
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2018 Núm. 66

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Vicenç Thomàs i Mulet

Sessió celebrada dia 2 de maig de 2018 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 1720/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protocol d’acollida.. . . . . . . . . . . . . . 880

2) RGE núm. 1722/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània.. . 884

 



880 SALUT / Núm. 66 / 2 de maig de 2018 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeix qualque
substitució.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Josep Ferrà.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 1720 i 1722/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1720/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a protocol d’acollida.

Començam el debat de la Proposició no de llei 1720/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a protocol d’acollida, i, per a la seva defensa, per part d’aquest
grup parlamentari, té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. No cal dir que la manca de
professionals sanitaris que tenim a les Illes Balears llasta la
qualitat assistencial de la nostra sanitat pública. En major o
menor mesura tots els estaments de l’àrea sanitària pateixen
aquesta situació, és a dir, falten professionals de totes les
categories; hi ha plantilles que no estan cobertes al cent per
cent, la qual cosa dificulta que la seva activitat normalitzada es
pugui dur a terme, i fa que els restants professionals del servei
hagin d’assumir doblatges de torns per intentar que no quedi
desatès el servei. L’excés de treball i l’estrès suportat durant
aquestes guàrdies està provocant que cada vegada més metges
rebutgin realitzar-les.

La situació a la qual ens enfrontem és tan la falta com la
fugida de professionals que hem patit durant els últims anys,
que es relacionen amb la problemàtica de l’habitatge que viu
l’illa i la millora de les condicions que s’ofereixen als serveis
sanitaris d’altres comunitats autònomes. Precisament una
mesura per a això ha estat oferir contractes anuals i no d’un o
dos mesos, com es feia abans, però calen més mesures perquè
venir a les Illes sigui un al·licient. Entre les mesures per crear
al·licients i fidelitzar la plantilla poden ser completar en tots
aquells serveis en què sigui possible les mancances de
personal, és a dir, ampliar, augmentar la plantilla; reduir la taxa
d’interinitat per estabilitzar les plantilles amb la convocatòria
d’oposicions; contractes d’interinatges més estables, mínim
d’un any; coneixements de la doble insularitat com fan a
Formentera per a Eivissa i Menorca; contracte amb diferents
immobiliàries per..., contacte, perdonau, contacte amb
diferents immobiliàries per proporcionar un habitatge;
facilitar informació de les necessitats a les quals s’ha
d’afrontar una família sencera quan es produeix un trasllat -
matrícules escolars, centres educatius, transport públic,

serveis públics que ofereixen els diferents municipis, etc.-;
facilitar l’acollida lingüística a les Illes a través de cursos.

Encara que sabem que el Govern està posant en marxa
moltes d’aquestes mesures donem molta importància a la
resta. Entre les mesures que sabem que està posant en marxa
és reduir la taxa d’interinitat per establir les plantilles amb la
convocatòria d’oposicions, contractes d’interinatge més
estables, el reconeixement de la doble insularitat com ho fan
a Formentera per a Eivissa i Menorca..., i facilitar l’acollida
lingüística a les Illes a través de cursos. Ja sabem que això
s’està fent però donem també molta importància a la resta, per
la qual cosa és molt necessària l’atenció personalitzada, que
és el que demanem en aquesta PNL, l’atenció personalitzada
per atendre quines són exactament les mesures que es
precisen per a una total i còmoda instal·lació a l’illa. 

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. S’ha presentat una esmena a
aquesta proposició no de llei, la RGE núm. 4026/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, i per defensar-la té
la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
presenta una visió prou incompleta d’un dels problemes
sanitaris més greus que té aquesta comunitat, que és la falta
d’especialistes, sobretot la falta de determinades especialitats,
i que el Partit Popular ja ha denunciat de forma reiterada.

Alguns dels punts que s’anomenen a la PNL, encara que la
proposta no sigui d’inclusió estricta d’aquests punts sinó que
parla d’un protocol d’acollida que podria ser més ampli, veiem
que alguns d’aquests punts que se citen realment serien
d’obligat compliment, com per exemple completar to ts
aquells serveis en què sigui possible per mancances de
personal. Si hi ha mancances de personal és que no és possible
completar-los, per tant pens que és una qüestió que no és
d’imperatiu de comissió que es puguin completar o no. Són
les polítiques que es puguin dur endavant a través de
determinades actuacions les que faran que hi hagi més
tendència, que hi hagi metges en aquesta comunitat o personal
sanitari que s’encarregui de cobrir aqueixes places que falten. 

La qüestió és que, efectivament, duim tres anys i encara
pens que no s’han pres mesures efectives i que tampoc no
s’aconseguiran només amb el que proposa aquesta proposició
no de llei. Per exemple, entre les mesures per crear al·licients
no són únicament aquestes, és a dir, parlam també de la falta
de producció de llicenciats en medicina originaris o assentats
a l’illa; parlam de falta de producció de metges MIR de la
major part de les especialitats mèdiques, excloent metge de
família, medicina interna i psiquiatria, que són les que pareix
que estan més vinculats als MIR autonòmics; augment
constant de la població resident, que supera els 140.000
habitants a les illes..., en el cas d’Eivissa i Formentera
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únicament; la doble insularitat de totes les Illes, la triple
insularitat en el cas de Formentera; uns serveis públics que
encara falten desenvolupar; e l cost de la vida, l’IPC, que és
més alt que la mitjana nacional... 

Parlam també no només d’aquests factors, que són
bàsicament permanents, sinó que parlam d’aquells també que
podríem considerar més conjunturals, com per exemple el
preu de l’habitatge en propietat i en lloguer, som al nivell de
màxims nacionals; l’escàs parc d’habitatges de lloguer per a
tot l’any; l’augment substancial de l’oferta de contractes en
serveis de salut a la resta del territori nacional; l’augment de
les càrregues de feina per increment de pressió turística;
augment de les càrregues de feina pel dèficit de les
plantilles... Existeix també el Decret 11/2017, d’exigència del
coneixement de la llengua catalana per a l’accés i l’ocupació
de llocs de feina a la funció pública de Balears, que realment
és citat en totes les causes que originen aquesta tendència a
anar-se’n o a falta d’inèrcia de venir; es comenta; llavors
sempre es parla d’altres però també es comenta. I aquests
factors, sumats a les tendències demogràfiques com són les
jubilacions massives de metges especialistes a partir de 2016
que afecten tot el país, fan que l’increment de la inestabilitat
de les plantilles mèdiques locals i la provisió de nous metges
siguin dos problemes especialment greus per a les Illes
Balears.

Llavors estam davant d’una PNL que no valora
completament el problema, realment no es fa una valoració
completa del problema i, com dic, deixa a part dos temes que
sempre s’anomenen quan es plantegen aquestes mancances, i
és per això que aquests problemes els  hem volgut posar
damunt la taula amb una esmena, que és que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no
implantar mesures antifidelitzadores que dificultin l’arribada
de professionals sanitaris a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així com a implantar mesures fidelitzadores efectives
com ara el plus d’insularitat equiparat al de Canàries, perquè
el reconeixement, tal com estipula la PNL, de la doble
insularitat no és prou contundent, i a més és curiós que
aquesta esmena que nosaltres presentam aquí l’hem duita a
votació altres vegades en el Ple del Parlament o fins i tot en
comissió, i el grup proposant ha votat en contra de totes les
propostes del Partit Popular en aquest sentit. Per tant pensam
que és una certa incongruència i que actua sobre unes..., actua
sobre uns factors que són secundaris respecte de la
importància que puguin tenir altres, que són els que he citat.
Per altra part deixen fora Mallorca, que també té problemes
per cobrir determinats llocs de feina. 

Per tant..., hi ha un altre factor que també voldria posar
damunt la taula: el fet que som a la Comissió de Salut, és ver,
però tal vegada s’hauria de pensar que hi ha altres tipus de
funcionaris que també fan falta aquí a les Balears i que tampoc
ni s’anomenen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. I en torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres evidentment des de MÉS
per Mallorca sí votarem a favor d’aquesta proposició no de
llei, perquè creiem important qualsevol grup de professionals
i com... i amb tots els professionals que s’acosten a les
nostres illes. Però bé, en aquest cas professionals de la salut,
primer perquè són un nombre important de persones i perquè
també són professionals que atenen molt directament un
servei bàsic per als nostres residents.

Dit això, creiem que realment en aquesta legislatura és
quan més s’ha fet per a aquests professionals enfront de
qualsevol altra legislatura anterior, per moltes qüestions,
primer, la primera qüestió és perquè s’havien retallat
moltíssim els drets d’aquests professionals durant la
legislatura anterior del Partit Popular. Per tant, s’havien
retallat drets, s’havien retallat moltes places, s’ha hagut de fer
un esforç per recuperar aquestes places en més de 1.000
professionals, recuperar precisament aquests drets a tots els
funcionaris, però també val a dir que també a aquests
professionals, com és carrera professional, com són dies
personals que s’havien retallat a tot el personal.

Però bé, jo crec que és important i jo crec que
precisament aquesta recuperació de drets no només afecta
evidentment els professionals nouvinguts, com es refereix
aquesta, però sí que afecta tots els professionals sanitaris  i
nosaltres això creiem que és positiu. De fet fins i tot hi ha
moltes altres mesures que també es fan per facilitar aquesta
tasca dels professionals i també aquesta tasca d’usuari. Jo pens
que també no podem només pensar amb els professionals,
crec que s’hi ha de pensar, però també hem de pensar també
amb els usuaris. Vull dir els usuaris quan s’han reduït el temps
d’espera de les cues, quan s’han possibilitat residències de
familiars malalts desplaçats d’altres illes, cosa que no s’havia
fet abans. S’han posat en marxa per a aquest tema.

I després en tema d’aquests mateixos professionals, s’han
posat en marxa les oposicions a l’àmbit sanitari, per
estabilitzar una plantilla, quan feia tants d’anys que això no es
duia a terme. Molts de cursos, jo crec que nosaltres sí que no
estam..., és a dir, no podem votar a favor de l’esmena del Partit
Popular perquè crec que és una esmena que vol..., és a dir,
maquilla el que vol dir realment, en el fons el que reflecteix
és que està en contra del decret de català que s’ha aprovat en
aquesta comunitat autònoma. Nosaltres ho veiem així, jo crec
que també per les paraules del Sr. Serra, també ho interpretam
d’aquesta manera.

Nosaltres creiem precisament que és un decret..., fins i tot
creiem que és suau, és suau perquè nosaltres crec que s’ha de
pensar sobretot amb els usuaris. Els usuaris tenen els drets
que se’ls atorguen de ser atesos en la nostra llengua, crec que
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s’han fet més cursos que mai, precisament per possibilitar
aquesta opció. S’ha facilitat que aquestes oposicions hi
tenguessin accés tots els professionals i tenguessin un temps
d’espera aquests dos anys precisament per treure’s aquesta
titulació. Jo crec que ja més facilitats per a aquests
professionals nouvinguts, més acollida que aquesta crec que
és difícil trobar-la a altres llocs. I crec que de qualque manera
la nostra societat està una miqueta cansada d’aquest discurs
negatiu que fa el Partit  Popular i d’aquest discurs en contra
d’aquesta qüestió. I pens que no val només pensar amb els
professionals, també hem de pensar amb els usuaris.

Per la nostra part, per tant, donarem suport a aquesta
proposició no de llei. Però no sé què farà el grup proposant,
però nosaltres a l’esmena del Partit Popular no li podem donar
suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo crec
que la manca de professionals sanitaris que tenim a les Illes
Balears és evident i és evident per a tots els grups, perquè a
més n’hem parlat en diferents ocasions, i crec que s’han de dur
a terme polítiques per tal de què venguin metges a fer feina a
les nostres illes i també per fidelitzar els especialistes i els
professionals que ja tenim fent feina aquí.

Per posar un exemple el mes passat es va celebrar en el
Fòrum de Metges d’Atenció Primària a Balears, aquests
professionals varen reclamar que necessitaven uns 85 metges
de família, perquè són els  que tenen ara mateix la taxa més
elevada de pacients per facultatiu de tot l’Estat i que més o
manco d’aquesta manera quedaria compensat com a la resta de
l’Estat. És una dada que mostra que realment hi ha manca de
metges i també som conscients i també n’hem parlat amb
molts d’especialistes.

Sabem que no només passa a la nostra comunitat, n’hi ha
d’altres que també ho sofreixen i aquí encara hi ha més punts
en contra que no ajuden que aquests professionals puguin
venir. Evidentment per suplir aquests tipus de mancances
necessitam que es prenguin mesures, com reconèixer la doble
insularitat a Menorca i Eivissa, Formentera encara més.
Reduir aquesta taxa d’interinitat perquè els professionals
estiguin més segurs i amb una vida laboral més estable a les
nostres illes.

Veiem amb bons ulls que s’elabori aquest protocol
d’acollida, sobretot si ha de contemplar al·licients, jo crec que
n’hi hauria una llista ben llarga si es fes entre tots i sobretot
amb els especialistes, perquè es poden fer moltes coses per
fidelitzar i poder incorporar més metges i més especialistes
a la nostra comunitat.

Amb referència a l’esmena que ha presentat el Partit
Popular, és cert que no posa que aquestes mesures
antifidelitzadores siguin el tema de la llengua i jo no vull
pensar que sigui així, perquè per exemple per a nosaltres no és
una mesura antifidelitzadora, es dóna marge. Jo crec que el
decret ha estat..., e l decret ho diu clar, crec que no podem
enganar la gent i no hi haurà cap plaça, i des d’El Pi pensam ha
de ser així, que no hi hagi cap plaça vacant per culpa de la
llengua, que sempre qualsevol plaça que s’hagi de poder
ocupar i que tengui un marge d’aprenentatge i crec que amb
això sincerament no fem mal a ningú.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei que ens ha presentat el Grup Parlamentari Podem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, però atesa l’absència de cap
diputat, donam la paraula pel Grup Parlamentari Mixt a la Sra.
Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. No haré
ningún tipo de intervención, simplemente añadirme a dar
apoyo a esta petición de Podem, que además creo que es
necesaria y que ya se ha dicho todo lo que había que decir.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bona tarda.
Vagi per endavant també el suport a aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Podem, després em referiré a
l’esmena que presenta el Grup Parlamentari Popular. Però en
relació a aquesta proposició no de llei és cert que durant
aquests anys de l’actual Govern, s’ha hagut d’elaborar, s’ha
hagut d’abordar la recuperació de prop de 1.000 professionals,
dels 1.500 professionals sanitaris que van ser acomiadats
l’anterior legislatura i, a més, s’han recuperat drets laborals,
com la carrera professional, dies personals i el plus
d’insularitat de Menorca i Eivissa de tots els professionals
sanitaris.

S’han adoptat també, per exemple a l’illa d’Eivissa,
mesures transitòries en relació a un tema que també posa
damunt la taula aquesta proposició no de llei com és
l’habitatge. Es va habilitar transitòriament una hostatgeria dins
Can Misses a aquests efectes. I també vull posar de manifest
que la consellera de Salut, tant en plenari com en aquesta
comissió quan ha comparegut, ho ha dit de forma reiterada,
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explicant totes les mesures dirigides a aquesta recuperació
tant dels professionals que van perdre pel camí l’anterior
legislatura, com dels seus drets i s’ha anat aconseguint.
Realment desfer és més fàcil que tornar reconstruir i per tant,
no s’ha fet tot el ràpid que ens hauria agradat a tots, però
realment s’ha hagut de refer una desfeta que es va fer i ens va
fer molt de mal a l’anterior legislatura, sobretot en aquest
àmbit sanitari. I com ha dit també la Sra. Campomar, tot açò es
fa per millorar l’atenció a tots els usuaris d’aquesta comunitat.

Per tant, estam d’acord amb la descripció que es fa a
l’exposició de motius, però també és cert que no només hi ha
manca de professionals i de segons quin tipus d’especialitats
a les Illes Balears, sinó que també és un problema que es
genera arreu de l’Estat espanyol.

Entrant aquí a valorar l’esmena, perquè no tindré un segon
torn, que presenta el Grup Parlamentari Popular, he de dir que
si el grup proposant de la proposició no de llei l’acceptés
nosaltres no podríem votar a favor perquè entenem que és una
esmena absolutament demagògica, primer, pel que he dit
abans, perquè s’ha hagut de reconstruir tot el que es va destruir
a l’anterior legislatura en l’àmbit tant de personal,
acomiadament de personal, com en retallada de drets que
varen patir tots els funcionaris, però en aquest cas concret els
de salut, el personal de salut.

És clar, costa escoltar e l Sr. Serra quan diu que aquesta
proposició no de llei dóna una visió completa dels problemes
més greus que pateix la sanitat, i jo hauria de dir que el
problema més greu o la mesura de..., com diuen aquí,
antifidelitzadora va ser l’anterior govern del Partit Popular.

Incentius, també s’ha queixat el Sr. Serra que no hi ha
professionals, diguéssim, d’aquesta terra, bé, idò aquesta
legislatura tenim per primera vegada una facultat de Medecina
que ve encaminada precisament per açò, una altra mesura de
fidelització, idò precisament quan s’aposta pel coneixement,
per la recerca, per la investigació i això a la Facultat de
Medecina també ho du implícit, idò és un incentiu i un atractiu
prou important per als professionals sanitaris.

I bé, totes aquestes crítiques que vénen per part del Partit
Popular, qui -torn a reiterar- en l’anterior legislatura va fer el
que va fer quant a sanitat, planteja una esmena que realment
tampoc no ve a posar damunt la taula mesures concretes que,
segons sembla, sí que facilitarien que aquesta situació pogués
millorar.

I encobertament, ja li ho ha dit també la portaveu de MÉS
per Mallorca, crec que aquesta esmena oculta... idò, aquesta
oposició frontal que hem tingut per part del Partit Popular al
decret de català, però en qualsevol cas si això és l’única
oposició que ens fan en aquesta qüestió idò benvinguda sigui.

Simplement vull recordar que aquest decret es va aprovar
dia 23 de març, regula la capacitació lingüística del personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears i aquest
decret desplega la Llei 4/2006, de 6 d’abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català

dins l’àmbit de la funció pública, decret sorgit d’un consens
important de totes les parts que hi varen participat, el 65% de
la representació sindical el va votar a favor, té un dictamen
favorable també del Consell Consultiu, i facilitarà també
l’oferta pública que estabilitzarà gairebé 5.000 llocs de feina
i facilitarà que les plantilles dels professionals sanitaris siguin
més estables en conjugar tant els drets lingüístics dels usuaris
com també la millor assistència de qualitat que puguem exigir
per als nostres ciutadans.

Per tant, torn reiterar-ho, votarem a favor de la proposició
no de llei; ara bé, si s’incorpora l’esmena del Partit Popular en
aquest cas no la votaríem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara correspon demanar al
grup proposant si vol una suspensió de deu minuts o si
continuam. Idò continuam. Correspon la intervenció del grup
proposant per fixar posició i assenyalar si accepta l’esmena en
aquest cas del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, pel que veig la meva exposició
de la iniciativa ha pogut ocasionar alguna confusió i és que
encara que sí que he donat alguna mesura, he citat alguna
mesura per fidelitzar o per crear al·licients, el que pretén
aquesta iniciativa no és sinó recollir les necessitats del
nouvingut i és per això que al punt d’insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un protocol d’acollida per als
professionals sanitaris  nouvinguts amb l’atenció
personalitzada que precisa. Seria el que he citat abans, serien
mesures paral·leles, però aquesta mesura, el crear un protocol
d’acollida, pensem que seria una altra mesura que s’hauria
d’instaurar als hospitals de les Illes Balears per poder recollir
quines són les necessitats  dels nouvinguts tal i com he
comentat.

Bé, respecte de l’esmena del Partit Popular, efectivament
són els punts que va recollir en la seva moció que va presentar
al Ple sobre política de salut i li contestarem el mateix que li
vàrem contestar al seu moment i és que més d’un lustre de
retallades, precarietat, jubilacions forçoses i restriccions en
el nombre del MIR per estalviar ha portat al fet que faltin
milers de metges, tal i com ha comentat.

També, tot i que no especifica si la mesura
antifidelitzadora és o no el català, vostè en l’exposició de la
moció al Ple va acabar reconeixent que es tractava del català.
I sí que li puc contestar i aprofitaré una altra vegada per dir-li
que la mesura..., en realitat és una mesura fidelitzadora, com
el compromís, perquè seria un compromís per part dels
professionals d’integrar-se, de conèixer la cultura de les Illes
Balears i gaudir-la entre tots.

Bé, i per suposat, és per a aquesta raó que no acceptarem
l’esmena presentada pel Partit Popular. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Idò un cop acabat e l debat
passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 1720/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

Queda aprovada per... són 13?, 13 vots a favor...

(Se sent una veu de fons que diu: “no, 12”)

12?, qui falta?, ah, sí... 12 vots a favor; cap en contra; cap
abstenció.

Per tant, queda aprovada aquesta proposició amb RGE núm.
1720/18.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1722/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a promoció de la dieta mediterrània.

A continuació passam al debat de la següent proposició no
de llei, que és la RGE núm. 1722/18, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la promoció de la
dieta mediterrània.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Podem té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, president, bones tardes de nou. Bé, a les
Balears, com a la resta de l’Estat espanyol i al món
desenvolupat, l’obesitat i el sobrepès s’han convertit en un
greu problema de salut pública, molt especialment perquè
afecta també l’edat infantil d’una manera preocupant.

Sabem que les causes d’aquesta epidèmia són els canvis
d’alimentació de la població i el sedentarisme, entre els
primers podem citar la disminució del consum de fruita,
verdura, llegums i cereals integrals i l’augment del consum de
sucre i  d’hidrats de carboni d’elevat índex glucèmic com la
brioixeria industrial i les begudes ensucrades i les farines
refinades. A casa nostra podríem resumir els canvis amb la
frase: abandonament de la dieta mediterrània.

D’una forma reduccionista, la dieta mediterrània podria
considerar-se fonamentalment una dieta basada en el consum
de plantes o els seus derivats amb el consum de verdura, fruita,
fruits secs, llegums i cereals integrals, baix consum de carn i
productes carnis, així com la llet, excepte formatge curat, el
consum de vi que forma part de la dieta tradicional durant els
àpats i de forma moderada, e l consum de greixos, que és
variable, entre el 30 o el 40% del total de calories, però en
qualsevol cas amb un clar predomini de l’oli d’oliva.

Finalment, el consum de peix depèn de la distància al mar i sol
ser moderat.

Aquesta dieta ha demostrat els seus beneficis per a la salut,
la prevenció de les malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2,
càncer, obesitat i ha estat declarada Patrimoni Immaterial de
la Humanitat per la UNESCO, però la dieta mediterrània no és
només una llista dels aliments de consum, un patró de consum,
és una cultura alimentària on importa el què, com i quan els
produïm, com es distribueixen i es comercialitzen, com es
cuinen i consumeixen, com ens hi relacionam a través, com
s’ensenya a les generacions futures.

Aquest és el nostre patrimoni el qual hem de defensar,
conservar i transmetre als nostres fills.

La defensa i promoció de la dieta mediterrània no només
té beneficis en el camp de la salut per a tota la població, sinó
que pot aportar un valor afegit als nombrosos sectors
productius de l’economia balear. Per això requereix l’acció
decidida de totes les administracions públiques, Parlament,
consells, Govern i ajuntaments, privades i de la mateixa
ciutadania.

La intenció última d’aquesta proposta és mobilitzar tots els
actors socials en la defensa i promoció de la nostra ancestral
i plural cultura alimentària mediterrània, entesa aquesta com
a un patrimoni comú i un recurs que cal activar amb
intel·ligència i decisió. Volem un major protagonisme de la
ciutadania i també un lideratge més ferm, exemplar i
compromès dels poders públics balears en l’afany comú
d’assolir aquest fonamental objectiu.

Estam convençuts de contribuir així a l’augment del
benestar i la riquesa cultural i material de la nostra comunitat
i al desenvolupament de maneres de viure i alimentar-nos més
sostenibles, més saludables i més justes que les actuals. 

En aquest sentit proposam aquesta iniciativa en la que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Declarar, com millor procedeixi, la dieta mediterrània
i la cultura alimentària balear com a part fonamental del nostre
patrimoni cultural, traslladant aquesta iniciativa als consells
insulars i als municipis per a la seva adhesió a aquesta
declaració.

2. La creació d’una comissió intersectorial on hi hagi
representants del sector de salut, educació, agricultura, medi
ambient, comerç, tecnologia, investigació, turisme, cultura i
economia. La funció d’aquesta comissió serà la d’elaborar una
política pública per a la defensa i la promoció de la dieta
mediterrània i la cultura alimentària balear, en el termini
màxim d’un any traduïda en un conjunt de propostes d’acció.
El treball d’aquesta comissió comptarà amb la participació
dels sectors privats implicats i de la ciutadania.
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3. Subsidiar aliments i begudes saludables i incrementar
els imposts per aliments no saludables, especialment les
begudes i refrescs ensucrats. 

4. Eliminar les màquines dispensadores d’aliments no
saludables de les institucions dependents de les
administracions públiques. 

5 . Inclusió de la matèria “alimentació saludable” com a
assignatura transversal en els centres escolars.

6. Assegurar que els mitjans de comunicació públics no
promocionen aliments no saludables dirigits a la població
infantil.

I 7. Assegurar el compliment de la dieta mediterrània en
institucions públiques que ofereixin alimentació ,
especialment hospitals i centres escolars, principalment
prioritzant productes locals i de temporada. 

Bé, a aquest darrer punt m’agradaria afegir que, bé, que no
sé exactament com s’ho faran perquè amb les concessions que
tenen els hospitals aquí a les Illes serà prou difícil, i això que
sabem que la llei agrària, la futura llei agrària, sí que
contempla, segons declaracions del conseller, que es puguin
oferir tant a centres escolars com a hospitals productes locals
i de temporada.

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. El Grup Parlamentari Popular
ha presentat l’esmena RGE núm. 4025/18 i el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat les esmenes
RGE núm. 4033, 4034 i 4035/18.

Per defensar aquestes esmenes començam pel Grup
Parlamentari Popular i té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Ja s’ha descrit bàsicament què era
la dieta mediterrània, els seus beneficis corresponents, i
diversos especialistes, com els cardiòlegs que ha anomenat,
s’han manifestat al seu favor, doncs, consideram aquesta dieta
com la més cardiosaludable del món, popularitzada després de
la II Guerra Mundial, però l’evolució social la perd a favor
d’un menjar ràpid i menys sa.

Així ja s’ha considerat, però voldria afegir que les
poblacions que consumeixen una quantitat relativament alta de
peix i carns blanques, cereals, llegums, fruites i verdures i una
quantitat relativament baixa de carns vermelles i de forma
moderada consumeixen vi en els dinars, doncs, tenen uns
beneficis. Existeix una gran disparitat en relació amb els
components de la dieta dels països mediterranis i de l’Europa
septentrional i d’Amèrica del Nord i que bàsicament és el
consum del tipus de greix més que de la quantitat consumida.
Així, per exemple, a Estats Units es consumien més greixos

saturats, en canvi als països mediterranis són molt menys
saturats com és l’oli d’oliva.

La dieta mediterrània, per tant, és un objectiu a potenciar
i així es fa, doncs, en diverses iniciatives polítiques i
executives, com per exemple diversos estudis internacionals
que han aconseguit demostrar que la disminució de menjar
ràpid a les escoles ha tengut un important efecte i impacte
positiu en la salut dels estudiants, i això, la substitució dels
menjars en les màquines expenedores de vending dels centres
educatius, passant d’aliments poc saludables a aliments en baix
contingut de greixos i sucres, han estat determinants per
aconseguir, per exemple, una baixada de pes en els estudiants. 

També a Espanya hi ha iniciatives en aquest sentit, per
exemple en el País Basc on s’han fet experiments pilot amb
les màquines de vending amb l’objectiu d’incrementar un
20% els boixos i boixes que consumeixen fruita i verdura i
baixar un 20% el consum de sal i sucre. Cal remarcar també
que hi ha interessos comercials que van en sentit contrari de
la promoció dels productes saludables, però pens que fins que
no es reverteixi la situació en aquest cas, tal vegada, e ls
interessos comercials també van a favor del saludable. 

Per altra part, la promoció d’una alimentació saludable
també s’ha de fer des de diferents nivells, a nivell
d’establiments hotelers, parlam de restaurants, parlam de
cadenes de distribució de fruites i la seva implicació, per tant,
també per difondre el coneixement d’aquests productes i
també les temporades on es poden consumir més i una
quantitat important de dades i d’informació que pens que
formen part d’una campanya molt més àmplia del que aquests
punts volen estipular amb aquesta PNL. 

Políticament ja és conegut que la dieta mediterrània ja està
inscrita dins la llista representativa del patrimoni cultural i
immaterial de la humanitat pel conjunt dels efectes que té, no
només sanitaris sinó també culturals, agrícoles, de pesca, de
cuinar i de compartir aquesta alimentació. L’acte de menjar
junts és un dels fonaments de la identitat cultural de les
comunitats de la conca mediterrània, raó per la qual la inclusió
a aquesta llista de patrimoni va ser feta a instància d’Espanya,
però presentada conjuntament amb Grècia, Itàlia i Marroc.

Per tot això, pensam que totes aquestes actuacions, que
algunes ja estan en marxa i estan avalades per l’OMS, com per
exemple la de subsidiar aliments, l’OMS recomana baixar un
10, un 30% els preus de fruites i verdures, o que puguem amb
els imposts, doncs, incrementar fins i tot els imposts a
determinats aliments. Això són actuacions que s’han començat
a postular, però com dic, crec que hauria de ser una part d’un
pla, d’un projecte més ampli.

Per això, hem presentat l’esmena en el sentit que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear a elaborar
un pla d’iniciatives per a una alimentació saludable, com han
fet altres comunitats autònomes, i que poden incloure totes
les que vénen representades en l’esmena. Pens que en teoria
hi ha una consideració molt més tècnica i molt més àmplia. A
més, com dic, algunes de les actuacions descrites en aquesta
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PNL són complexes per al seu compliment perquè s’han de
fer estudis i es tracta de veure com seria la forma d’introduir-
les. 

Per tant, pens que és una proposta en positiu, però pens
que seria molt millor si es demanàs al Govern que fes un pla
per introduir aquesta dieta mediterrània i el seu foment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula la Sra.
Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, crec que avui debatem una proposició no de
llei que crec que tots la veiem en positiu, vull dir, és un tema
que fa molt de temps que es parla, la dieta mediterrània està
reconeguda a nivell de l’OMS i crec que sempre el que passa
és que sempre és evident que podem millorar per incidir sobre
la nostra societat i sobre els nostres residents que en facin un
millor ús.

Per la nostra banda, només una petita consideració, en els
antecedents nosaltres creiem que la declaració, la definició de
dieta mediterrània no és exactament com diu el preàmbul, que
és el consum de plantes o el seus derivats, sinó que és un
consum alimentari d’àmplia base vegetal que inclou els
aliments vegetals inalterats com els seus derivats de
transformació, però és evident que va molt més enllà que
només un consum de plantes la dieta mediterrània.

En el punt que parlam de consum de greixos el que està
demostrat és que amb els  criteris de l’OMS la dieta
mediterrània és una dieta saludable i l’aportació calòrica dels
lípids no ha de sobrepassar aquest 35% de total calòric. Per
tant, acompleix els criteris de l’OMS.

Dit això, de qualque manera nosaltres hem presentat,
veiem en positiu, hem presentat una sèrie... tres esmenes

En el primer cas, en el punt 1, consideram que també dins
el concepte de la dieta mediterrània s’inclou no només la dieta
i la seva composició, sinó també un estil de vida que va,
diguem, en sinergia amb aquesta alimentació mediterrània, i
on s’inclou també viure a un lloc on l’activitat física a l’aire
lliure és fàcil o és molt assequible, i on també és un element
imprescindible , i també és un element imprescindible la
moderació de la ració, de la ració d’aliments. Per aquest motiu
el sedentarisme, com ja s’ha dit, com es diu en aquesta
proposició no de llei, però també la ració excessiva fan que
molts països de la conca mediterrània es presentin unes taxes
de sobrepès i obesitat molt elevades. Per això entenem que
també és veritat que la composició de la dieta o també les
seves racions també són importants. Per això nosaltres hem
proposat que en el punt 1, on diu “declarar, com millor
procedeixi, la dieta mediterrània i la cultura alimentària

balear”, fer-ho també extensiu i dient “declarar, com millor
procedeixi, la dieta mediterrània i la cultura alimentària i
l’estil de vida tradicional propi de les Illes Balears”. Hem
volgut fer aquesta ampliació als hàbits una mica annexos a la
mateixa dieta en si.

Pel que fa al punt 2, que parla de la creació d’una comissió
intersectorial, nosaltres també volem posar de relleu que la
promoció de la dieta mediterrània i la Direcció General de
Salut Pública d’aquí, de les nostres illes, ja fa temps que
treballa en temes de salut pública i temes de dieta
mediterrània. Jo crec que això fa molts d’anys, tant a
legislatures del Partit Popular com del pacte, com etcètera,
etcètera, i podem anar enrere. De fet també molts de
programes són a disposició pública a la web mateixa de la
Conselleria de Salut, i de fet també l’any 2018 també es
treballa en temes concrets per aquest tema. Es diu que s’està
elaborant un decret precisament per potenciar aquesta dieta a
centres educatius i sanitaris, i, bé, una cosa que també és
important i crec que tots veim important com és restringir les
begudes ensucrades o tema de dolços industrials, l’excés,
l’excés que es fa avui en dia no només dins l’àmbit escolar
sinó també a l’àmbit familiar.

També s’intenten elaborar publicacions de receptes locals,
hi ha un programa a la UNESCO per fer-ho, hi ha un programa
que es diu Grup Predimed a l’IDISBA, a Salut. Jo crec que qui
més qui menys a l’àmbit familiar té qualque conegut, o a
l’entorn familiar, que participa en aquest programa de
Predimed, o almanco a mi sí que em passa i m’ha passat des de
fa molts d’anys, que hi ha aquest programa de promoció de la
dieta mediterrània en l’àmbit de la salut, i que crec que és
important i crec que ja fa molts d’anys que s’hi fa feina. I de
fet també es fa feina amb grups de feina per lluitar contra
l’excés, l’obesitat i precisament intentant potenciar la dieta
mediterrània com a element i instrument de lluita contra
aquest excés d’obesitat, on fa feina el Govern balear des de la
Direcció General de Salut Pública, des del centre educatiu o
innovació, comunitat educativa, la Direcció General
d’Agricultura, ajuntaments, consells insulars, associacions,
col·legis de nutrició... Crec que és un tema que ja està molt
treballat i és evident que sempre hem de cercar noves mesures
per incrementar l’eficàcia, no?, de tots aquests programes i
per potenciar-ho, perquè és un tema molt important.

De fet nosaltres hem fet dues esmenes més; una al punt 4,
on s’afegeix, on diu “eliminar les màquines dispensadores
d’aliments no saludables de les institucions dependents de les
administracions públiques”, hem afegit “i substituir-les, si de
cas, per màquines dispensadores d’aliments saludables”. Bé,
supòs que això també ajudaria una miqueta al que ha comentat
la Sra. Maicas en el tema de les concessions, en el tema que
sí que és cert que a vegades aquestes màquines dispensadores
d’aliment són un recurs que a vegades també demanen els
usuaris; per tant es tractaria de fer que aquestes màquines
dispensadores fossin el més saludables possible. D’aquí la
nostra esmena al punt 4.

Pel que fa al punt 5, que diu bàsicament “inclusió de la
matèria d’alimentació saludable com a assignatura transversal
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als centres escolars”, volíem afegir que també en aquests
continguts necessàriament s’inclourà la descripció de la
composició i les característiques de la dieta mediterrània, la
necessitat de l’activitat física i l’estil de vida mediterrani propi
de les Illes Balears. Jo crec que aquesta ampliació que hem
volgut fer també va d’acord amb la nostra primera esmena, que
no només parlam de dieta, també parlam d’un estil de vida.
També s’ha d’intentar que aquestes competències o aquestes
matèries també siguin redactades o siguin assessorades per
docents i investigacions de la Universitat perquè puguin
aportar científicament sobre aquest tema diguem en aquestes
matèries que s’implantaran.

Jo crec que això són esmenes en positiu que crec que
enriqueixen aquesta proposició no de llei, i esperam que
s’acceptin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Començam el torn de
fixació de posicions. Començam pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, és cert que
quan parlam d’alimentació saludable falta molta educació i
conscienciació. La dieta mediterrània ha abandonant el lloc
predominant que tenia dins la nostra cultura, a la vegada que el
risc d’obesitat ha pujat, sobretot entre els més joves. Això,
com molt bé diu l’exposició de motius de la proposició no de
llei, és un greu problema de salut pública i s’ha de controlar i
revertir. La brioixeria i les begudes ensucrades han de sortir
de les escoles i s’ha de donar una alternativa saludable, s’han
de gravar els  productes manco saludables com s’està fent
arreu d’Europa i s’ha d’educar els nins i les nines respecte del
que mengen i beuen.

Dit això, m’agradaria dir, respecte del punt 2, la creació
d’una comissió intersectorial, que moltes vegades la creació
de comissions el que fa més és enredar; jo el que faria és una
encomana al Govern i que faci aquest pla o aquesta política
pública per a aquesta defensa de la dieta mediterrània, que ho
faci així com ho cregui més oportú. D’aquí he de dir que
trobaria més adient, o en el nostre cas acceptaríem, l’esmena
que fa el Partit Popular, perquè crec que dóna més marge al
Govern i agrupa i dóna més possibilitats que els tècnics puguin
elaborar aquest pla d’iniciatives per a aquesta alimentació
saludable.

Respecte del punt 5 m’agradaria saber aquesta inclusió
d’una assignatura transversal als centres, m’agradaria que em
pogués explicar a què es refereix aquesta assignatura
transversal, perquè si dins aquest pla que es pogués fer
d’iniciatives es podrien marcar accions de feina transversals
dins les escoles, com es fa amb molts d’altres temes, però
com a assignatura transversal especifiqui’m a què es refereix,
ja que -i vostè és membre de la Comissió d’Educació- dins les
escoles estan carregats i es queixen de la càrrega que tenen

perquè a sobre -a posta li deman que m’ho expliqui- posem
aquesta assignatura que vostè diu.

En aquest cas també he de dir que evidentment donam
molta importància o estam totalment d’acord amb el punt 7, on
els hospitals i les escoles han de ser un exemple a seguir quant
a l’alimentació saludable, i sobretot que... i també és molt bo
per als nostres productors locals que es prioritzi aquest
producte, es dóna molt de benefici als productors de Balears
i a la vegada eviten agreujants mediambientals que es
produeixen amb el transport de productes, i per tant veim això
positiu.

Per aquest fet, i segons les explicacions que em doni,
demanaria votació separada del punt 5 i del punt 2, i en tot cas
m’hi abstendria. Així com els dic, l’esmena del Partit Popular
la trob coherent perquè dóna més marge al Govern per
elaborar un pla amb tots els estudis i amb totes les accions
possibles; i a les esmenes de MÉS no hi veim inconvenient,
ens van bé en principi, excepte la que fa referència al punt 5,
que m’agradaria que me l’explicàs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, que continua sense cap
diputat ni diputada, i donam la paraula pel Grup Parlamentari
Mixt a la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Daré soporte a esta proposición
no de ley, aunque suscribo totalmente la intervención de la
diputada Sureda, en el sentido que considero que el tema de
esta asignatura transversal, me gustaría escuchar a los que han
promovido esta enmienda porque me es difícil verla con la
carga de ver si tienen los chavales y demás. Lo que sí pone de
manifiesto, que esta necesidad yo considero que existe, que a
lo mejor tenemos un plan de estudios que no está adecuado a
la realidad de una sociedad del siglo XXI, y a lo  mejor
tenemos unos planes de estudios que se adecuan más a lo que
se estudiaba en el siglo XIX, demasiados contenidos teóricos
y realmente cosas prácticas para la vida y demás pues que
están muy poco... más alejadas de la formación de nuestros
hijos.

Nada más que aportar y espero las respuestas de MÉS.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. En relació
a aquesta proposició no de llei no m’estendré en identificar o
definir que és la dieta mediterrània, ja ho han fet els portaveus
que m’han precedit, a més donaria per molt més de la
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intervenció de 10 minuts que tenim, jo crec que tots ho tenim
més o manco clar. 

Ara bé, està clar que no neix avui, ni en amb aquesta
proposició no de llei aquesta dieta mediterrània, sinó que,
com ja hi ha fet referència també la diputada de MÉS per
Mallorca, la Sra. Campomar, des de la Conselleria de Salut,
mitjançant la Direcció General de Salut Pública ja es treballa
per potenciar aquesta dieta mediterrània, perquè des d’aquesta
Direcció General de Salut Pública des de fa molts d’anys
s’està promocionant la dieta mediterrània dins l’estratègia
d’alimentació saludable i vida activa. I es fa feina no només
dins l’àmbit de la salut pròpiament dit, sinó també, de manera
transversal, dins l’àmbit educatiu i comunitari. I aquesta
estratègia engloba diversos programes que la Sra. Campomar
també hi ha fet referència, en relació  als  programes i
projectes que es posaran en marxa dins aquest 2018.

Vull fer una referència també a l’estratègia NAOS que
existeix a nivell de Govern d’Espanya i que també es fa feina
coordinada amb les comunitats autònomes en relació a la
prevenció de l’obesitat i foment d’hàbits saludables quant a
l’alimentació que està vigent, que va néixer el 2005 i, per tant,
entenem que s’està fent feina a tots els  àmbits i de manera
transversal en relació a aquestes qüestions.

En relació a l’esmena que presenta el Grup Parlamentari
Popular, clar partim d’una estratègia que a la vegada conté
programes i a la vegada també conté projectes concrets,
elaborar ara un pla ens sembla que és anar a menys, perquè
l’estratègia òbviament engloba més que un pla concret i em
permetran que ara és curiós que sigui el Partit Popular que
plantegi al Govern elaborar un pla, quan critica constantment
que el Govern està paralitzat, avui ho hem sentit en el plenari,
que no fa res més que proposar plans i no fa res més. Per tant,
en aquest cas justament ja tenim una estratègia en marxa que,
com he dit abans, disposa de programes i projectes concrets
que s’estan duent endavant.

I en relació  a les esmenes que presenta el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, doncs res a dir en relació a
elles, jo crec que sí efectivament complementen i concreten
una mica més la proposició inicial i si el grup parlamentari
proposant les acceptés no tindríem cap inconvenient en
acceptar-les.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Correspon demanar al grup
proposant si vol una suspensió temporal? No. Idò correspon
la seva intervenció per fixar posicions i assenyalar si accepta
qualque esmena.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, dir-li al Partit Popular que
reduir a un sol punt aquesta iniciativa, denota el poc interès
que li han provocat els punts d’aquesta iniciativa. 

Bé, nosaltres considerem que es proposen punts prou
interessants que, tal i com ha dit la portaveu del PSIB, és molt
més ample que reduir-ho a un pla, com ha dit ell i bé, i pensem
que per això no acceptarem aquesta esmena. En tot cas
m’hauria agradat més que hagués afegit un punt en lloc de
llevar-los tots de cop i dient que tots aquests punts en tot allò
que sigui possible, estiguessin contemplats en un pla integral
per això.

Respecte a les esmenes presentades per MÉS per
Mallorca, ens semblen prou interessants, pensem que es
puntualitzen millor el punt.

I per contestar a la Sra. Sureda, dir-li que, tal i com ha
comentat la Sra. Seijas, es tracta també d’adaptar les escoles
a les necessitats actuals. En aquest cas si tenim un problema
d’obesitat, hauríem de tractar-lo en tots els àmbits que sigui
possible i l’escola pensem que és un lloc important. Tant la
Sra. Sureda com jo som mestres d’escola i sabem que sempre
hi ha una oportunitat per introduir el tema mitjançant activitats
d’hort que es fan, no com a assignatura, bé, és assignatura
transversal, quan diem assignatura transversal és utilitzar
qualsevol assignatura en qualsevol moment puntual per
introduir-la, si fem activitats d’hort, si fem activitats de cuina,
si parlam de medi ambient, parlam de productes locals i
simplement aprofitar aquests moments per parlar-ne. També
hi ha altres activitats a les escoles, com és la promoció moltes
vegades que ens ve de l’ajuntament, la promoció de productes
locals i la producció també d’una alimentació saludable que
ens ofereixen fruites i verdures per consumir a les escoles. I
bé, aprofitar qualsevol moment per a un cop a l’any recordar-
los què és una alimentació saludable i anar assumint també
més compromisos per part dels alumnes simplement.

Bé, no sé si li he contestat, però esper que sí, crec que ha
quedat clar com han quedat les esmenes.

I sense res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Si ho he entès bé, rebutja
l’esmena del Partit Popular i accepta les tres esmenes de MÉS
per Mallorca i com que ningú ha demanat votació separada,
entenc... quin punt?  2 i 5...

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, voldria votar el 2 i 5 separats també...

EL SR. PRESIDENT:

Què?

EL SR. SERRA I FERRER:

El 2 i el 5 per separat.
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EL SR. PRESIDENT:

2 i 5 ha demanat ella.

EL SR. SERRA I FERRER:

Separar-los.

EL SR. PRESIDENT:

Ah! Farem una votació...

Passam a votar el punt número 1.

Vots a favor?

Són 12...

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat, 12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 3, vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 4, vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

El punt número 6, vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

El punt número 7, vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, queda, en conseqüència, aprovada la Proposició
no de llei 1722/18, relativa a promoció de la dieta
mediterrània.

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