenicol, té la paraula la Sra. Margalida

Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agrairia, en primer lloc, a la

consellera que se situàs al lloc on està. El que ha de fer és

respondre les preguntes que jo li faig, i si evidentment les

respostes que considera o les respostes que fa són per no donar

la informació, idò que ho digui clarament però que no faci

alAlusions que crec que res no tenen a veure amb el contingut de

les preguntes.

Per tant jo el que deman en aquestes preguntes, en aquestes

dues reformulades en una, són les actuacions que varen dur a

terme la Conselleria d’Agricultura i la Conselleria de Salut -

actuals- respecte a la inspecció i a la informació quan varen

tenir coneixement de la contaminació per cloranfenicol, i hem

afegit el clembuterol, a diverses granges de Mallorca. Volem

saber concretament quines són les actuacions, no que ens

intenti desviar el discurs perquè no ho vol dir. Nosaltres el que

volem són respostes, no volem que ens desviï senzillament amb

qüestions del passat o qüestions que no tenen res a veure.

Preguntes i respostes concretes a allò que jo li estic demanant,

Sra. Consellera.

I, efectivament, com que vostès actuen com un govern i

nosaltres també hem d’actuar com ens pertoca, almanco del que

jo he llegit de la seva intervenció a la compareixença i del que

la consellera d’Agricultura va dir, evidentment nosaltres no ho

tenim clar, no tenim clar quines actuacions es varen fer, i a

posta ho demanam i ho volem saber. Tampoc no sabem per

quines raons no es va donar immediatament la informació sobre

la situació de la contaminació per cloranfenicol i es va esperar

tant de temps. És a dir, nosaltres no sabem quines són aquestes

actuacions i és el que li demanam, Sra. Consellera, no una altra

cosa.

I precisament li he de dir que almanco per les informacions

que vostès han donat, el Govern ha donat, clarament quan es

varen detectar els primers positius de cloranfenicol a controls

rutinaris va ser a mitjans de novembre, i després, dia 12 de

novembre, que va sortir a un mitjà de comunicació que s’havia

detectat aquesta substància a granges mallorquines de

pollastres, d’ous i de porcs, propietat de n’Antoni Fontanet

excepte la de porcs, que a més emprava pinsos de PIEMA, ja

feia setze dies que les anàlisis havien donat positiu, i ningú no

deia res, ningú del Govern no informava, quan li record que la

directiva europea a la qual vostè ha fet referència clarament

posa com un dels preceptes fonamentals precisament la

informació que s’ha de donar i la bona gestió que ha de fer qui
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té la responsabilitat, que en aquest cas és el Govern. És a dir,

havien passat cinc dies entre la immobilització que s’havia fet

cautelar de les granges, que va ser dia 26 de novembre, i la

inspecció a la subministradora de pinsos PIEMA que es va fer

dia 1 de desembre. Ja no hi havia mostres de la partida de

pinsos sospitosa. 

L’empresa ens diu que el pinso havia entrat a Mallorca el

setembre procedent del Brasil, etc., moltes qüestions que

evidentment vostè coneix, però no sabem, primera, quines

actuacions concretes varen fer -li deman això, Sra. Consellera-

respecte a inspecció i informació quan varen tenir coneixement

d’aquesta contaminació, i per què o per quines raons no varen

donar immediatament aquesta informació sobre la

contaminació. Això és el que jo vull que em respongui. Altres

qüestions per a mi són absolutament secundària i per tant jo li

he fet la pregunta en la meva tasca de diputada, i vostè, en la

seva tasca de gestora d’un tema tan important com és la

seguretat alimentària, esper que respongui per tenir un

coneixement el més clar possible sobre aquestes qüestions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la consellera per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Jo deixaré de fer filosofia, Sra.

Rosselló, i li contestaré, però li llegiré exactament el que vaig

fer a la meva compareixença, perquè és on vaig explicar totes

les actuacions que vàrem dur a terme. Vaig explicar el que era

el PNIR, el Pla nacional d’investigació de residus, que és un

pla a nivell europeu, que es fa a nivell nacional i a nivell

autonòmic, s’estableixen una sèrie de calendaris on es fan una

sèrie d’anàlisis, tant a carn, com a pinsos, com a ous, com a

pèls d’animals, etc., per tal de poder detectar si s’ha emprat

qualque substància prohibida o amb nivells superiors dels

permesos.

Dins aquest calendari vàrem posar cloranfenicol en el darrer

trimestre o quadrimestre de l’any. Normalment es feien 30

mostres i nosaltres en vàrem fer el doble, 60. Idò dins aquest

procés el laboratori de Salut Pública va detectar la possible

existència de cloranfenicol a tres explotacions de Mallorca.

Això va ser un mes després de prendre les mostres, i un mes

després d’haver detectat una sospita en el nostre laboratori de

Salut Pública el laboratori de referència a nivell nacional ho va

confirmar. Tot d’una que vàrem tenir aquesta confirmació

varen ser immobilitzades aquestes tres explotacions, que eren

una de pollastres, una de gallines ponedores i una de porcs. 

Li deia que el cloranfenicol..., els problemes que tenia, i tal.

Es varen prendre mostres d’aigua, de pinsos i de més animals

per poder aclarir l’existència i la causa de l’antibiòtic, i en

aquell moment lògicament vàrem ser informades, tant la

Conselleria d’Agricultura com jo mateixa, d’aquesta

circumstància per part dels nostres respectius directors generals

i serveis tècnics. Vàrem consultar si havíem de fer alguna cosa

i, efectivament, els tècnics, com li deia, i tenc l’informe aquí -és

que no m’invent res- del cap de Seguretat Alimentària, ens

varen dir que inicialment no, perquè les traces eren mínimes i

el risc era insignificant, i que per tant no feia falta fer-ho, com

no s’havia fet mai davant d’aquestes circumstàncies, cosa que

també és important perquè no és que enguany haguem actuat

d’una altra manera.

Per tant inicialment es tractava de tres casos aïllats, les

quantitats eren mínimes, i el temps que havia transcorregut des

que s’havia pres la mostra fins que havíem tengut la

confirmació volia dir que ja s’havien menjat tots els pollastres

o tots els porcs, o tot el que fos que hagués sortit al mercat, i

que per tant no feia falta prendre cap altra mesura i que tampoc

no feia falta informar, perquè era generar una alarma

innecessària a la població i que en aquest cas no era necessari.

Després hi va haver un mitjà de comunicació -i llegesc la

meva compareixença- que el diumenge dia 12 de desembre va

dir que s’havien immobilitzat aquestes tres explotacions, i va

alarmar una mica la gent en aquest sentit. Lògicament la meva

responsabilitat com a consellera de Salut va ser informar la

població del que realment era el cloranfenicol i dels seus

efectes en la salut dels consumidors, i per això vàrem fer una

nota informativa Salut i Agricultura, però fins llavors els

tècnics ens comentaven que era una situació relativament

normals, fins llavors. Dia 23 de desembre vàrem rebre quatre

confirmacions més per part del laboratori de referència; davant

aquesta situació, que ja no eren tres sinó que eren set, sí que

varen dir que hi havia una situació una mica estranya o, com a

mínim, que era més elevada del que realment havia passat altres

anys anteriors, i per tant llavors va ser quan nosaltres vàrem

detectar una situació en la qual sí era necessari prendre mesures

especials, perquè estàvem davant una situació especial, i així ho

vàrem fer la consellera d’Agricultura i jo en una roda de

premsa, acompanyades del científic Andreu Palou, i vàrem

acordar que prendríem una sèrie de mesures. Una d’elles era

crear una comissió per al seguiment d’aquestes circumstàncies

del cloranfenicol, on participaven Salut, Agricultura, Medi

Ambient, Consum i la Delegació del Govern, cosa que tampoc

no teníem cap obligació, però volíem cobrir tots els possibles

flancs que hi hagués sobre aquesta qüestió. Ens situam al 23 de

desembre, quan encara no teníem la perspectiva que tenim avui,

perquè lògicament el que més ens preocupava era la salut dels

ciutadans, i lògicament també el que vàrem fer en cada moment

és el que els tècnics ens varen recomanar que féssim, que són

els que saben el que s’ha de fer en la matèria. 

Varem estar duent endavant les feines en aquesta comissió,

vàrem aconseguir anàlisis en poc temps, de fet vàrem fer una

cosa que no havíem fet mai, i és que el laboratori de Salut

Pública pogués tenir les anàlisis en menys de 24 hores, i vàrem

prendre mostres del que li he dit, més de 1.400 mostres per

tenir un mostreig representatiu de totes les explotacions

ramaderes de les Illes. Vàrem prendre mostres de pollastre,

boví, porcí, i de totes les espècies possibles, perquè vàrem

pensar que, tot i que principalment eren pollastres, havíem de

prendre mostres de tot. Així ho vàrem fer, vàrem tenir

l’assessorament de l’Agència Espanyola de Seguretat

Alimentària, vàrem tenir la colAlaboració del SEPRONA i, en

qualsevol cas, vàrem fer el que després l’Agència Espanyola de

Seguretat Alimentària ens ha felicitat per la nostra feina, és a
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dir, vàrem fer una actuació jo crec que exquisida, i això és

mèrit, lògicament, dels tècnics que hi varen participar i de fet

això, li ho repetesc, tenc una carta també de la presidenta de

l’Agència Espanyola que ens felicita per aquesta gestió i vàrem

complir tots els protocols establerts.

Després d’això el que hem fet ha estat anar prenent mostres

per estar segurs que no hi havia més cloranfenicol, i després

hem ampliat el Consell Balear de Seguretat Alimentària, cosa

que ja teníem prevista, no ha estat derivada d’aquesta

circumstància, i vàrem crear una comissió de coordinació del

Pla nacional d’investigació de residus, que tampoc no existia,

i la vàrem crear per decret el mes de gener per part del Consell

de Govern.

En definitiva, jo crec que vàrem agafar la situació en el

moment que l’havíem d’agafar, el 23 de desembre, que era

quan vàrem detectar una situació especial, i crec sincerament

que no només hem duit endavant una política informativa

màximament transparent, perquè cada dia penjàvem de la

pàgina web de la conselleria tota la informació relativa a

aquesta situació perquè tothom pogués conèixer-ne les

circumstàncies sinó que, a més, crec que a més a nivell tècnic

també s’ha duit una gestió fantàstica, perquè hem aconseguit

prendre mostres de totes les explotacions o pràcticament de

totes les explotacions de les nostres illes i hem pogut donar un

missatge de tranquilAlitat al consumidor que s’ha traduït en el

fet que no hi ha hagut una davallada de consum ni de pollastre

ni de cap altre animal a les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula la Sra. Rosselló per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Sra. Consellera, jo torn dir el mateix. Vegem, en

primer lloc es veu que no hi ha cap interès en explicar, perquè

no ho hem aconseguit ni per part seva ni per part de la

consellera d’Agricultura i, per tant, per part del Govern, ja no

entraré en quina consellera respon sinó per part del Govern, no

hem tengut una resposta respecte al perquè es varen passar cinc

dies entre la immobilització cautelar de les granges, que va ser

dia 26 de novembre, i la inspecció a la subministradora de

pinsos, que era PIEMA; és a dir, no sabem encara per quina raó

no es va actuar d’una manera clara, concreta i contundent, com

els pertoca, precisament per veure si hi havia algun tipus de

causalitat provocada pels pinsos.

Per tant això no se’ns ha respost, almanco no se’ns va

respondre ja tampoc a les seves compareixences que, per altra

banda, la seva sí que va ser voluntària però la de la consellera

d’Agricultura li record que no ho va ser perquè la va demanar

el Partit Socialista, però no hi va haver cap resposta i ara

tampoc no ens respon respecte a això. 

Miri, l’alarmisme el va fer el Govern, i el que no es pot dir

és que el faci un mitjà determinat. És a dir, el cert és que si hi

ha un problema de seguretat alimentària, com vostè molt bé

sap, Sra. Consellera, representant del Govern de les Illes

Balears en aquest tema, idò s’ha de gestionar la informació; és

evident que s’ha de gestionar, ningú no diu que s’hagi de fer

alarmisme, ningú no demana alarmisme; s’ha de gestionar bé

aquesta informació perquè pot sortir a la llum en qualsevol

moment, i no només s’ha de gestionar la informació, que ho diu

la directiva que, com sap perfectament vostè, a partir de dia 1

de gener és obligatòria, gestió de la informació, i també el que

s’ha de fer és una altra cosa, i és precisament actuar d’una

manera cautelar i d’una manera clara i contundent. Per tant

nosaltres entenem que pel que vostè ens ha explicat no hi va

haver una actuació contundent i clara per part del Govern de les

Illes Balears.

I aquí nosaltres no qüestionam els tècnics, jo no he entrat a

qüestionar cap tècnic, jo entr a qüestionar, i a posta jo faig les

preguntes al Govern, l’actuació que va fer el Govern, i crec que

a més hi va haver diferència en funció també de la conselleria

que ho feia. Nosaltres evidentment consideram que la

Conselleria d’Agricultura encara és més responsable pel fer que

no hi va haver una actuació molt clara envers un tema que a

nosaltres encara no només ens preocupa, sinó que ens preocupa

que pugui tornar a succeir.

Nosaltres a hores d’ara no sabem encara què es va fer, ni

sabem tampoc per què no es va actuar de manera contundent

allà on era clarament un dels punts on hi havia una clara

sospita, que era la subministradora de pinsos PIEMA del Sr.

Fontanet, quan la majoria, a més, de granges que vostè ha

esmentat era propietat del Sr. Fontanet i n’hi havia alguna, com

la de porcs, que no ho era, però les altres sí. Per tant creim que

en aquest moment tenim un problema, Sra. Consellera, i és que

no hi ha ningú responsable. No és responsable ni el Govern, ho

ha fet beníssim, a mi em pareix molt bé que vostès tenguin totes

les cartes que els donin l’enhorabona, però allò cert és que

vostès han generat una alarma a la ciutadania de desconfiança

respecte a quin tipus de productes s’han subministrat en aquest

cas i durant un temps a totes aquestes granges. I en segon lloc

tampoc no hi ha responsables concrets de qui va produir o va

crear aquesta situació, diríem, d’inseguretat alimentària a causa

del cloranfenicol. Això no ho sabem, no ho saben vostès i

nosaltres menys.

I per altra banda, i ja per acabar, també li he de dir que hi

ha un altre tema que tampoc no sabem i ens n’anirem ben igual

d’aquí, ja ho podem demanar 10.000 vegades, que no està dins

la pregunta però incideix respecte a quan vostès fan una

inspecció i per tant cerquen mostres: han d’investigar les

causes, vostè mateixa ho ha dit, han d’investigar la traçabilitat;

sobre aquesta traçabilitat nosaltres tampoc no en sabem res i,

en aquest sentit, tampoc vostès, pel que m’ha contestat fins ara,

veig que tampoc no varen seguir quina podia ser la causa que

tenguessin primer, com vostè ha esmentat, tres casos, després

en sumassin set i anassin augmentat cada vegada més. Quina

traçabilitat varen seguir per saber què provocava aquests

casos?, i per què no hi va haver una actuació clara i

contundent?, que nosaltres amb la seva resposta, com dic, no la

veim en absolut gens clara, i consideram al nostre entendre que

el Govern, el Govern en general, ho direm així, el Govern en

general la seva actuació va ser intentar callar i intentar que això

no sortís, no destapar-ho i per tant, quan es va veure que estava

desbordat va ser quan després va començar a sortir i a donar
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una informació com va poder i de la manera com va ser. Però

això no va suposar ni que els responsables en aquest moment

se sàpiga qui són, ni tampoc quines causes, i per tant que la

suposada -diríem- situació de desprotecció del consumidor

continua exactament igual que abans mentre no es donin

respostes més concretes a allò que almanco nosaltres demanam

i a molta gent li agradaria saber.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la

paraula la Sra. Consellera per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si hi ha res de nou, però...

A veure, què és el que no li ha quedat clar, Sra. Rosselló? Que

vàrem tardar cinc dies a anar a PIEMA i per què vàrem tardar

cinc dies a anar a PIEMA, quan vàrem immobilitzar les tres

primeres explotacions? Bé, el primer dia que vàrem

immobilitzar vàrem anar a les explotacions a prendre mostres,

d’aigua, de pinso, d’animals...; lògicament el primer interès està

a l’explotació on hem detectat o on presumptament hi ha

cloranfenicol. Després vàrem anar a PIEMA. Vostè diu que és

que protegim PIEMA. Nosaltres hem analitzat, entre pinsos,

antibiòtics i altres qüestions que hi havia en aquesta empresa

més de 170 mostres a PIEMA, i totes han donat negatives, Sra.

Rosselló, totes negatives. No criminalitzem abans d’hora. 

I després també li diré una altra cosa: si tot el problema és

que vàrem tardar cinc dies a anar a PIEMA a cercar les mostres

li he de dir, i li ho repetesc, i no és recordar el passat, però és

que va passar exactament igual a tots els expedients que hi

havia a la Conselleria de Salut dins la gestió del PNIR quan

s’havia detectat alguna cosa i s’havien d’anar a prendre

mostres: el primer és anar a l’explotació i després, en tot cas, si

pertoca, anar a PIEMA. Però sempre havia estat igual.

Però en qualsevol cas, Sra. Rosselló, d’aquestes tres

primeres explotacions que es varen immobilitzar el dia 26 de

novembre, si no vaig equivocada, el 26 de novembre, a les tres

finalment les dues anàlisis posteriors varen donar negatiu, i per

tant en aquestes tres ni tan sols no hem pogut obrir expedient

sancionador. És a dir, administrativament a aquestes tres

explotacions no ha existit mai el cloranfenicol. Per tant, què té

més cinc dies?, sincerament què té més? És a dir, no hi ha

hagut cloranfenicol. 

Nosaltres prenem tres mostres, i li ho explicaré per si de cas

no ho sap -ho vaig explicar a la compareixença, eh?, Sra.

Rosselló, li repetesc que si hagués estat interessada hagués

vengut a aquesta compareixença. La primera és amb la qual

nosaltres feim les anàlisis en el laboratori de Salut Pública;

aquesta ens va donar una sospita que després va ser confirmada

en el laboratori de referència de Madrid. La segona s’entrega

al titular perquè ell faci el seu contradictori. I la tercera és la

diriment per al cas en què la primera i la segona siguin

diferents, és a dir, en el cas que a nosaltres ens donàs positiu i

en el cas que al titular li donàs negatiu. Idò d’aquestes tres la

primera va donar positiu, la segona, contradictòria, va donar

negatiu, i la tercera, diriment, que es va analitzar en el

laboratori de referència nacional, va donar negatiu, i per tant

això ja està tancat. Vull dir que és que no es pot dir que hi ha

hagut cloranfenicol en aquestes tres explotacions, Sra.

Rosselló.

Per tant vostès no es muntin la pelAlícula, i permeti’m que

li digui aquesta expressió. No cregui que hem alarmat la gent

perquè és que no l’hem alarmada, perquè realment aquí no hi

ha hagut cap crisi alimentària, aquí hi ha hagut una situació que

inicialment era espectacular, perquè vàrem immobilitzar nou

explotacions, però que finalment -i li ho puc dir- en aquests

moments només n’hi ha tres, tres explotacions a les quals hem

pogut obrir expedient sancionador, perquè finalment les tres

anàlisis, o en aquest cas el contradictori ha donat positiu, i

estam instruint aquests tres, aquests quatre expedients, perquè

són quatre mostres de tres explotacions, i s’estan instruint, i hi

haurà una fase d’alAlegacions, hi haurà una fase de proves, i per

tant, en cas que se’ns demostri que hi ha hagut una altra causa

hi haurà una sanció corresponent. I punt, Sra. Rosselló, és que

no cerqui on no n’hi ha.

Vostè diu que hem alarmat i tal. Jo li he de dir que

PIMECO, que no té res a veure amb el partit que governa en

aquest moment, Sra. Rosselló, com a mínim no és sospitós, va

fer una enquesta per saber si havien disminuït les vendes de

pollastre; un 90% va dir que no havia apreciat cap disminució

en la venda de pollastre, que la gent continua comprant igual.

Vostès han volgut crear una crisi alimentària però els ha

sortit malament, Sra. Rosselló, els ha sortit malament perquè no

n’hi ha hagut, i que consti que jo crec que en gran part ha estat

per la gestió que s’ha duit per part del Govern, perquè hem

intentat controlar precisament aquesta alarma perquè som

responsables, i quan vostè diu que no qüestiona l’actuació dels

tècnics, jo li dic que el Govern s’ha guiat en tot moment pel que

ens ha recomanat la part tècnica tant de la Conselleria

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

Delegació del Govern, com l’Agència Espanyola de Seguretat

Alimentària, com el SEPRONA, que forma part de la

Delegació del Govern... Vull dir que si vostè entén que tots els

hem equivocat, bé, li ho respect molt, però vostè m’ha

d’entendre quan jo li dic que crec que s’ha duit bé aquesta

gestió, i que per tant com a mínim hem pogut paralitzar la

sortida al mercat de cloranfenicol, hem pogut garantir la

seguretat alimentària dels ciutadans i a sobre hem pogut donar

tota la informació puntuals als ciutadans, perquè vostè vagi a

visitar la pàgina web, Sra. Rosselló, i veurà que està penjada la

informació cada dia, cada dia, fins i tot quan vostès eren de

vacances nosaltres estàvem fent feina i penjàvem la informació

diària a la pàgina web. 

Per tant, Sra. Rosselló, jo és que no sé què més vol que li

contesti. Jo crec que li he contestat totes les seves qüestions i

en qualsevol cas reiteraré el que li estic dient, perquè crec que

on no n’hi ha no hi podem trobar. Però en definitiva estic a la

seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 
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I.5) Pregunta RGE núm. 494/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a actuacions per

prevenir situacions de risc sobre el cloranfenicol.

Passam a la següent pregunta, la 494/95, relativa a

actuacions per prevenir situacions de risc sobre el

cloranfenicol. Té la paraula la Sra. Margalida Rosselló per un

temps de 10 minuts. 494.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Sra. Consellera, miri, jo realment estic

absolutament..., increïble, perquè vostè s’ha après la lliçó molt

bé, que li ha donat el Sr. Matas, que el que ha de dir és el que

toca: que no hi ha cap problema mai, que tot va bé, tot funciona

i que la culpa la té l’oposició, és a dir, vostè acaba de dir que

qui ha creat una crisi alimentària som nosaltres. Sra. Consellera

s’ho hauria de fer mirar, jo li ho dic perquè jo crec que això és

molt seriós, que precisament vostè gestiona, vostè té la

responsabilitat que si té un problema del tipus que sigui vostè

l’ha de solucionar de la millor manera que consideri, però el

que no pot fer és, evidentment, voler-se llevar diríem la

suposada responsabilitat que té dient que a sobre és l’oposició,

que li ha creat un problema. Sra. Consellera, jo em pensava que

vostè era més eficaç.

Per tant, anant a allò que anàvem, miri, jo el que li he de

demanar, perquè m’ha preocupat molt sentir-la, m’ha preocupat

molt sentir-la perquè precisament tenir una consellera de

Sanitat que, jo he de dir que la consellera d’Agricultura jo sí

que almanco ho vaig sentir i em vaig preocupar moltíssim

perquè vaig veure que no tenir resposta per a res, vostè pareix

que té més possibilitats de donar més respostes, però allò cert

és que li he de dir que em preocupa moltíssim que vostè

consideri que allò que va passar amb el cloranfenicol o el que

va passar amb el clembuterol, això no és un problema, que ja

està solucionat, que això és una nimietat. Idò perdoni, Sra.

Consellera, a mi em continua preocupant, i al nostre grup,

perquè qualsevol substància nociva que pugui perjudicar i

pugui tenir una repercussió sobre la salut de les persones i per

tant pugui ser comercialitzada a nosaltres ens preocupa, i creim

que un govern seriós com cal, maldament després evidentment

pugui dir que ells faran unes actuacions A o unes actuacions B,

el que ha de fer en primer lloc no és dir això, ha dir “nosaltres

vàrem fer aquestes actuacions i vigilarem perquè no torni

succeir”; però dir que no ha passat res i que a sobre pareix com

si la crisi alimentària l’han creada els altres, a mi em sembla,

Sra. Consellera, ja li ho dic. Per favor, per favor faci-s’ho mirar

perquè a nosaltres sí que ens preocupa la crisi alimentària. 

El tema d’alimentació no ens preocupa d’ara, ens preocupa

de fa molt de temps i esperem que a vostè també la preocupi,

perquè si no evidentment a nosaltres ens preocuparà moltíssim

que vostè sigui la consellera i que aquest govern vigili, segons

com diu la directiva que vostè té l’obligació de complir des del

dia 1 de gener, que ha de seguir tota la traçabilitat de tot el

comerç dels productes alimentaris, perquè realment, si vostè ha

de tenir aquest tarannà, a nosaltres la veritat li dic que ens

preocupa.

Miri, anant a les preguntes que jo li feia respecte a això hi

té molt a veure, és a dir, quines actuacions s’han duit a terme

per part del Govern per prevenir situacions com les que hem

patit? Vostè creu que no, que ha estat una cosa fictícia;

nosaltres sí consideram que hi ha hagut un problema pel cas del

cloranfenicol, igual que n’hi ha hagut d’altres. Jo vaig dir ja un

moment que n’hi hagut en el passat: hi ha hagut les vaques

boges..., n’hi ha hagut molts en temes alimentaris, i m’agradaria

que no n’hi hagués pus, a nosaltres ens agradaria un altre tipus

d’alimentació que evidentment no anàs per afegir productes i

per tant per fer una situació, diríem, per a nosaltres

absolutament artificial de l’alimentació que s’està donant a la

ramaderia actual. Però el que li demana és quines mesures per

prevenir, per prevenir davant un cas que per a nosaltres sí que

és greu, per a vostè no però per a nosaltres sí, que ha creat

aquesta greu situació d’inseguretat als consumidors. Ens

agradaria saber quines són aquestes actuacions que han duit per

prevenir que no torni a passar, perquè això és una preocupació

que supòs que vostè té i supòs que em dirà que sí, que la té.

Nosaltres fins ara les actuacions que hem vist, l’única que

hem vist ara para ara, potser que n’hi hagi moltes més que vostè

em pugui dir, ha estat bàsicament continuar suposadament igual

el que es feia fins ara respecte a les inspeccions, no augmentar

inspeccions, o almanco nosaltres no en tenim constància, vostè

em podrà dir si estic equivocada; i per altra banda fer el decret

de creació del comitè científic i del que suposa aquest decret de

creació d’aquestes dues comissions de seguiment dels temes

alimentaris, que tampoc no sabem molt bé què ha duit a terme.

Però m’agradaria que ens concretàs quines són, per tant,

aquestes actuacions que han duit a terme per prevenir que no

torni a passar una cosa similar que, com dic, per a nosaltres sí

que és greu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera per

un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Rosselló, jo venc amb el millor

dels meus esperits, que sigui constructiu, per donar-li tota la

informació que vostè vol. Jo la hi estic donant; una altra cosa

és que no li agrada sentir el que jo li estic dient. El que passa és

que també em permetrà qualque maldat, com vostè la té amb

mi: no puc deixar de riure quan vostè em diu que li preocupa

qualsevol substància nociva que pugui tenir efectes sobre la

salut dels ciutadans. La benzina també, Sra. Rosselló, li

preocupa? No, clar, és que aquí pareix que todos malos y todos

buenos. No, Sra. Rosselló, la benzina li preocupa?, perquè jo

li puc explicar com em vaig trobar el tema de Santa Gertrudis,

que ho va explicar el conseller de Medi Ambient l’altre dia,

però li puc explicar perquè precisament -i aquí tenc el director

general de Salut Pública- va ser el primer que va rebre el cop

en aquest tema, i es filtrava benzina, es filtrava benzina, i vostè

va mirar cap a una altra banda, i probablement la benzina té

més efectes perjudicials sobre la salut dels ciutadans que les

dosis de cloranfenicol que vàrem trobar.
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Però és igual. En qualsevol cas també li he de dir, Sra.

Rosselló, que si tan, tan, tan preocupada està per aquests temes,

com és que no va exigir a la consellera de Salut del govern del

pacte de progrés que convocàs la Comissió de Seguretat

Alimentària que llavors estava constituïda?, que es va constituir

i no es va tornar reunir, i totes aquestes qüestions també sortien,

Sra. Rosselló, no es deixi enganar, com a mínim. És a dir, això

no és nou. Jo li he dit que dins aquesta situació que ens vàrem

trobar la meva valoració, parlant d’aquesta situació, és que està

controlada i normalitzada. Això és l’únic que li he dit.

Que s’ha aturat aquí la nostra actuació? No, lògicament que

no, però és que ja fèiem actuacions anteriorment. Li he explicat

que tenim el Pla Nacional d’Investigació de Residus, que anam

fent anàlisis i les continuam fent, i a sobre, després d’aquesta

situació que li dic que per a mi està controlada i normalitzada,

el que feim és: hem creat la Comissió de Coordinació del Pla

Nacional d’Investigació de Residus, que es reunirà com a

mínim una vegada..., crec que al final vàrem acordar cada dos

mesos per anar fent un seguiment; es prepara un nou protocol

d’actuació per evitar que tardem dos mesos a tenir els resultats

de les anàlisis definitives, cosa que ha passat a tota la història

de la nostra comunitat des que es va implantar el Pla Nacional

d’Investigació de Residus; hem dotat o hem creat una comissió

balear de seguretat alimentària més adient, més adequada i amb

unes perspectives molt més ambicioses de les que hi havia,

lògicament sobretot si només es va constituir i no es va tornar

reunir; i, a més, hem pres mostres de totes les explotacions que

han volgut treure animals al mercat, és a dir, hi havia una

aturada a l’escorxador, es va fer un mostreig representatiu -li he

dit que més de 1.500 mostres es varen analitzar- per tal d’evitar

que sortís cloranfenicol al mercat. A part d’això, en aquestes

nou explotacions on vàrem, com a mínim inicialment, detectar

cloranfenicol, hem elaborat un pla de vigilància especial sobre

elles, lògicament diferent segons s’hagués confirmat -a les tres

darreres explotacions- la presència de cloranfenicol, o bé no

s’hagués confirmat la presència de cloranfenicol; fins i tot en

aquests casos, tot i que no tenim expedient sancionador, també

hem elaborat un pla de vigilància especial, no tan estricte com

lògicament a les que sí s’ha confirmat finalment la presència de

cloranfenicol, i feim un seguiment més especial del normal, i

continuam amb la gestió del Pla Nacional d’Investigació de

Residus.

És a dir, jo crec que totes aquestes actuacions més tots els

programes que hi ha de seguretat alimentària tant a la

Conselleria de Salut com a la Conselleria d’Agricultura, el que

fan és donar seguretat als consumidors o, com a mínim,

traslladar aquesta seguretat perquè puguin pensar que s’han fet

els controls adients a tota la cadena alimentària, i per tal que el

producte arribi finalment al mercat en bones condicions i que

el consumidor tengui la confiança de poder consumir-lo.

Jo crec que està claríssim. És a dir, jo no he dit que no hi

hagués cap problema, jo li puc dir, Sra. Rosselló, que l’he patit

molt. L’he patit, eh?, li ho repetesc, vostès eren de vacances,

nosaltres no ens en vàrem anar de vacances. Era la nostra

responsabilitat, ull, no hi ha cap problema, però nosaltres hem

fet molta feina sobre aquest tema. Per tant, per molt que ho

repeteixi no faci creure que hem dit mentides, que no hem

informat, que aquí hi ha hagut una crisi alimentària, perquè jo

li he donat fins i tot enquestes fetes per organismes que no

tenen res a veure amb el Govern i que li diuen que no hi ha

hagut cap impacte dins el consum de les nostres illes, cosa de

la qual me n’alegr, perquè a més és una qüestió que no tenia per

què generar alarma, com ho ha demostrat el criteri científic del

Sr. Andreu Palou, que ens han acompanyat en tot aquest

procés.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per 5

minuts té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Sra. Consellera, miri, en primer lloc anirem a allò

de la benzina, i més ara que serà més cara. És a dir, miri, la

benzina no es menja, això en primer lloc. En segon lloc li he de

dir, Sra. Consellera, que el recurs fàcil, el recurs fàcil..., bé,

només li diré que el recurs fàcil que vostè té d’intentar no

respondre i entrar en una altra cosa, jo li puc dir que

precisament si a Santa Gertrudis es fa alguna actuació va ser

gràcies al fet que la Conselleria de Medi Ambient ho va deixar

tot a punt perquè ara el Govern de les Illes Balears pareixi que

és el que resulta que fa la feina bé, i això si no vostès...

(Remor de veus)

...i com que ja n’estic una miqueta..., crec que ja s’estan

passant moltíssim amb aquest tema, i si no vagin als jutjats i

allà ens veuríem, però evidentment gràcies a l’actuació del

govern anterior ara vostès poden dir que arreglen un problema

quan en aquell moment evidentment es va intentar posar fil a

l’agulla.

Però entrant en allò pel que vostè és aquí i pel que jo som

aquí, miri, vostè sí que ha tengut..., no vostè, no és vostè, és a

dir, tots els ciutadans de Mallorca hem viscut una crisi

alimentària, i per tant si vostè no l’ha viscuda és un problema

seu. La resta com a mínim hem vist que hi havia una situació

que no estava controlada, al nostre entendre, que a més no

estava ben informada i per tant que hi havia una sèrie de

qüestions que vostès, el Govern, no han pogut encara aclarir. 

Miri, en primer lloc, si no en saben les causes, que les

causes pareix que és una qüestió a la qual seria molt important

entrar per poder precisament actuar amb totes els mecanismes

de prevenció, llavors, si no se saben les causes o com a mínim

no es tenen clares, o n’hi ha un parell, idò hi hauria d’haver,

suposava jo que com a mesures de prevenció vostè em diria que

estaven fent feina en la traçabilitat de cada una de les causes

que vostès havien pogut esgrimir. Vostè aquí va dir, a la seva

compareixença, que una de les causes podia ser per generació

espontània. Jo no sé si d’alguna manera s’està fent feina en

això, si s’està fent feina en el tema dels pinsos i s’està seguint

perquè no torni a succeir que precisament els pinsos puguin

tornar ser una causa de producció d’una situació com aquesta,

si hi pot haver una altra causa que sigui per una qüestió més

referida a l’explotació i per tant per altres qüestions, i per tant

a nosaltres ens agradaria que ens digués que la prevenció va per

aquí, una anàlisi exhaustiva completa en línia del que diu la

directiva, que ja li hem dit en altres ocasions és d’obligat
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compliment, i que precisament parla de tota la traçabilitat des

del principi de tot fins que es produeix la comercialització.

Per tant les mesures preventives concretes que a nosaltres

ens agradaria saber és si hi ha realment una anàlisi sobre tot

això, si s’està fent i per tant es pot evitar precisament que torni

passar, tant els pinsos, com la generació espontània que vostè

va dir, tot i que es va posar en dubte per part fins i tot de

científics, no els que vostè ha esmentat però sí per altres, i totes

aquelles causes que hagi pogut analitzar la Conselleria de Salut.

En segon lloc, si realment el Govern ha actuat sobre aquells

llocs no hi havia una sospita important com a mínim, com per

exemple tot el tema referit als pinsos, a més molt concretament

els que eren d’un empresari, com he dit, el Sr. Fontanet, que

estava molt localitzat, tot i que pareix que no varen trobar res,

però que nosaltres creim que s’hauria d’haver insistit en aquest

tema. En tercer lloc ens agradaria saber si en la prevenció que

vostès estan fent utilitzen els principis de cautela, de

transparència, de protecció dels interessos dels consumidors i

d’informació al públic, tal com diu la directiva a l’article 3, a

l’article 9, a l’article 8 i a l’article 10 i per tant que, a més

d’haver de fer inspeccions, també han de tenir aquests

principis, i nosaltres esperam que els apliquin o si estan fent

feina en aquesta línia. 

I després també, i ja per acabar, li he de dir que respecte a

allò que vostè diu com a prevenció hem de dir que amb la

creació del decret que han fet de la comissió i del comitè

tècnic, curiosament falta una cosa important al nostre entendre

i és, com sempre, que qui falta són els consumidors; és a dir, hi

ha tot el Govern, hi ha tota la representativitat que hi pugui

haver, però resulta que els consumidors, que al cap i a la fi són

els que menys informació tenen i al cap i a la fi els que es

mengen després en aquest cas la carn, o els ous, o la llet que es

pugui derivar d’aquests productes, idò no estan representats i

per tant no sé si les mesures de prevenció que jo li estic

demanant si realment es poden fer sense tenir en compte un

sector fonamental de cara a tot el procés del consum i, per tant,

de la producció alimentària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica i per 5

minuts té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Rosselló, efectivament hi ha tres

línies d’investigació. La que jo li vaig dir generació espontània,

que era colAloquialment el que científicament es diu

contaminació natural, i és que determinats..., qualque antibiòtic

que crec recordar que era l’Amonancina -em permetrà que no

li ho digui exactament perquè no ho sé-, però bé, que pogués

donar resultats positius de cloranfenicol el fet d’emprar una

substància o un antibiòtic que sí que estigués permès i que fos

d’ús legal; això era la contaminació natural, la generació

espontània. L’altra eren matèries primeres i l’altra que fos

intencionat.

Són tres línies d’investigació que estan en marxa. Hi ha tres

expedients o quatre, perdó, quatre expedients sancionadors en

marxa, i s’estan instruint, i lògicament les tres causes estan

damunt la taula, però és que s’ha d’instruir: hi ha d’haver un

període d’alAlegacions, un període de prova, i ja veurem com

acaben. Vostès és que ens demanen que en 15 dies tenguem els

resultats, quan cap expedient, cap expedient, no s’ha resolt

abans d’un any, per l’amor de Déu!, Sra. Rosselló, és que

vostès exigeixen als altres el que no saben fer vostès, i no

només amb el pacte de progrés, també anteriorment, és a dir,

perquè és necessària una instrucció d’un expedient.

Per tant continuam endavant, és a dir, no hi ha evidències

de cap de les tres coses, però igual que no les té tampoc el

SEPRONA, però continuam investigant, i quan es culminin les

instruccions d’aquests quatre expedients els podrem dir quina

ha estat la causa o què pensam nosaltres que pot ser la causa.

Actuació sobre els llocs. Vostè m’ha plantejat quatre

qüestions i jo les hi contestaré; les hi dit, però les hi tornaré a

repetir. Actuació sobre els llocs. Vàrem immobilitzar les

explotacions on vàrem tenir una sospita, Sra. Rosselló, és a dir,

això no s’havia fet mai, mai, és a dir, sense tenir la confirmació

pel laboratori de referència quan aquí ens sortia una sospita

immobilitzàvem perquè no sortís res al mercat. Vàrem fer

anàlisis crec recordar a, bé, ja li ho he dit, més de 1.400

mostres vàrem analitzar. Jo crec que això també són mesures de

control. No va sortir res al mercat sense que hagués passat

aquest control, no va sortir res. Primer havien de passar aquests

controls.

Hem fet uns plans de vigilància especial sobre aquestes nou

explotacions, la qual cosa suposa que, a més de les anàlisis o

dels controls ordinaris, en tendran més en funció de si s’ha

confirmat o no s’ha confirmat. Estam canviant els protocols

d’actuació per tenir anàlisis amb una setmana com a màxim;

estam comprant equipaments per tal de poder anàlisis a les Illes

Balears i que no hagin d’anar a fora. Per tant, Sra. Rosselló, i

no li ho he dit tot, lògicament, però que vostè em digui que no

hem fet res i que no hem tengut cap actuació sobre aquestes

explotacions, francament, fa rialles, Sra. Rosselló, perquè jo

crec que mai no s’havia actuat amb aquesta contundència.

Vostè em parla d’una directiva. És un reglament on

s’estableix informació. Hem informat en cada moment, en cada

moment. Les tres primeres explotacions no es va informar

perquè en aquells moments no s’havia de generar una alarma,

i perquè els informes tècnics, que són els que hem seguit, i li ho

repetesc, Sra. Rosselló, perquè seria molt beneita com a

consellera si no hagués seguit els criteris dels meus tècnics, em

deien que no era..., el criteri de prudència obligava a no fer-ho

públic, però és que igual que nosaltres no ho vàrem fer públic

el 2002, quan hi va haver nou, nou, Sra. Rosselló, jo estic

parlant de tres, nou sospites de cloranfenicol, ningú no va dir

ni “mu”, i vostè, que estava en el Govern, tampoc no va dir res

ni va demanar explicacions. Per tant no apliquin un criteri

diferent en funció de si estan en el Govern o si estan a

l’oposició, Sra. Rosselló. Jo no li dic que estigués mal fet, en el

2002, però vostè no em digui que està mal fet en el 2004, com

m’està dient vostè.
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Per tant jo crec que informació a través de la pàgina web,

a través de les notes informatives, a través de la roda de

premsa, i en qualsevol moment contestàvem tot el que era

necessari, a més d’una compareixença davant d’aquest

parlament i davant d’aquesta informació, crec que més

informació, sincerament, no els en puc donar, vull dir que no

em puc inventar la informació tampoc, Sra. Rosselló. I jo més

no li puc dir. Vostè demani-m’ho però és que jo li estic repetint

les mateixes coses perquè al final són les mateixes

informacions.

I els consumidors. Vaig reunir el Consell Balear de Consum

per explicar les circumstàncies tot d’una; segons el reglament

o segons el decret regulador exigia un temps mínim de

convocatòria; el vaig convocar tot d’una, el vaig reunir i vaig

explicar el que hi havia. Vostè ha sentit que el Consell Balear

de Consum o qualsevol dels seus representants ens criticàs?

No, perquè se’n varen anar d’aquella reunió ben tranquils,

perquè els vàrem donar tota la informació, la mateixa que té

vostè, Sra. Rosselló, el que passa és que vostè vol fer joc polític

i vostè vol pensar i vol dir que el Govern ha actuat malament i

ells, que lògicament duen criteris de responsabilitat, de

prudència, de normalitat, varen veure el que hi havia.

Per tant, Sra. Rosselló, jo li continuu contestant, jo li he

contestat les 4 qüestions que vostè m’ha plantejat, però

continuem. Ara vostè, repetesc, no vulgui dir que hi ha hagut

una crisi alimentària quan el mateix sector, el sector dels

carnissers li estan dient que ni tan sola ha notat la seva

repercussió en la venda de pollastres. Vull dir que són dades

objectives, no són dades que pugui donar jo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 495/05, de l'Hble. Diputada

Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a productors afectats

per la contaminació.

Passam a la següent pregunta la 495, relativa a productors

afectats per la contaminació. Té la paraula la Sra. Margalida

Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo per ventura no

m’he explicat bé i me sap greu perquè la culpa deu ser meva,

si és que hi ha algun culpable. Però jo li havia demanat les

mesures preventives, no me que tornés explicar el que havien

fet, ja li havia fet una altra pregunta. Les mesures preventives

era el que jo li demanava, a partir d’ara i per prevenir que no

torni passar. Li he dit al principi perquè era un tema fonamental

de cara a allò que serien les previsions que tenia la conselleria

o el Govern, no només la seva conselleria, respecte les mesures

preventives.

La pregunta concreta, que tant m’insisteix el Partit Popular

que li faci. Miri, jo li demanava concretament quines han estat

les granges i quins han estat els productors que s’han vist

afectats per aquesta contaminació. I si li deman això, supòs que

dirà que ja ho ha dit no sé quantes vegades i que per tant, jo

l’únic que faig és fer-li repetir les coses. És per saber, a part de

què tenguin expedients iniciats, a veure si podem saber més o

manco, quants d’anys haurem d’esperar per poder saber quan

hi haurà..., si és que hi haurà alguna cosa, per ventura no hi ha

res, però que se pugui tenir la resolució d’aquests expedients i

se pugui saber exactament què és allò que ha pogut passar,

quant de temps haurem d’esperar. I si sobretot en aquestes

granges, aquests productors s’està fent alguna tasca específica

en aquest sector per poder evitar que pugui tornar passar,

aquestes mesures preventives que vol dir prevenció per no

tornar passar perquè realment aquestes granges que s’han vist

més afectades puguin tenir tot el suport per part seva perquè no

se pugui tornar produir una continuació d’aquestes

característiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la Sra. Consellera per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. És que pensava que ens estàvem

referint a una altra pregunta. Però vaja en qualsevol cas, com

que tot és la mateixa qüestió li contestaré una altra vegada. Les

actuacions de prevenció, Sra. Rosselló no són noves. Tot el Pla

nacional d’investigació de residus és precisament una actuació

preventiva. És a dir, com puc evitar jo que hi hagi

cloranfenicol? Com puc evitar jo que algú posi qualsevol

substància a algun dels llocs? Sra. Rosselló, fent un control

exhaustiu, tenint una vigilància i intentant dur endavant els

protocols que estan establerts en aquest sentit per garantir la

seguretat de la cadena alimentària i generar la confiança entre

els consumidors. 

Vostè li diu que en aquest cas jo no li he contestat, però jo

li tornaré repetir. Clar que n’hem duit endavant de preventives,

les 1.400 mostres i tots els controls que vàrem fer durant

aquests mesos són preventives, és que se feien abans de què els

animals anessin a l’escorxador. Anàvem a les granges i els

preníem les mostres, una vegada que els pollastres tenien,

sobretot a l’àmbit dels pollastres perquè eren finalment el que

va quedar. Anàvem allà, preníem les mostres i feim les anàlisis

per assegurar que aquell lot concret podia sortir al mercat. Això

és una actuació preventiva. Hem establert uns plans de

vigilància especial, jo crec que això és una actuació preventiva

Sra. Rosselló. És a dir, incrementam els controls i..., no sé què

més vol que li digui sobre els plans de vigilància preventiva.

Pla de vigilància especial, la comissió de coordinació del

PNIR. Abans cadascú anava pel seu costat, lògicament la

Conselleria d’Agricultura anava pel seu costat, era PSM, la

Conselleria de Salut anava pel seu, era PSOE i lògicament els

importava bastant poc coordinar-se i si se podien donar la culpa

entre ells millor que millor. En aquest cas no, se fa una

comissió de coordinació del PNIR i el que es fa és que cada dos
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mesos s’asseuen els directors generals i els tècnics per fer un

control de totes les actuacions dins el Pla Nacional del PNIR.

S’adquiriran equipaments per fer anàlisis a les Illes Balears i

que fins ara s’han hagut de fer fora. S’estan canviant els

protocols per tal de fer les anàlisis més aviat. És a dir, tot això

són actuacions preventives Sra. Rosselló, tal vegada són

incrementades en funció de les circumstàncies, però s’han fet

tota la vida. Això és la gestió del Pla Nacional d’Investigació

de Residus li ho puc explicar Sra. Rosselló i li puc passar la

informació que vulgui.

Però en qualsevol cas és allò que està establert, vostè no me

demani a mi que m’inventi una cosa que no s’ha fet mai, o que

faci una cosa que en principi no se toca fer perquè no hi ha cap

necessitat de fer-la Sra. Rosselló. Jo més no li puc dir, me

pensava que la pregunta era una altra, però bé si vostè vol que

xerrem de prevenció xerrarem de prevenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rosselló per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Sra. Consellera, jo m’he referit a la pregunta

anterior a les mesures preventives, però la meva pregunta era

la que estava formulada pel número..., perdó ara no ho sé...

EL SR. PRESIDENT:

  La 495.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

La 495 i que era concretament els productors, li ho he dit,

i les granges que s’havien vist afectades. Per tant, la meva

pregunta anava en aquesta línia. Jo el que li he dit abans dels

temes de prevenció era de l’altra pregunta. Per tant,

m’agradaria que me pogués aclarir la pregunta concreta que li

he fet respecte a quines eren les granges i explotacions que

s’han vist afectades per aquesta qüestió i quines actuacions

precisament en aquestes granges, perquè no torni passar i

perquè s’han vist afectades, el Govern farà, o quines actuacions

durà a terme per tal de què no torni a succeir. Això és la meva

pregunta.

De totes maneres de la seva intervenció interpret Sra.

Consellera, si m’ho permet, en primer lloc que han augmentat

el nombre d’inspeccions i per tant, ha augmentat el nombre

d‘inspeccions, ho diré jo per si és el que vostè vol dir, i per

tant, totes aquelles actuacions que se fan han millorat respecte

a allò que era anteriorment i en aquest sentit jo entenc que això

és allò que vostè ha volgut dir. A més, ha augmentat la

coordinació, vostè mateixa ho ha dit, que hi ha molta més

coordinació que abans i per tant, que totes les seves mesures,

que interpret que diu que han fet, per millorar aquesta

prevenció van en aquesta línia. A partir d’ara suposadament

tendrem moltes més inspeccions a les granges, als pinsos i tot,

hi haurà molta més coordinació entre el SEPRONA i el Govern

de les Illes Balears, entre les distintes conselleries. Per tant, hi

haurà una actuació més eficaç. Supòs que he entès això perquè

vostè el que m’ha volgut dir era això. I si no me digui el

contrari i si me pot contestar la pregunta que li he fet li agrairia,

era granges i ramaders o productors que s’havien vist afectats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputada. Me permeti que li faci un comentari

jo com a president de la mesa. Respect totes les estratègies

parlamentàries, però si entram a contestar en una pregunta

vigent preguntes anteriors és lògic que la dinàmica de la

comissió se distorsioni. Per tant, jo demanaria que no se fessin

referències a preguntes ja passades i que ens centréssim en el

tema que imposa la pregunta. 

Per tant, té la paraula la Sra. Consellera per un temps de 5

minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Però jo crec que ho ha explicat molt

bé la Sra. Rosselló. Efectivament això és el que he volgut dir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 497/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a tipus d'actuacions

per garantir la seguretat dels consumidors.

Passam a la darrera pregunta, la 497, relativa a tipus

d’actuacions per garantir la seguretat dels consumidors. Té la

paraula la Sra. Margalida Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, bé la meva pregunta

és molt concreta. És a dir, quines actuacions ha fet el Govern

de les Illes Balears, no només la seva conselleria, a les

explotacions que m’agradaria que concretés, granges concretes

i productors concrets allà on s’ha trobat cloranfenicol, me digui

quines són per favor i per tant, quines actuacions s’han fet en

aquestes explotacions per garantir la seguretat alimentària dels

consumidors i sobretot que no torni passar una actuació

d’aquest tipus.

Agrairia per tant, que me contestés sobretot quines són i

quins productors s’han vist afectats. Per tant, quines actuacions

concretes s’han fet. I a partir d’aquí poder conèixer quines són

aquestes i per tant, què és allò que han fet.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la consellera per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):
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Gràcies, Sr. President. S’ha trobat cloranfenicol a 3 granges

de pollastres Sra. Rosselló. En principi les granges afectades

per la contaminació de cloranfenicol han estat una explotació

de gallines ponedores, 6 explotacions de pollastres d’engreix,

1 explotació de bestiar porquí i 1 explotació de bestiar oví.

Però al final, li repetesc, només s’ha confirmat l’existència de

cloranfenicol a 3 explotacions de pollastres. Quan se va

detectar la presència de clembuterol, vàrem tenir la sospita de

2 granges de boví, de dos productors diferents, posteriorment

no se va confirmar tampoc. Per tant li repetesc, a 3 granges de

pollastres.

I quines actuacions s’han fet en aquestes explotacions per

tal de garantir la seguretat alimentària dels consumidors.

Immobilització total, un mostreig dels músculs de manera

totalment aleatòria i estadística, segons la normativa. Un

mostreig de pinsos i aigua que bevien aquests animals. I quan

el mostreig ha estat negatiu s’ha aixecat la immobilització i

queden sotmeses aquestes explotacions a vigilància especial,

seguint també la normativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula la Sra. Rosselló per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Consellera. Bé no m’ha contestat quins eren

els productors d’aquestes granges, a no ser que vostè no ho

vulgui dir, però almanco a nosaltres ens agradaria saber-ho i a

posta hem fet la pregunta, per poder conèixer on se va trobar el

cloranfenicol.

I també dir-li Sra. Consellera que nosaltres evidentment, ja

per tancar aquest torn de preguntes que li hem fet, sí que creim

que hi va haver, hi ha hagut, no sabem si encara persisteix,

esperem que no, un problema alimentari a nivell de Mallorca en

el sector ramader. És evident que nosaltres el que desitjam és

que s’aclareixi de la millor manera possible. Creim, ho torn

repetir, que no s’ha donat una suficient informació, en alguns

aspectes se n’ha donada molta i reiterada, però en alguns altres

no. I consideram a més que no hi ha hagut tampoc una actuació

com creim que hi hauria d’haver hagut en aquest moment.

Ara bé, si vostè realment el que ha fet ha estat millorar tant

respecte a tot allò que són aquestes mesures de més control,

més coordinació i més inspecció, evidentment nosaltres estarem

a l’aguait del que succeeix, perquè el que no tendria cap sentit

és que després encara passessin casos com aquest perquè

voldria dir que vostè ens està dient que ha fet actuacions i

després per ventura resultaran que no són veritat. I nosaltres

com que creim que vostè ha dit la veritat, esperem que realment

això hagi servit per millorar tot allò que és la (...) i el seguiment

de la (...) d’allò que és el consum alimentari, que al cap i a la fi

és un tema bàsic per als ciutadans.

Ara bé, li torn repetir, m’agradaria que concretés on i de qui

eren aquestes granges i sobretot, que segueixin fent feina

perquè això no torni succeir perquè a nosaltres ens seguirà

preocupant, maldament només sigui un cas Sra. Consellera. Per

a nosaltres la tolerància zero, com vostè també va dir, és un

tema no només important sinó que creim que és així que ha de

ser. Tolerància zero per tot allò que són productes que

contaminen i que a més poden crear molts de problemes per a

la salut humana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar té la paraula la Sra.

Consellera per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. No s’equivoqui Sra. Rosselló, si

surten més casos és perquè els controls funcionen. Si ha sortit

cloranfenicol és perquè els controls han funcionat perquè sinó

no detectaríem res, probablement ni ho sabríem. És a dir, quan

surt és perquè realment els controls han funcionat Sra.

Rosselló. També dir-li una altra cosa, és risc zero en seguretat

alimentària no existeix. Ni jo ho puc assegurar, ni ningú

d’aquest món ho pot assegurar. Però en qualsevol cas li

repetesc, precisament si hem detectat cloranfenicol és perquè

els controls han funcionat. 

Productors, un productor de bestiar porcí, un productor de

bestiar oví, cinc productors de pollastres i un productor de

pollastres i gallines ponedores. Si vostè allò que vol és el nom

esperi que estiguin instruïts els expedients, perquè si jo li

hagués donat els noms de les 6 explotacions que finalment no

s’ha detectat cloranfenicol, jo en aquest moment tendria una

demanda. Sra. Rosselló, hem de ser responsables, per l’amor de

Déu! Finalment no s’ha detectat el cloranfenicol. I de les altres

3 esperem que s’instrueixi l’expedient i quan hi hagi la sanció,

no se preocupi, després en tot cas si l’expedient posa que s’ha

de fer públic se farà públic. Però el que no podem fer és

gratuïtament anar donant noms i dient que aquesta explotació

o que aquest productor està posant cloranfenicol i després el

procediment demostri que no hi ha cloranfenicol. Jo tenc un

criteri de responsabilitat Sra. Rosselló i el seguiré mantenint

perquè crec que és la meva obligació com a consellera de Salut.

En definitiva, jo crec que he donat totes les explicacions,

aquí, a la compareixença, a la pàgina, a les meves

compareixences públiques, a la pàgina web com deia, a les

notes informatives. I jo crec que en definitiva i per concloure

crec de veres senyores i senyors diputats que, almanco així ho

consideram des del Govern, la situació està controlada i

normalitzada, del total de 9 granges que han estat

immobilitzades al llarg del procés, en 6 s’ha resolt sense

expedient ja que les anàlisis posteriors han donat resultat

negatiu. A les mostres de les altres 3 explotacions, els resultats

han estat positius i per això s’ha procedit a l’obertura

d’expedients sancionadors i serà quan avancem en la instrucció

d’aquests expedients quan podrem concretar la causa i on

podrem deduir les eventuals responsabilitats. També dir-los que

després de la darrera reunió, crec que va ser dia 4 de març, de

la comissió de seguiment del cloranfenicol, vàrem acordar per

unanimitat, atès que ja havíem fet un mostreig representatiu allà

on havíem incrementat els controls i atès que el Govern havia

creat la comissió de coordinació del Pla nacional d’investigació
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de residus pel decret aprovat en el gener en el Consell de

Govern, vàrem acordar per unanimitat que les futures

actuacions derivades d’aquestes circumstàncies especials arrel

de l’aparició del cloranfenicol en els mesos de Nadal, es durien

a terme en el si de la comissió de coordinació creada pel

Consell de Govern. Va ser una decisió presa per unanimitat de

tots els membres de la comissió. Per tant, ha quedat delegada.

Per tant, dir-los que tot i que la situació es considera que ha

tornat a la normalitat, com he avançat en aquesta comissió, es

durà a terme un pla de vigilància especial, més rigorós

lògicament en els controls que les inspeccions habituals i que

seran diferents en el cas de les 3 explotacions allà on s’ha

detectat, o confirmat la presència de cloranfenicol, que a les 6

allà on finalment no s’ha detectat. També afegir que des del

Govern, tan des de Salut com Agricultura, estam en permanent

colAlaboració i coordinació amb la Fiscalia de les Illes Balears,

concretament amb el fiscal que du aquest tema, precisament per

poder traslladar-li tota la informació i que si ha de fer alguna

actuació, ha d’instruir alguna actuació, ho pugui dur endavant.

Jo crec que més explicacions Sra. Rosselló són difícils de

donar, he intentat com a mínim cobrir tot el que vostè me

demanava. Una altra cosa és que a vostè no li hagi agradat el

que jo li he dit. En qualsevol cas aquest és el resum de les

actuacions que hem duit des del Govern en aquest sentit.

Lògicament no tancarà aquesta intervenció sense agrair molt

especialment l’actuació que han duit a terme tots els tècnics i

també el director general de Salut Pública que m’acompanya i

el director general d’Agricultura, perquè han passat moltes

hores fent feina damunt aquest tema amb un únic objectiu,

garantir la seguretat alimentària de tots els nostres

consumidors. Jo crec que ho hem aconseguit, lògicament ha

sortit alguna cosa en el mercat, però en dosis tan petites que els

científics ens han dit que el risc era insignificant.

Per tant, crec que al final hem aconseguit el nostre objectiu,

garantir la salut dels nostres ciutadans i s’ha reflectit en què no

hi ha hagut cap davallada en el mercat del consum, sobretot de

pollastre autòcton, de les nostres illes, que jo crec que és una

bona dada objectiva per valorar que no ha existit crisi

alimentària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabat aquest primer punt

de l’ordre del dia, volem agrair la presència de la consellera i

dels alts càrrecs que l’acompanyen.

II. Proposició no de llei RGE núm. 8587/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa al Pla de la SIDA.

I passaríem al segon punt de l’ordre del dia que consisteix

en la proposició no de llei RGE núm. 8587/04 del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a Pla de la Sida. Té la paraula

la Sra. Rado per un temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que

tots som molt conscients aquí en aquesta comissió de la

importància que té l’infecció del virus de la sida. Tots sabem

que és un dels principals problemes de la salut pública que té

avui en dia el nostre país. Concretament a Balears hem de

comentar que la incidència en aquests moments representa un

71,8 de casos per milió. Això de les xifres moltes vegades no

ens donen la importància real si no les explicam, perquè

evidentment aquests 71 casos per milió, per cert hem de dir que

som la primera comunitat de l’Estat en casos de sida, si

exceptuam Melilla. Però el que volia comentar és que

precisament el més greu d’aquest tema és que són casos nous,

o sigui, si aquests casos fossin casos que ens venguessin donats

des de fa temps podríem dir que hem arribat a un control a la

nostra comunitat, però per desgràcia això no és així.

El 2001 es va posar en funcionament el Pla de la Sida per

un període d’entre el 2001-2004. Jo crec que era un bon pla,

tocava tot un seguit d’aspectes tan sanitaris com socials, també

molt important aquests dins la problemàtica que du el tema

d’aquesta malaltia i a més donava participació i establia

mecanismes de coordinació entre institucions, ONG i diferents

professionals. Avui estam a meitat del darrer mes del primer

trimestre del 2005 i tots sabem que aquest pla, com he dit abans

jo crec que era un bon pla, tots els plans evidentment són

millorables i per això mateix és per allò que duim avui aquesta

proposició no de llei en aquest Parlament per la seva presa en

consideració si així se considera oportú.

Al Grup Socialista aquesta proposició que presenta, consta

de 3 punts en concret. El primer d’ells demana que aquesta

mateixa Comissió no permanent de Salut avaluï aquest pla que

estava en funcionament fins el 2004. Creim, no és una qüestió

que en aquests moments jo pugui donar per segura, per això

demanam precisament que se faci aquesta avaluació en aquesta

comissió i que en segons quins aspectes només s’han complit

un 40% dels objectius. Creim que no s’ha convocat cap òrgan

de participació i també creim que és important que se faci

l’avaluació sobretot també per sectors, tan joves, dones,

estudiants, així com la incidència que ha tengut dins els

diferents instituts. 

El següent punt seria definir els objectius. Creim que els

objectius que hem de tenir clars de cara a un nou pla, un nou

pla que podria ser 2005-2008, com duim aquí en la proposició,

hauria de definir tot un seguit d’objectius i sobretot creim que

seria important fer molta incidència en l’estratègia preventiva.

És important evidentment cercar noves formes de palAliar

aquesta malaltia, però creim que és més important encara la

prevenció en aquest tema. Tots sabem també, això s’ha

comentat molt en els mitjans de comunicació, que allò que

abans se’n deien grup de risc, en aquest moment tenen una

menor incidència. En canvi en altres colAlectius és allà on més

augmenta aquest contagi de la sida. Creim que és important la

presència d’aquestes associacions i aquests experts perquè

puguin donar la seva opinió i puguin d’alguna manera guiar-nos

en aquest nou pla. Sobretot també creim que és important i així

ho duim a la proposició, els mecanismes que se puguin fer de

coordinació.

Ens agradaria també que s’elaborés un pla per informar la

població. Creim que en aquests moments encara hi ha poc

coneixement del risc que suposa, o de les pràctiques de risc que

hi ha. Creim que la gent, almanco determinats colAlectius no en
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són conscients i és molt important per això la informació. La

informació mai serà suficient perquè sempre és necessari

d’alguna manera anar informant les poblacions que se van

incorporant a la vida activa dins la societat. Per tant, creim que

és important fer un bon pla d’informació. Creim també que és

important aquesta informació perquè avui en dia i sobretot

degut que amb els nous medicaments que s’han descobert per

fer front a la malaltia, aquesta es pot controlar molt més i

evidentment ja no és un causa en tots els casos de mort

pràcticament immediata o a curt termini. Però això per altra

banda creim que pot induir a determinats colAlectius a creure

que és una malaltia crònica i que per tant, no és tan necessària

aquesta prevenció i aquesta informació. També i en darrer

terme, creim que seria important la informació i sobretot

establir plans a fi d’evitar el rebuig social, moltes vegades per

desconeixement, que es produeix en relació a aquests casos de

sida. 

Per tant, i ja acabant aquesta primera intervenció, demanar

a tots els diputats i diputades d’aquesta comissió el seu suport

a aquesta proposició que creim que és necessari, precisament

per a aquesta comunitat per fer front, com dèiem abans, a

aquesta epidèmia, una de les més greus del nostre segle i que

pateix avui el nostre país i sobretot també les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds té la paraula la Sra.

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé des del nostre grup donarem

suport a la proposició no de llei que presenta el Partit

Socialista. Entenem que el tema de la sida és una qüestió

fonamental, tots sabem la tasca tan important que s’ha fet, però

sobretot també la que queda per fer. En aquest sentit creim que

la proposició no de llei va en una línia molt encertada perquè

està clar que en primer lloc hi ha d’haver una avaluació del Pla

de la Sida 2001-2004 i també que en el nou pla del 2005-2008

convé que hi hagi el màxim de participació, nosaltres creim que

realment s’ha de donar la possibilitat de què tots els implicats

i d’alguna manera tots els que tenen alguna cosa a veure en el

tema, al cap i a la fi és tota la societat, puguin participar i anar

definint tots els objectius d’aquest nou pla. Redundar en

mesures i actuacions concretes i clares que crem que són

absolutament necessàries.

Per altra banda nosaltres també volem incidir, perquè creim

que és molt positiu, en el segon punt perquè en aquest moment

nosaltres sí que detectam que hi ha una certa manca

d’informació de la població respecte aquest tema. Creim que ha

minvat, tot i que hi va haver uns anys que hi va haver una

incidència bastant important respecte la informació que se

donava a la informació i que a més va tenir uns efectes molt

importants, de fet així s’ha pogut demostrar a través dels propis

resultats, fins i tot actuacions que se feien a centres educatius,

a través dels centres de salut. Nosaltres en aquest moment

consideram que hi ha hagut una baixada d’aquesta informació,

de cara a la ciutadania hi ha una certa suposada tranquilAlitat

respecte a una malaltia que en absolut ha desaparegut. Per tant,

creim que seria molt important també que s’elaborés aquest pla

d’informació, més que d’informació de conscienciació. Per

tant, prendre tot un seguit de mesures, en primer lloc per no

tenir aquesta malaltia, però sobretot també per com actuar

davant situacions en què ja s’ha detectat la infecció. Creim que

en aquest sentit resulta molt adequat aquest segon punt.

Per tot això nosaltres donarem suport a aquesta proposició

no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres també donarem

suport a aquesta proposició no de llei, perquè som conscients

de la importància d’aquesta malaltia, de l’epidèmia més que

malaltia en si. I també som conscients de què no se pot baixar

la guàrdia en tenir la societat constantment informada i en

actuacions en prevenció. Si s’abaixa la guàrdia, o si s’estan fent

sempre les mateixes actuacions se relaxa, pareix una cosa

normal i després és quan hi torna haver aquestes puntes

d’increment. Per tant, si no s’actua constantment en

conscienciació, els ciutadans poden perdre informació i pensam

que la informació és una de les primeres passes de la prevenció.

Hem llegit per la premsa i hem vist pels mitjans de

comunicació que el Govern fa qualque cosa en aquest tema,

com evidentment és la seva obligació, però la proposta que ens

du avui el Grup Parlamentari Socialista de què la Comissió No

Permanent de Salut avaluï o almanco sigui una part dels que

avaluïn el Pla de la SIDA 2001-2004 i de començar a definir el

del 2005-2008, crec que és molt important en el tema de la

participació que tantes vegades hi ha fet referència el Partit

Popular i sobretot la consellera de Salut en moltíssims de

temes, per tant crec que seria bo que, precisament una comissió

de salut, on hi ha representats tots els partits de l’arc

parlamentari, poguessin participar d’aquesta avaluació i

poguessin participar de la definició d’aquest nou pla per als

propers anys.

I evidentment, al segon punt ja hi he fet referència,

d’informar la població, la informació, perdó, repetesc, és una

de les primeres passes per a una bona prevenció. Per tant, des

del Grup Parlamentari PSM donarem suport a aquesta

proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup

Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Munar, també per un

temps de deu minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

En aquest cas, he de felicitar l’aportació que fa el Grup
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Socialista, en qualsevol cas un dels petits problemes que pateix

la dinàmica parlamentària, dit sempre des del màxim respecte,

és que de vegades tarda temps des que es formula la qüestió

fins que nosaltres la debatem i això implica que en aquest cas,

aquesta proposta que nosaltres assumim ad integrum , he de dir

que, si vostès han seguit la premsa, hauran vist que fa unes

setmanes la consellera va fer una compareixença mediàtica, on

va fer balanç del Pla de la SIDA del 2001-2004 i que, a més, va

anunciar que ja es feia un nou pla, etcètera.

Què és el que vull dir amb això? Vull dir que de la mateixa

manera que de vegades es té tendència a pensar en el passat, jo,

en aquest cas, per qüestions, que me perdonin, però

absolutament personals, jo vaig dirigir una unitat de

desintoxicació durant uns anys i durant el pacte de progrés, el

director general d’aleshores, el doctor Pomar, crec que va tenir

una actitud absolutament correcta, productiva, constructiva i

eficaç i eficient; és a dir, mai en això es fa bé del tot, però els

que hi feim feina sabem que l’èxit va ser realment interessant,

i de fet la conselleria va fer balanç i d’aquest balanç vàrem

poder comparar a tres nivells, un amb el Pla Nacional de la

SIDA, un altre amb una sèrie de treballs que es varen comparar

i d’entitats que hi fan feina i els resultats eren que s’havia

complert un 67% dels objectius, i això nosaltres consideram

que és molt, una assistència sanitària d’un 47 i una mobilització

i coordinació de 72.

He de dir també que el que vostès proposen d’implicar,

doncs això ja s’ha duit a terme; s’han fet entrevistes personals

i telefòniques amb entitats oficials, conselleries, serveis

d’epidemiologia, oficines del Pla de Salut, serveis de promoció,

gabinets tècnics, s’ha parlat amb el Pla Nacional de la SIDA i

s’han fet tota una sèrie de balanços escoltant les ONG, etcètera.

I s’ha decidit, per tant, fer un nou pla; aquest nou pla tenim

l’honor de dir el que ja va dir la consellera que el dirigirà ni

més ni manco que el Sr. Rafael Nájera de l’Institut Carles III,

com vostès saben un viròleg de reconegut prestigi mundial. Per

tant, crec que ell estigui disposat a fer aquesta coordinació no

és una qüestió política, és una qüestió tècnica, crec que és una

garantia tècnicament parlant.

I, en qualsevol cas, he de dir que dins aquestes activitats

una de les qüestions que plantejava, ja sé que no me puc

adreçar a ella, però com que en aquest cas és per felicitar-la i

crec que és el que ha dit la representant d’Esquerra Unida, és

absolutament correcte, és a dir, probablement ens estam

relaxant una mica i probablement és interessant actuar com a

mediadors socials i això implica que, si vostès analitzen els

pressupost, Madrid ens dóna 177.680 euros i en canvi el

Govern n’aporta 263.603, per tant ens gastarem 450.000 euros

que van destinats 196.000 a subvencions d’ajuntaments,

Cooperativa d’Apotecaris, consells insulars i subvencions a

ONG, programes preventius i sociosanitaris, i a capítol 6,

250.000 que aniran adreçats precisament a campanyes de

publicitat, intercanvi de xeringues, metadona, farmàcies,

etcètera, que va ser una de les apostes que va fer el gabinet

anterior i que jo abans ja he felicitat.

Per tant, si bé no podrem donar suport a aquesta proposició,

no perquè no estiguem totalment i absolutament d’acord amb

el fons sinó perquè seria incorrecte parèixer que aquest Govern

va per darrera els esdeveniments i ho fa a proposta del Grup

Socialista; el Govern, afortunadament, va per davant els

esdeveniments i per tant aquesta proposta que vostès plantegen

nosaltres ja l’executam i per tant felicitar-nos que, almanco en

aquesta qüestió que és absolutament endèmica i que,

efectivament, no ens podem relaxar, sembla que les línies són

més o manco paralAleles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, té la paraula

la Sra. Rado, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el suport

d’Esquerra Unida i Els Verds i del PSM i deplorar el rebuig per

part del Partit Popular a aquesta proposició no de llei, tot i que

hi estiguin d’acord. No ho sé, dec ser jo, però ja no és la

primera vegada que ens passa això, que estan d’acord però hi

voten en contra; senyors del Partit Popular de vegades un es

demana per què, què és perquè ho presenta l’oposició? Jo crec

que les coses, les propostes quan són bones doncs no importa

qui les presenta sinó que el que hem de cercar és el benefici de

tots els ciutadans i jo crec que és el que nosaltres preteníem

amb aquesta proposició. Això d’entrada.

En segon lloc, vostè diu que això ja s’ha fet i tal, jo crec que

aquesta proposició és clara i diu que sigui aquesta comissió no

permanent de Salut, a nosaltres, Sr. Munar, no ens val que la

consellera faci avaluacions i les declaracions les pot fer

evidentment quan ella consideri oportú, però creim que les

avaluacions, vostè ha dit que s’ha reunit, però amb els grups

parlamentaris d’aquesta comissió, que pareix que seria una

qüestió, pareixeria bastant lògic que fos així, això no s’ha fet en

cap moment. Per tant, el que li comentava abans, jo ja sé que la

consellera ha fet una sèrie de declaracions a la premsa, però

creim que no és a la premsa on s’han de donar determinades

valoracions; sobretot en aquest tema, nosaltres haguéssim

agraït, i crec que hagués estat de cortesia parlamentària, que es

dugués a aquesta comissió per donar compte de l’avaluació, si

és que ella ho ha fet, com vostè ha dit, i ho han fet uns tècnics

i la presentàs aquí, i no a través dels mitjans de comunicació.

Com li he dit abans, en cap moment s’ha reunit amb els

grups parlamentaris per concretar això. Ella ha dit que s’han

complert uns objectius, nosaltres no tenim perquè dubtar

d’això, però tampoc no ho sabem de segur i per això

presentàvem aquesta proposició, perquè fos aquesta comissió,

juntament amb els experts que fessin falta, que determinàs

quins són els punts on s’ha de fer incidència en aquest nou pla.

I per una altra banda, i permeti’m que li digui, també

m’estranya bastant això que vostè ens diu i que, a més, ho

presenta com a una novetat fantàstica de qualque manera, que

la coordinació d’aquest nou pla la farà aquesta persona amb

tant de nom a nivell nacional almanco; jo, Sr. Munar, dir-li que

crec que aquí en aquestes illes, en els diferents hospitals de la

xarxa de salut d’aquestes illes hi ha prou professionals, prou

capacitats, perquè facin aquesta coordinació i no tenguem

necessitat, tot i que siguin molt bons, no ho dubt, perquè
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puguem fer aquesta coordinació d’aquest pla de la SIDA 2005-

2008.

I per part del Grup Socialista, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació, per tant.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada aquesta Proposició no de llei RGE

8587/04.

Perdó?

Són 8 vots.

D’acord. Queda rebutjada aquesta proposta.

I una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més

assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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