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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sr. President, Sílvia Cano substitueix Pilar Carbonero.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sr. President, Bea Gamundí substitueix Francina
Armengol.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Miquel Ensenyat.

 Compareixença de la consellera de Presidència,
Cultura i  Igualtat, sol·licitada pel Govern de les Illes
Balears mitjançant l’escrit RGE núm. 7622/20, per tal
d’informar sobre les principals línies d’actuació de la
conselleria en matèria d’igualtat en relació amb la crisi
COVID-19.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i
Igualtat sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant
l’escrit RGE núm. 7622/20, per tal d’informar de les
principals línies d’actuació de la conselleria en matèria
d’igualtat en relació amb la crisi COVID-19.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, una exposició oral per part de la consellera d’un
temps màxim de trenta minuts, a continuació es demanarà als
grups parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un
temps de quaranta-cinc minuts per tal que els diputats puguin
preparar la formulació  de preguntes o observacions,
seguidament intervindran els grups parlamentaris d’acord amb
la seva importància numèrica començant pel de major nombre
de membres i finalitzant pel Grup Mixt. El grup a què pertany
la presidenta del Govern intervindrà en darrer lloc. 

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de quinze minuts. Aquest
temps es podrà utilitzar en una o en dues intervencions.

Per tal de dur a terme un diàleg interactiu en cada una
d’aquestes intervencions el diputat o diputada podrà sol·licitar
la resposta del membre del Govern a mesura que li vagi
plantejant les preguntes sense que en cap s’admetin
interrupcions a la persona que estigui en ús de la paraula.

Assisteix a la sessió la Sra. Pilar Costa i Serra, consellera
de Presidència, Cultura i Igualtat, acompanyada de la Sra.
Maria Durán i Ferrer, directora de l’Institut Balear de la Dona,

i de la Sra. Margalida Bonnin i Perelló, responsable de
Comunicació.

Abans de començar volia comunicar als membres
d’aquesta comissió que poden participar bé des de l’escó o bé
des del faristol, com vulguin.

Començam. Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer
l’exposició oral per un temps de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bones tardes, senyores
diputades, Sr. Diputat, i membres d’aquesta comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals. Comparesc davant
d’aquesta comissió per informar sobre les actuacions que des
de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat hem dut a
terme durant els darrers, ara ja quasi dos mesos, per fer front
als efectes que sobre les dones víctimes de violència
masclista i els seus fills o filles podia tenir la greu crisi que
vivim provocada per la COVID-19.

Des del principi d’aquesta crisi sanitària que ens va dur a
la declaració de l’estat d’alarma i al conseqüent confinament,
l’Institut Balear de la Dona ja es va alertar que aquesta nova
situació de privació de sortir al carrer i, per tant, de
confinament podia implicar un major risc per a les dones
víctimes de violència masclista, dones que ja patien violència
i que ara més es veuen obligades a conviure de manera
continuada amb el seu agressor.

La violència masclista és un drama molt sovint amagat
entre les quatre parets d’una casa, cada cas té els seus
condicionants i les seves circumstancies, de vegades també la
viuen els fills i les filles, de vegades també la víctima demana
ajuda, però en altres casos no s’hi atreveix.

Tots els casos, això sí, tenen un denominador comú i és
que sempre es produeix un gran patiment. Segurament la
majoria de nous casos que s’han detectat per part de l’Institut
Balear de la Dona podien ja existir abans del decret de l’estat
d’alarma perquè el masclisme i la violència que l’acompanya
és un virus molt present a la nostra societat amb moltes
víctimes identificades i moltes d’altres que encara no hi estan
perquè no s’han atrevit mai a denunciar.

Per fer front a aquesta nova situació, una de les prioritats
que es va considerar indispensable i urgent va ser la difusió
per tots els canals possibles dels serveis que tenen al seu abast
les dones víctimes i el seu entorn, ja sigui per demanar auxili
com per aclarir dubtes, sol·licitar informació o cercar
assessorament i acompanyament jurídic o psicològic en cas de
necessitar-ho.

Amb rapidesa i amb coordinació constant amb la... també
amb comunicació del Govern des de l’IB Dona es va posar en
marxa una campanya de difusió dels telèfons que ofereixen
atenció les 24 hores a les dones víctimes i a les persones que
en són properes, amb el lema "No estau soles" es recordava
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que tenen a la seva disposició tota una xarxa pública que no
escatima esforços per fer-los costat i donar-los una via de
sortida a la seva situació.

Paral·lelament també vàrem reforçar aquest servei en
oferir una nova manera de contactar amb els professionals i
les professionals que l’atenen.

Així, el 28 de març, dues setmanes aproximadament
després ja de decretar-se l’estat d’alarma va entrar en
funcionament una nova via d’atenció a les víctimes de
violència masclista a través del servei de missatgeria
instantània de WhatsApp. Des d’aleshores amb un missatge al
número 639 837 476 les dones que es trobin en una situació
de violència o que necessitin qualsevol tipus de suport o
acompanyament poden enviar un missatge a aquest número a
qualsevol hora del dia, i són ateses. D’aquesta manera
s’ofereix una alternativa a les dones que volen contactar amb
el servei 24 hores, però que possiblement tenen dificultats per
fer una telefonada.

Aquesta aplicació els permet contactar amb el servei d’una
manera més discreta i a més els dóna la possibilitat d’adjuntar
imatges que poden servir després com a possible prova en un
procés judicial.

El sistema està gestionat per la mateixa empresa que
s’encarrega del servei telefònic i el personal que l’atén té
accés directe als missatges que envien les víctimes o els seus
parents més propers.

Per tant, se’ls pot proporcionar una resposta en matèria
social, jurídica, administrativa o psicològica depenent del cas
o bé derivar-les al servei que sigui més adient en cada cas,
l’112 si el motiu de contacte és una demanda d’auxili o cada
consell insular si el que es necessita és una atenció presencial.

A part de l’habilitació del servei de WhatsApp, una setmana
abans havia començat a funcionar la nova concessió del servei
de 24 hores per als anys 2020-2021, fet que ha implicat
augmentar una persona més el nombre de professionals que
estan dedicats a l’atenció a jornada completa, i per tant ara són
11 persones. A més amb el nou contracte a partir del proper
dia 1 de juny s’incorporen 3 professionals més a jornada
parcial per tal d’afegir un torn als vespres a les illes de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, que permeti donar resposta
a l’augment del risc d’agressions sexuals que es produeixen a
l’estiu. Ara bé, en aquest punt hem de fer també una
puntualització, perquè ens acostam a un estiu que serà diferent
a tots els altres estius que hem conegut, possiblement per
poca activitat turística, que es preveu que també pugui
provocar canvis substancials en les xifres d’agressions
sexuals, i és per això que a més d’aquest seguiment de les
agressions sexuals el personal que s’incorporarà tendrà també
la funció de fer el seguiment als nous casos que hem detectat
durant la crisi de la COVID-19.

Tornant a la difusió, aquesta s’ha intensificat gràcies a
l’elaboració també i distribució de cartelleria amb la
informació dels principals serveis 24 hores que les víctimes

tenen a la seva disposició i que són els següents: per una banda
el telèfon de l’IB Dona, en segon lloc el telèfon
d’emergències 112, en tercer lloc la nova línia de WhatsApp
que abans els he mencionat, i també l’aplicació AlertCops, que
compta amb un botó per demanar auxili a les forces i cossos
de seguretat. 

Per tal d’aconseguir arribar al major nombre de persones
possible hem actuat en espais que la ciutadania encara
freqüentava durant l’estat d’alarma i el confinament més dur,
que eren les comunitats de propietaris, les finques de pisos i
els supermercats. Per arribar als espais comuns de les finques
de pisos l’IB Dona ha firmat un acord de col·laboració amb el
Col·legi d’Administradors de Finques de les Illes Balears, i en
el marc d’aquest acord s’ha repartit cartelleria a les finques
que compten amb comunitat de propietaris, i a més a més
s’han assolit els compromisos per millorar la capacitat de
prevenció de casos de violència masclista que es produeixin
en el si dels domicilis familiars. L’objectiu és la complicitat
del Col·legi, en aquest cas, per millorar la detecció de
possibles casos en el si de les comunitats de propietaris amb
què es relacionen els administradors. També hem arribat a 274
establiments de venda de comestibles a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera gràcies a un acord amb les cadenes més
grans de distribució d’aliments, en aquest cas Hipercentro ,
Mercadona i Eroski, que ha fet que la informació del servei
sigui present a l’entrada de tots els seus supermercats.

Per altra banda volia referir-me també a la imprescindible
coordinació entre les institucions, perquè si la difusió del
servei era una de les nostres prioritats de cara a l’exterior, a
nivell intern hem treballat intensament per garantir una bona
coordinació amb els consells insulars de totes les Illes per tal
de poder donar una resposta més ben adaptada a cada realitat
insular, tenint en compte, com saben, que es varen transferir
les competències d’atenció directa a les dones víctimes des
del mes de gener de 2019. Des que es va decretar l’estat
d’alarma l’IB Dona ha tengut contacte constant amb els
diferents consells insulars, amb les direccions insulars
d’Igualtat, amb les conselleries afectades, per coordinar les
mesures d’atenció i de protecció a les víctimes que adoptàs
cada consell. 

Com dic, aquesta funció també de coordinació de fa ara un
any i mig, quan aquestes competències varen ser traspassades
als consells, ha fet que ara també haguem estat amb total
coordinació amb les institucions insulars. Per millorar-la, a
més, hem realitzat, en aquest estat d’alarma,
videoconferències o reunions que no són presencials, en què
hem participat jo mateixa com a consellera, les conselleres de
tots els consells insulars, i una d’elles també presidida per la
presidenta del Govern Francina Armengol. En elles han pres
part, com dic, totes les conselleries competents en matèria
d’igualtat de totes i cadascuna de les Illes; les trobades s’han
dut a terme els dies 25 de març, 1 d’abril i 9 d’abril, i en elles
s’han posat en comú les casuístiques de cada illa i totes les
mesures que s’anaven prenent. 

A més a més hem compartit la informació de les accions
que es duen a terme per part del Govern central, i en aquest
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sentit també vaig poder mantenir una reunió, o en aquest cas
una conversa telefònica, de forma telemàtica, amb la ministra
Irene Montero, amb la ministra d’Igualtat, a la qual la vaig
informar de les iniciatives que havíem portat endavant aquí a
les Illes Balears en matèria de prevenció de la violència
masclista durant aquest estat d’alarma, i també sobre la
situació d’especial vulnerabilitat que viuen les dones que es
dediquen a activitats d’economia submergida o que estan en
situació de prostitució. He de dir també que per part de la
ministra d’Igualtat es va mostrar totalment predisposada a fer-
nos costat en tot allò que fos necessari en el que cas que no
tenguéssim sobretot els recursos necessaris, que de moment,
en col·laboració amb els consells insulars, hem pogut tirar
endavant.

També vàrem celebrar a principi d’aquesta setmana mateix,
com després explicaré, la Conferència Sectorial d’Igualtat
amb la ministra Montero i totes les comunitats autònomes.

I deia ara que si hi ha un col·lectiu a més de dones que es
troben en una situació especialment precària tant
econòmicament com socialment són les dones prostituïdes
o/i víctimes de tracta. Des de l’IB Dona hem mantingut un
contacte constant amb les entitats que tracten amb aquestes
dones, així com amb els ajuntaments i a través de la FELIB, i
en alguns casos també amb les policies locals. Hem constatat
que la seva situació, que ja era duríssima i és duríssima en el
seu dia a dia abans de la crisi, s’agreuja molt més a causa del
confinament. Hem notat que moltes d’elles eren expulsades
dels pisos on viuen perquè es negaven a mantenir pràctiques
sexuals per por del contagi. També hi ha situacions de dones
que no sabem com poder pagar el lloguer de la seva habitació
del pis on viuen, i estan sota amenaça dels proxenetes, que les
amenacen amb deixar-les al carrer. D’altres no tenen cap tipus
d’ingrés i no poden comprar menjar, i moltes de les que tenien
l’hostaleria com a sortida laboral i haguessin començat
utilitzant aquests espais durant la temporada evidentment no
ho poden fer. A tot això hem de sumar les conseqüències a
nivell psicològic i emocional que té per a elles tota aquesta
situació.

És especialment també precària la situació de les dones
que treballen en professions feminitzades i moltes vegades
també d’economia submergida, dones que es dediquen a la
neteja de cases o a cuidar gent gran, que moltes vegades estan
en situació irregular, i que per tant no tendrien dret a cap
prestació, i que es troben que han perdut qualsevol font
d’ingressos. Són dones que a més a més moltes vegades han de
cobrir també les necessitats bàsiques dels seus fills i de les
seves filles, i fins i tot dels seus néts. Per poder pal·liar els
efectes que aquesta crisi té sobre elles, les dones més
vulnerables de la nostra comunitat autònoma, en el passat
Consell de Govern de dia 1 d’abril es va acordar atorgar
diversos ajuts a les entitats que poden assistir aquestes dones,
i ho hem fet a través de col·laboració amb les entitats com són
Metges del Món, Casal Petit i Creu Roja.

I finalment, per donar servei a les víctimes l’IB Dona
també ha teixit llaços amb el Col·legi de Farmacèutics de les
Illes Balears; en col·laboració amb el Col·legi s’ha posat en

funcionament la iniciativa Mascareta 19, una campanya que ja
estava en funcionament en alguna altra comunitat, com a les
Illes Canàries, i amb aquesta campanya les víctimes que se
sentin vigilades o controlades o en una situació extrema poden
anar a qualsevol de les 443 farmàcies que hi ha en el conjunt
de les Illes Balears i demanar una Mascareta 19. Quan així ho
facin la persona que les atengui telefonarà tot d’una al servei
d’emergències 112 i es posa en marxa tot el protocol
d’actuació. 

Amb aquest acord es persegueixen tres objectius: en
primer lloc que les dones en situació de confinament puguin
obtenir ajuda en qualsevol farmàcia, en segon lloc dissuadir
els agressors i  en tercer lloc sensibilitzar la població en
general per afavorir així una actitud activa de rebuig davant la
violència masclista.

Començava aquesta intervenció ressaltant que des de
l’inici del confinament, l’IB Dona va alertar que la nova
situació podria implicar una major violència contra les dones.
La part de realitat que coneixem gràcies al constant intercanvi
d’informació també amb els ajuntaments, els consells i les
diferents entitats, juntament amb la informació que podem
obtenir i analitzar des del servei d’atenció de 24 hores, així ho
confirma. 

Des de dia 14 de març, quan s’inicia l’estat d’alarma, fins
el passat dimarts dia 5 de maig, el total de telefonades al
servei de 24 hores ha estat de 569. Si comparam aquesta dada
amb el mateix període de 2019, en què es registraren 533
telefonades, podem comprovar com ha existit un augment del
5%. A la xifra d’enguany però li podem afegir també els
missatges a través de WhatsApp que hem rebut, que han estat
45. Per tant, si sumam les telefonades, més els missatges de
WhatsApp tendríem un total de 614 demandes d’atenció, el
que suposa un augment del 15% en el mateix període de l’any
passat.

La comparativa de dades de vegades és difícil i més també
quan les circumstàncies i les situacions també són distintes i
intervenen molts de factors. Hem de tenir en compte per
exemple que l’any passat durant aquest període hi havia hagut
també les vacances de Setmana Santa, en què en part per la
gran afluència de turistes que reben, també es solen
incrementar moltíssim les demandes d’atenció. En les xifres
de 2020 en canvi, no s’inclou aquesta, diguem, població
flotant, perquè com saben, les entrades i les sortides de les
illes pels seus ports i aeroports estan restringides i, per tant,
el turisme també es troba paralitzat a nivell mundial. Per altra
banda també, podem saber com ha evolucionat l’atenció
telefònica durant el confinament. Si així ho feim, ens trobam
que la primera quinzena d’abril es varen registrar un 21% més
de telefonades que la darrera quinzena de març i que l’atenció
s’ha estabilitzat en aquestes xifres durant la darrera quinzena
d’abril, amb un augment d’un 1% respecte la quinzena anterior. 

Per franges d’edat, la majoria de dones que han telefonat
tenen entre 31 i 40 anys, que són de nacionalitat espanyola i
han fet la consulta per demanar informació. Vull destacar
també que el 14% de telefonades s’han produït per denunciar
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una situació d’emergència, que s’ha acabat derivant al Servei
d’Emergències 112, per activar els protocols d’intervenció. I
una altra dada destacable, també la trobam amb qui fa la
telefonada, un 18% dels casos la telefonada es rep de l’entorn
de la víctima, xifra que implica un 7% més respecte del mateix
període de l’any passat. Això ens indica també que en la
convivència, l’entorn de la víctima també és més testimoni i
més conscient de la situació violenta i es decideix a actuar.
Per altra banda, el 75% de telefonades de víctimes de
violència masclista corresponen a nous casos.

De tota aquesta informació en trauríem dues conclusions
principals: per una banda, que el confinament ha provocat una
situació de major risc per a les dones víctimes de violència,
fet que les pot haver animat a demanar ajuda quan abans tal
vegada no ho feien; i la segona és que la feina que hem fet de
difusió del servei que les dones tenen al seu abast, ha ajudat
també a aquesta difusió i a aquesta demanda. 

De totes aquestes actuacions que els he detallat, n’hem
informat el consell rector de l’IB Dona, que és el màxim
òrgan de decisió de l’institut i que es va reunir el passat 22
d’abril, també hem donat compte de l’especial situació que
vivim a Balears, com deia al principi, la Conferència Sectorial
d’Igualtat, en la qual jo mateixa vaig participar dilluns passat
d’aquesta setmana, presidit per la ministra d’Igualtat la Sra.
Montero i en la qual a més es va acordar destinar 4,5 milions
d’euros a les Illes Balears per dur a terme polítiques contra les
violències masclistes dins aquest pacte estatal contra les
violències masclistes.

A més a més hem recollit les inquietuds i la situació
particular de fins a 33 associacions de dones, amb les quals
ens vàrem reunir, si no record malament, el dilluns d’aquesta
mateixa setmana, com dic, vàrem participar en una reunió
telemàtica molt nombrosa, com dic amb més de 33
associacions, i avui a iniciativa pròpia comparesc en aquest
Parlament per donar comptes als grups polítiques que
representen la ciutadania de les Illes Balears i també els vull
agrair  a tots vostès, perquè tots tenen representació en el
Consell Rector de l’IB Dona, la seva participació, les seves
aportacions, el seu debat i les seves crítiques, perquè així
entre tots i totes puguem millorar l’actuació en favor de les
dones víctimes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions.
Per tant, es demana als portaveus si volen una suspensió de la
comissió o podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions to t seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris per un

temps màxim de quinze minuts. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Margalida Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, primer de tot li volia dir que jo substitueix,
Margalida Durán substitueix Maria Antònia Garcias. Això és
el primer que volia dir i sí, jo intervendré ara. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, moltes gràcies. Ara demanava que per favor m’avisin
als 10 minuts. Primer de tot, gràcies consellera per
comparèixer. Nosaltres creim que aquesta compareixença era
molt necessària, nosaltres no l’havíem volgut demanar. Per
tant, agraïm i li  ho dic de cor, que vostè l’hagi demanada.
Creim que totes aquestes dades a què nosaltres no hem tengut
accés i a més és ver que en la situació complicada i atípica que
estam vivint, ens hem limitat més a fer tot un seguit de
preguntes, n’hem fet més de 200 en temes de serveis socials,
més totes les que hem fet en temes sanitaris, però ens feien
falta moltes dades i la veritat és que aquest és un tema de gran
preocupació per a nosaltres.

Nosaltres agraïm que sabem, vostè ho ha dit, que ara en
aquest moment del confinament, la convivència des de 15 de
març fins ara ha complicat tot un seguit de situacions que ja
estaven dins les famílies, que ja estaven latents dins les
famílies i n’ha creades altres de noves, altres que no existien
i que ha fet més palès aquesta complicació de conviure dins
una llar, dins quatre parets tancades i complicava molt més per
a aquestes dones que volien denunciar, fer-ho públic. Jo me’n
record que quan vostè va anunciar que es posava en marxa
aquest nou número de WhatsApp, que nosaltres a més
aplaudim i jo en totes les oportunitats que he pogut, he
comunicat a tots els meus contactes i ho hem comunicat dins
el nostre grup parlamentari perquè crèiem que era molt
important posar en marxa aquest WhatsApp, vostè a dir que els
primers dies de confinament s’havia produït una baixada de
telefonades, una baixada de telefonades perquè precisament
les dones en el que moment que estan confinades se sentien
molt més observades i moltes vegades tenien més problemes
de poder accedir a un telèfon i de poder mantenir una conversa
i que havien considerat oportú crear aquesta nova línia de
WhatsApp perquè fos molt més fàcil.

Vostè ens ha dit que han rebut 45 WhatsApp. Jo, moltes
vegades i ens passa a molts dels àmbits i ho veig i molt des
que som representant política, la dificultat que tenim de
comunicar aquest tipus de coses. A mi em fa l’efecte que per
molt que ens pensem que amb una pàgina de diari, a més em
consta perquè jo aquest tipus de coses les seguesc, jo tenc la
possibilitat de tenir els tres diaris cada dia en el meu mòbil i
jo veig aquests nombres de telèfon, hi ha moltes dones que no
tenen possibilitat d’accedir a aquesta informació que jo sí que
tenc. 
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Ens semblen molt bé, i a més ho volem aplaudir des del
nostre grup parlamentari, els convenis amb els administradors
de finques, els convenis amb els supermercats perquè
precisament allà on des del primer moment coses que hem
pogut fer ha estat anar a comprar i quan surts i quan entres a
casa teva, doncs, està molt bé tenir-ho.

Jo li he de dir que així com tenc la sensació, i és una
sensació personal i una sensació que he comentat dins el meu
entorn, dins el nostre grup, sí que hem vist aquells cartells en
els supermercats aquests que vostè ha mencionat, ens ha
quedat no tan clar que s’hagin posat aquests cartells a les
finques. No dic que no s’hagin posat. Crec que hi ha molt més
a fer. 

Nosaltres aquests dies ho hem repetit  molt i el nostre
president, Biel Company, ens ho ha dit, vull dir, nosaltres
donarem suport sempre a tot el que es faci. Això no vol dir
que no considerem que s’hi hagués pogut fer més, que tal
vegada el que s'ha fet ha estat insuficient, tal vegada fins i tot
amb molt bona voluntat el que s’ha fet no ha arribat.

Per tant, crec que entre tots hem d’intentar donar-li una
sèrie de voltes perquè una persona, una denúncia a mi em
basta. Nosaltres en un moment determinat vàrem proposar dia
30 de març la Mascareta 19, que vostè ha dit que s’ha posat en
marxa. Jo vull agrair al Govern que ho hagi posat en marxa i
sobretot aquí el nostre grup parlamentari vol agrair el Col·legi
de Farmacèutics que dins aquesta gran problemàtica que vivim
ha estat un dels sectors que s’ha vist més afectat, també han
tengut molts de contagis d’aquesta malaltia, han estat en
primera línia de batalla, evidentment els sanitaris, els serveis
socials, però també els farmacèutics, també la gent que fa
feina en els supermercats. Volem posar en valor que ells hagin
volgut afegir-se i firmar aquest conveni i posar-ho.

Nosaltres ho dèiem quan vàrem presentar aquesta proposta
Mascareta 19, el 30 de març dèiem que nosaltres la
presentàvem perquè havíem vist que a una sèrie de comunitats
autònomes s’havia posat en marxa i al cap de quinze dies de
posar-se en marxa, per exemple, a Canàries ja havien denunciat
vuit dones. A nosaltres ens basta una, just que serveixi per a
una qualsevol cosa que es faci, ja ens va bé. 

Per tant, nosaltres quan vàrem veure que el Govern ho
posava en marxa el primer que vàrem fer va ser retirar la
nostra proposta, perquè ja ens donàvem per satisfets que
s’havia complit això, però creim que hem de fer tota una sèrie
de voltes a aquest tema, crec que hem de facilitar el
coneixement. 

Jo aquests dies per moltes circumstàncies he tengut
coneixement de tota una sèrie de causes, perquè estic molt
pendent del tema de serveis socials, en el qual , com vostè sap,
jo som la portaveu del meu grup parlamentari. La veritat és que
veig que a uns determinats col·lectius no arriba la informació,
per exemple, avui matí parlàvem aquí una proposta de
migració, de dones migrades i de dones que fan feina de la
llar, de neteja de la llar o de cura dels nostres majors, i a
aquest tipus de col·lectius moltes em consta que han estat

tancades un mes i mig sense cap tipus d’ingressos i no els
arriba cap tipus de comunicació. 

Per tant, als centres de salut, vull dir, jo  recull una
proposta que és de Bel Llinàs, tan coneguda, exdirectora de
l’Institut de la Dona, que un dia per les xarxes socials va dir
que hem de fer molta més feina en el tema de donar a conèixer
les propostes que s’estan fent ara en aquests moments de
confinament des de l’IB Dona. És molt important que en el
moment que es demani assistència sanitària, que es demani
assistència a un servei social per demanar una ajuda de menjar,
que es vagi a Càritas a demanar una ajuda pel que sigui, perquè
es vagi als serveis socials de l’ajuntament, que tenguem gent
preparada i amb formació que pugui amb una sèrie de
protocols i amb un esquema davant fer una sèrie de preguntes
que pugui pensar que pot haver-hi darrera qualque tipus de
violència dins la seva llar. 

Això seria tan senzill com que des de l’IB Dona a tots
aquests centres que avui en dia donen serveis a les persones
més necessitades es facin una sèrie de qüestions, ni tan sols
importaria que fossin directes, vull dir, crec que això ho han
de fer persones que són expertes, i que quan un funcionari amb
tres o quatre preguntes pugui veure que darrere una dona que
demana una ajuda de menjar o que viu a una llar i paga 250
euros per una habitació i conviu amb vuit persones i que cada
vegada està més tancada dins l’habitació , i  que cada vegada
utilitza menys la cuina, i que cada vegada utilitza menys el
menjador i que cada vegada surt menys de l’habitació, és
important que es traslladi a l’IB Dona que és segur que té
experts i a persones adequades perquè puguin veure això. 

Acab de dir això, però és que són moltes, moltes coses que
podríem dir. Crec que qualsevol esforç que es pugui fer no és
suficient. 

També dir-los que crec que hi ha poques coses que siguin
igualitàries com la violència de gènere. Una altra cosa és que
les circumstàncies econòmiques i l’educació i altres a vegades
faci més complicat sortir-ne, o si a sobre tens problemes
econòmics en surtis. Però és que també em consta que ara, en
aquest moment, hi ha un repunt de moltes dones que no
denuncien per por al què, què es dirà, què faré, què pensaran,
què tal... fins i tot poden ser grans professionals, com poden
ser persones que exerceixen la prostitució o persones que no
tenen cap tipus de capacitat econòmica. Per tant, crec que hem
de tenir una àmplia..., hem de tenir una gran amplitud de mires
en aquest aspecte i ens hem de bolcar amb tota la tipologia de
dones. 

Jo li demanaria tota una sèrie de dades que, per exemple,
no s’han donat. Per exemple, Mascareta 19, quantes persones
han denunciat?, quantes persones han anat a la farmàcia i han
dit, escolti’m vull advertir tal? Perquè a més..., em pareix molt
important aquesta data. Després també m’agradaria saber si hi
ha hagut un augment de les persones des que s’ha posat
l’AlertCops. També m’agradaria saber a quantes persones ha
afectat o han atès amb el tema de la prostitució. Vostè ha
parlat de Metges del Món, Creu Roja, Casal Petit per temes
donar habitatges i altres. M’agradaria saber amb totes aquestes
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denúncies l’increment de dones que han hagut de necessitar un
habitatge, que vostès han hagut de cercar un habitatge per
donar-los un habitatge perquè era tan greu la problemàtica que
hi havia darrere que han hagut de fer unes cridades a l’112 i
després al final s’ha hagut de menester una solució d'habitatge
per a aquestes persones i per a les seves famílies. 

No em vull deixar un tema que a mi em pareix
importantíssim i que crec que no n’ha parlat, Sra. Consellera,
i jo no puc vincular violència de gènere amb dones i fills. Vull
dir, crec que l’IB Dona no només és dona, és dona i família, és
dona i entorn, és dona i els teus fills que estan al teu costat i
que ho pateixen. 

Jo avui llegia un article a El Mundo que precisament
parlava de la violència en la infància. Ja sé que avui no estam
amb el director de l’OBIA ni...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, porta deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ah!, val, molt bé, moltes gràcies, gràcies.  Només per
acabar perquè vull deixar un temps per a després. Vull parlar
també de nins, vull saber a veure quantes d’aquestes dones que
han acudit a aquests telèfons, a aquestes vies, han demanat
també ajuda per als seus fills perquè han patit maltractament. 

A part d’això, un tema que no em vull deixar, que li vull dir
ara perquè desprès em pugui contestar. El tema dels menors,
nosaltres no ens oblidam dels menors ni de la tracta. Hem
parlat de prostitució. Però sí que és veritat que nosaltres amb
aquest confinament vàrem veure que hi havia hagut una nina
fugada a Palma, una vàrem saber per les notícies dels diaris,
però volem saber a veure què hi ha d’aquests menors nostres
que han patit maltractaments, d’aquests menors que han patit
abusos, d’aquests menors que han patit explotació sexual.
Sabem que hi havia una comissió, que ens va explicar la
directora de l’IB Dona, la Sra. Maria Durán, i vull saber si s’ha
reunit, si no s’ha reunit, si ho han deixat en standby. Nosaltres
creim que això no es pot deixar en standby, crec que s’ha de
continuar. El tema dels menors tutelats o  menors amb
mesures judicials ens preocupa molt. Tracta, volem saber si
tenen dades de tracta de dones o d’infants, ens preocupa
moltíssim. 

El que em quedi per dir, ho deix a la segona intervenció.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán, ha utilitzat onze minuts, setze
segons. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president, jo intervindré des del meu...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó, perdó. Sí, ara té la paraula la Sra. Consellera
per respondre a la Sra. Durán.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Parlaré des d’aquí, que facilitam que tots els serveis, les
intervencions si no els sap greu i em mantindré també
asseguda perquè tenim aquest micròfon fix. 

EL SR. PRESIDENT:

És un debat interactiu, tal com està regulat i per això es
pregunta... Es pot fer des de l’escó per no haver de canviar
constantment. És que depèn.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Pas a contestar sense cap problema, més que contestar,
algunes sí que eren preguntes, altres eren reflexions. Li puc
dir, Sra. Durán, que compartesc moltes de les reflexions que
vostè també ha fet aquí, la situació que és nova és la situació
de confinament en la que ens trobam desgraciadament, però la
situació de maltractament, aquesta no és nova, una altra cosa
és que estam davant d’una situació que s’ha vist segurament
agreujada donat que en l’estat de confinament ha fet que la
dona convisqui pràcticament les 24 hores del dia amb el seu
agressor i per això hem intentat posar totes aquestes línies en
marxa, que jo abans he explicat i vostè feia menció a algunes
d’elles, la Mascareta 19, que li agraesc efectivament que
vostès varen presentar i que a moltes comunitats autònomes
també s’ha posat en marxa, crec que totes aquelles
experiències que puguem compartir, venguin d’on venguin, en
aquest cas el de Mascareta 19, que és una bona iniciativa amb
el Col·legi de Farmacèutics, nosaltres també estam agraïts i
agraïdes als col·legis la seva participació, amb aquesta difusió
que s’ha fet també del telèfon que he mencionat abans de
WhatsApp, a través d’aquests missatges. 

Compartesc amb vostè que arribar a tothom és un gran
repte, per això intentam arribar al màxim de dones possibles
per totes les vies possibles, a través dels mitjans de
comunicació, efectivament, amb campanyes de difusió, amb
xarxes socials, deia vostè que no tothom, efectivament, té
xarxes socials, ni veu els diaris. Per això ho intentam ampliar
de les màximes formes possibles. I en aquests moments de
confinament a més a més en aquells llocs, als pocs llocs, on
les dones i les persones en general, ens podíem moure, com
podien ser els supermercats, les farmàcies i a les finques. Em
deia vostè que tal vegada hi ha finques, efectivament, no n’hi
deu haver al cent per cent, per tant, totes les ajudes són
poques. Així que els anim a tots a col·laborar també amb la
campanya per ajudar-nos a fer aquesta difusió. No en tengui
cap dubte que compartesc que es pot fer més, això sempre, i
millor sempre, només faltaria pensar que ara en aquests
moments és el moment que es fa més i millor, de cap manera. 
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A mi amb això no em trobaran mai conformista, perquè
crec que en una situació dramàtica com la que ens trobam, la
població en general, però més dramàtica que s’hi troben les
dones víctimes de violència de gènere i també els seus fills i
filles, no ens podrem donar per acontentats per moltes
mesures que posem a l’abast.

Dir-li també per a la seva informació, feia vostè referència
a protocols en els centres sanitaris per detectar aquestes
dones a través de preguntes diguem concretes, ha fet menció
també, a qui aprofit també per enviar una càlida salutació a
l’exdirectora de l’IB Dona, la Sra. Llinàs, que també participa
en el Consell Rector de l’IB Dona, sempre té una actitud molt
propositiva, això sempre crec que és positiu. Dir-li que ja
existeixen des de crec recordar fa un any i mig
aproximadament, els protocols en els centres sanitaris,
precisament per detectar aquests casos de violència masclista,
amb unes situacions quan en la majoria de vegades ho pots
detectar sense que la dona hagi acudit al centre sanitari per una
qüestió de violència masclista, tot el contrari per anar per
qualsevol altra situació, fins i tot acompanyant a un menor al
pediatre, perquè s’ha fet i es va fer a la passada legislatura tota
una sèrie de formacions a professionals sanitaris a Atenció
Primària, precisament per posar en marxa aquest protocol de
detecció de possibles casos de violència masclista.

També comparteix amb vostè i ho hem dit en múltiples
ocasions, no estam parlant d’un prototip de dona víctima de
violència masclista, no hi ha ni condició, si se li pot dir així,
social, econòmica, afecta per igual en aquest cas les dones,
una altra cosa és que la sortida d’aquesta situació sigui més
complicada quan menys recursos econòmics pugui tenir
aquesta dona.

Ha fet referència també als casos de dones prostituïdes
que han tengut suport en el cas d’atenció directa per part de les
entitats que abans he mencionat i a través de la Conselleria de
Serveis Socials s’han fet acords, com deia abans amb Casal
Petit, Metges del Món, Creu Roja. En alguns casos també li he
de dir que totes les dades que fan referència a habitatge, a
facilitar habitatge en aquest estat d’alarma, ho han fet els
consells insulars a cada una de les illes, posant els recursos en
alguns casos, recursos que ja tenien, en altres casos posant-ne
de nous, com han posat en aquest període d’estat d’alarma que
ara s’allarga.

I per últim dir-li que en cap cas -i coincidesc amb vostè-
que tot el que fa referència a l’explotació sexual, a les menors,
de cap manera ni s’ha deixat ni es pot deixar de banda. Aquesta
segueix sent una prioritat i un repte que tenim com a societat.
És cert que els primers dies, sobretot les dues primeres
setmanes de confinament, on tots segurament pensàvem que
aquest període seria més breu del que veim que s’està allargant
per mor de la pandèmia sanitària, el cert també és que ara
aquestes nenes es troben en una situació també molt
extraordinària perquè no poden sortir de l’espai, o de ca seva
o en el cas que siguin nenes que es troben en centres tutelats,
estan en la mateixa situació. Però en tot cas -com dic- per a
nosaltres com a Govern segueix sent una prioritat donar no
només atenció, sinó també solució a aquesta problemàtica que

com a societat, deia abans, és un repte el de l’explotació
sexual. I des de l’IB Dona també, com dic, ja varen començar
abans de la declaració de l’estat d’alarma, aquestes reunions i
contactes amb diferents entitats, precisament per aprofundir
encara més i acabar amb aquesta xacra que és l’explotació
sexual.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam. Vol utilitzar ja el temps que li queda?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Consellera. Crec que és millor acabar
d’intervenir ara i ja donar la paraula a una altra diputada, a una
altra companya. Li agraesc les respostes. Jo sí que li
demanaria, crec que no ho ha dit, si hi ha hagut un increment
de dones que hagin hagut de menester habitatges des del
confinament, és dir, des de l’estat d’alarma, des de dia 14 de
març, l’increment d’habitatges que han tengut, no just a
Mallorca, si han hagut de necessitar qualque tipus de solució
habitacional a Mallorca, Menorca, Eivissa o fins i tot a
Formentera, que sé que hi ha un casal. La meva companya, la
diputada Salomé Cabrera va assistir, com sempre assisteix a
les reunions de l’IB Dona i m’ha donat unes dades, però a mi
m’agradaria saber a dia d’avui quina és la solució d'habitatge
que s’ha donat a aquestes dones.

Jo crec que abans no m’he explicat bé. En els centres de
salut jo ja sé que hi ha aquests protocols, vull dir que jo crec
que és bo que es sàpiga que es va donar una formació en un
moment determinat perquè quan les dones anaven a fer
qualsevol consulta en el centre de salut, ja tenguessin uns
protocols que poguessin alertar que darrere d’aquella dona hi
havia en la seva llar algun tipus de violència de gènere. Jo em
referia que si això s’ha fet dins els centres de salut també es
pugui fer al funcionariat que ara en aquest moment té més
contacte amb les dones que van a demanar una ajuda aquests
dies i em refereixo a tots els centres de serveis socials de tots
els ajuntaments i a Palma són molts, però hi ha centres socials
a tots els municipis.

Aquelles dones treballadores socials, assistents socials
que reben aquelles dones, que els van a demanar que no poden
pagar el llum o que no poden pagar una habitació o que no
tenen doblers per menjar o que no tenen el que sigui per als
seus fills, que en aquell mateix moment aquella treballadora
social tengui mecanismes per saber si es pot intuir, després ja
hi haurà evidentment una cridada posterior o  un seguiment
posterior que jo crec que s’ha de fer pels professionals de l’IB
Dona, però que puguem obrir la xarxa, és a dir, que la xarxa es
pugui obrir, que no només quedin als centres de salut perquè
ara des del confinament poca gent va als centres de salut si no
és estrictament necessari.

Després als centres de salut, quan entram normalment als
centres de salut i a llocs molt visibles tenim uns pannells per
poder posar idò qualsevol tipus de tríptic i d’informació en
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paper, idò nosaltres creim que allà, a tots els llocs visibles...,
no hi pot haver centre de salut que no tengui un paper amb els
serveis de l’IB Dona, que es donen a l’IB Dona. Nosaltres
creim que devora de la revista mèdica, devora d’una circular de
qualsevol informació mèdica hi ha d’haver tots els serveis de
l’IB Dona a tots els centres de salut, encara que sapiguem que
ara en aquests moments hi ha poca gent que hi vagi. Crec que
és importantíssim el que deia, obrir aquesta xarxa. 

També li he demanat si té la dada de les persones, de les
dones que han anat a una farmàcia i han dit, han fet saber, han
demanat la Mascareta 19, han fet saber que tenien problemes
a les seves llars.

Li vull dir que sempre ens tendrà al seu costat per cercar
solucions per arribar al màxim de nombre possible. Hi haurà
temps de saber on..., d’avaluar què s’hagués pogut fer més,
però crec que ara en aquest moment és el moment d’anar al
límit i d’intentar cercar noves vies per arribar a la màxima gent
possible, fins i tot des dels col·legis i ja sé que ara en aquests
moments també tenim els col·legis tancats, però crec que és
importantíssim perquè crec que se’ns escapen moltes
situacions que hi ha, situacions a les quals a vegades no els
donam importància, però que s’estan vivint d’una manera
dramàtica a moltes llars. Crec que no hem d’escatimar
esforços per arribar a totes aquelles famílies que ho passen
malament.

Li he demanat pel tema dels infants, a veure si tenien algun
tipus de dada d’infants... de dones que han vengut amb infants
que han dit que ho passen malament a les seves llars.

Per mi ja res més, moltes gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Durán. Ara té la paraula pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Sans... no, ho torno a dir,
no, perdó, té la paraula la consellera per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):
 

Gràcies, Sr. President, quan acabem ens hi haurem
acostumat. 

EL SR. PRESIDENT:

Perdó.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Diputada, efectivament, perdoni que he deixat
alguna pregunta, havia pres nota, però havia deixat alguna
pregunta sense contestar.

Dues dones han estat les que han demanat, han anat a una
farmàcia i han demanat Mascareta 19 i es va posar en marxa el
protocol d’emergència a través de l’112, Sra. Durán.

Bé, com deia vostè esperem que aquest auxili que varen
demanar les dones en aquell moment i ja es va posar el
protocol de forma immediata com a mínim hagués servit i
haurà servit per poder donar resposta en una situació
d’emergència com era aquesta.

Per altra banda, no l’havia entès bé quan m’ha parlat dels
protocols sanitaris que ja existeixen. Vostè el que està
plantejant és que això és pugui traslladar a tots aquells altres
espais on també tenim empleats públics que haurien de rebre,
em sembla una molt bona idea que rebin, diguem, aquesta
formació especialitzada per poder detectar aquests possibles
casos de violència masclista.

A les escoles també es fa molta feina a través de la
coeducació que moltes vegades en treure, diguem, aquests
temes o aquesta matèria a debat fa que es pugui detectar si en
alguna família es pot produir algun tipus de violència
masclista.

Li vull dir també una dada, que crec que és important
destacar per la feina també que fan els diferents ajuntaments
i municipis, que en aquests moments tenim 26 meses de
coordinació municipal de prevenció de violències masclistes.

I per últim, no li havia donat les dades concretes que em
demanava vostè respecte de dones que hagin necessitat
habitatge en aquest període de confinament, li puc donar les
dades que ens han passat en aquest cas els diferents consells
insulars que han ampliat la seva, diguem, oferta habitacional
perquè no tenc la dada concreta de quantes dones l’han
utilitzat.

En el cas de Mallorca s’ha habilitat, a part de les places que
ja existeixen de forma ordinària amb el Casal Ariadna, per part
del Consell de Mallorca es varen habilitar 23 apartaments
diguem extra, podríem dir, durant aquesta etapa de
confinament. En el cas de Menorca es va habilitar un pis amb
diferents places també en cas que sigui necessari. Al principi
del confinament en el cas de Menorca crec recordar que no se
n’havia fet ús, però ara ja ha bastant més de temps, ho dic per...
de la darrera reunió que vàrem tenir amb el Consell de
Menorca. Per tant, pot ser que a hores d’ara sí que s’hagi
utilitzat.

En el cas d’Eivissa també es va habilitar un pis que sí que
em consta que va tenir també demanda, però no sé ara el
nombre exacte. I per part de Formentera s’havia habilitat
també la casa de colònies per a acolliment. 

Aquestes serien les places que s’haurien augmentat per
acollir dones víctimes de violència masclista en el cas que fos
necessari, en alguns casos sí que ha estat necessari, durant
aquest període de confinament.

També s’han habilitat places d’acollida per a dones en
situació d’explotació sexual, tracta i prostitució a cadascuna
de les illes. En alguns casos, com aquí a Mallorca mateix, a
través d’aparthotels; al Consell de Menorca s’havia fet a través
de places d’emergència en cases d’acollida; en el cas del
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Consell d’Eivissa es va utilitzar l’habilitació que varen fer d’un
pavelló insular, del Consell Insular d’Eivissa per donar
resposta a dones que ho necessitassin en aquesta situació. I en
el cas de Formentera també hi havia dues places en pisos
llogats per a dones víctimes que es trobassin en aquesta
situació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara sí, ara té la paraula la
Sra. Sans pel Grup Unidas Podemos per un temps...

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Consellera, per
comparèixer avui a petició pròpia per tal d’informar sobre les
línies d’actuació de la seva conselleria en matèria d’igualtat
durant aquesta crisi que patim.

En una intervenció que ja vaig fer a un ple ja vaig comentar
que a cada casa hi havia una història diferent, i que aquest
moment de crisi i de confinament tothom el vivia de formes
diverses i que per a algunes persones la situació  que tenien
abans de la crisi s’havia agreujat considerablement durant
l’estat d’alarma. I és el cas de les dones que ja s’ha comentat
avui aquí i és que moltes d’elles estan convivint amb el seu
maltractador 24 hores, 7 dies a la setmana.

Personalment em preocupa moltíssim perquè la situació
de vulnerabilitat és major. Tant les dades que ha fet públiques
el Ministeri d’Igualtat com les dades que avui mateix vostè ha
comentat aquí demostren un increment important en l’atenció
a víctimes de violència masclista. Aquestes dades preocupen
perquè demostren que aquesta xacra social continua molt viva
i que cal posar-hi tots els esforços per combatre-la, fins i tot
en període de confinament.

Durant el confinament he pogut llegir diversos articles de
professionals que es dediquen a la branca de les violències
masclistes en què expressaven la seva preocupació que hi
havia víctimes que donaven una passa enrere a l’hora de
continuar amb la seva denúncia que havien interposat abans de
l’inici de l’estat d’alarma. Decidir denunciar és una passa molt
important, és una passa que no es decideix en un dia,
principalment si al nucli familiar també hi ha infants, però que
es faci una passa enrere només és un símptoma més d’aquest
virus i d’aquest aïllament. 

 A mi m’agradaria saber si aquí a les Illes Balears també
s’ha detectat aquesta tendència com en altres territoris ja que
en cas de ser positiva s’hauria de fer un seguiment més
exhaustiu de tots aquests per tal de continuar donant una mà i
una via de sortida a totes aquestes dones.

Però el més terrible és que hi ha víctimes que estan fora de
les dades oficials. Són víctimes que no denuncien, que no
diuen mai res i que a vegades acaben apareixent per primera
vegada a dades oficials com a dones assassinades per violència

masclista. És a aquestes dones que hem d’aconseguir trobar la
manera de poder arribar-hi, de posar una via a disposició seva,
i és una tasca molt complicada però que crec que s’ha de fer;
i en part aquest govern, pel que avui vostè ha comentat aquí,
s’ha enfocat en el camí correcte, amb les eines que ha posat a
l’abast de la ciutadania, i  així ho demostren les dades
precisament que vostè ha comentat, si no ho entès malament,
quan ha dit que el 75% de les telefonades rebudes són de
noves víctimes.

De fet si li he de fer alguna petició és que totes aquestes
eines que ha esmentat avui que han posat en marxa durant
l’estat d’alarma haurien de continuar, moltes d’elles, després
de l’estat d’alarma, i si alguna pel que sigui es pot millorar per
tal d’abastar més, idò fer feina en aquest sentit. Perquè és
possible que per a nosaltres acabarà aquest confinament quan
ho decretin des del Congrés dels Diputats, però seran moltes
que continuaran dins el seu confinament particular i hi hem
d’arribar, no podem escatimar esforços.

Més dones en situació més precària són les que
exerceixen la prostitució i les que són víctimes de tracta
sexual. Moltes d’elles viuen al dia, estan en situació irregular
i el sistema no en té constància, però la realitat és que són allà
a fora i també pateixen un tipus de violència masclista moltes
vegades a mans dels seus proxenetes, que les tenen sota
amenaça de treure-les al carrer, tal com vostè ha comentat, i
és que aquestes dones també necessiten ajuda, i aquí és on
crec que, juntament amb el Govern, el voluntariat i el Tercer
Sector han estat vitals, com hem pogut veure durant tot l’estat
d’alarma, i ens hi hem de seguir coordinant per poder donar
una via també a aquestes dones.

A totes les crisis les dones sempre s’acaben enduent la
pitjor part, juntament amb les persones vulnerables. Per això
és fonamental que tots anem a l’una cap al camí pel que fa a
reconèixer les cures com un pilar de la nostra societat, i que
cal dignificar aquest treball perquè deixi de formar part de
l’economia submergida o  que sols sigui una feina no
remunerada que recau sobre les espatlles de les dones. A cada
crisi la vida de moltes dones canvia; són moltes les que tenien
en ment un somni o una idea de futur, i de cop es fa miques
quan es topa amb la realitat i les noves responsabilitats que han
d’assumir al capdavant de les cures dels fills, de les persones
majors o de les persones dependents, i és que aquesta és una
realitat a la qual ens enfrontam principalment les dones i cal
abordar. 

Hem de pensar en el futur. En part crec que arribam tard,
perquè allò ideal hagués estat poder tenir unes infraestructures
socials sòlides al servei de les persones, i que haguessin pogut
generar milers de llocs de treball en lloc de continuar
aquestes cures sense remuneració  o dins l’economia
submergida. Però crec que és fonamental seguir en aquest
camí per tal d’arribar a aconseguir-ho, i la coordinació entre
les institucions ha de continuar de forma..., ha de ser de forma
continuada, i no sols amb les institucions de les Illes, també
amb el Ministeri d’Igualtat, al capdavant del qual hi ha un equip
de persones compromeses en la lluita contra la violència
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masclista i a treballar per aconseguir la igualtat tal i com
tenim aquí també en el Govern de les Illes Balears.

Per part del nostre  grup parlamentari, tot el suport a
continuar duent a terme la seva tasca, una tasca que ens
agradaria que no hagués de ser tan intensa, perquè significaria
que hem avançat en la consolidació de drets, llibertats i
respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Sans.
Coincidesc pràcticament o íntegrament amb la seva
intervenció, amb les seves reflexions. 

Efectivament, el fet de persones, o dones en aquest cas,
que interposen denúncia i després per diferents motius poden
retirar o retiren aquesta denúncia, per por, per no tenir una
alternativa, aquest és un repte que precisament el que hem
intentat és reforçar el servei d’acompanyament d’aquestes
dones en tot el procés, des de si es vol simple assessorament,
acompanyament per posar una denúncia, bé sigui a la policia,
al jutjat... Vostè  em demana, diguem, les dades quant a la
retirada de denúncies; no tenim ara aquestes específiques
relacionades directament amb l’estat d’alarma d’ara; el que sí
tenim són les xifres que en aquest cas serien de l’any passat,
el 2019, on entre un 20 i un 30% de les denúncies que han
interposat dones per violència masclista han retirat aquestes
denúncies. És cert que també hem de diferenciar, perquè té
una influència en aquesta retirada de denúncies a vegades,
dones que per la seva situació irregular, la seva situació
administrativa aquí en el nostre país, perquè són estrangeres
no tenen una situació regularitzada, fa que, a aquesta por a més
afegida a la que ja tenen per la situació dramàtica per la qual
passen, se li afegeix aquesta situació diguem legal al nostre
país. Com dic el que hem fet és reforçar aquest servei
d’acompanyament a cadascuna de les Illes.

Compartesc també amb vostè aquelles mesures que posam
en marxa, i que una vegada passat l’estat d’alarma es vegi que
és necessari que han de continuar la nostra voluntat és que així
sigui, no només mantenir-les, millorar-les, sinó també
adaptar-les a la nova situació, a les noves situacions en què ens
puguem trobar. La veritat és que aquest nou estat ara d’alarma,
però que té unes conseqüències socials i econòmiques
devastadores al nostre país, farà que..., ara en aquests moments
es fa difícil predir moltes altres actuacions que portem
endavant. Abans feia menció que ara dia 1 de juny estava
previst i es posa en marxa, diguem, aquest reforç també de
l’atenció que donam durant l’estiu perquè precisament durant
l’estiu es quan es veia un augment de les denúncies i de les
agressions sexuals, evidentment el fet que ara en el mes de...

dia 1 de juny no ens trobem en la mateixa situació que el juny
de l’any passat, el que hem de fer és adaptar aquests serveis
que teníem previstos a la nova situació, que serà de seguiment,
acompanyament a les dones que ho necessitin, víctimes de
violència.

Per tant, bé, coincidesc amb les seves apreciacions, i
també, com deia vostè, hem estat en estreta col·laboració amb
el Ministeri d’Igualtat; com dic aquesta mateixa setmana
vàrem celebrar una nova conferència sectorial, on també s’ha
de celebrar, podríem dir, que les nostres illes rebin en
concepte d’aquest pacte contra les violències masclistes més
de 4 milions d’euros, que a més a més s’ha tengut en compte
la insularitat a l’hora de fer el càlcul i el repartiment que es fa
a les diferents comunitats autònomes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. La Sra. Sans vol continuar
o vol esperar? Ha utilitzat 6 minuts 8 segons. 

Per tant passem al Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Jo també quedaré aquí. En primer
lugar quiero agradecerle, consellera de Presidencia, Igualdad
y Cultura, su comparecencia hoy aquí en esta comisión
parlamentaria de forma voluntaria, para explicarnos cuáles han
sido las líneas de actuación por parte de su conselleria.
También quiero agradecer la presencia hoy en esta comisión
de la directora de IB Dona, que esté  hoy también en esta
comisión.

En primer lugar, como digo, es innegable que en esta
situación de confinamiento, derivado del estado de alarma
decretado por el Gobierno por la evolución del coronavirus,
el riesgo de violencia machista se ha incrementado durante
este confinamiento. Veíamos los datos que nos manifestaba el
Ministerio de Igualdad estos días, que tiene la constancia de
que han aumentado un 60% las llamadas al 016 respecto al año
anterior. Son unas cifras que nos preocupan muchísimo, desde
mi grupo parlamentario, y es más que necesario proteger a las
víctimas de violencia de género confinadas bajo  el mismo
techo con su agresor, y que puedan acudir y acceder a los
recursos que están a su disposición y a servicios de esta
administración.

Es importante también que los recursos, la ayuda y la
información vayan también dirigidos a su entorno. Creo que se
ha comentado aquí, también usted, consellera. Creemos que
fundamental.

El confinamiento durante la pandemia puede agravar o
incluso iniciar nuevas situaciones de violencia hacia las
mujeres, además de que este aislamiento puede modificar las
formas de maltrato también como, por ejemplo, el abandono
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de la mujer que tiene síntomas y que debe aislarse en el
domicilio. No sé si estos nuevos modelos o formas de
maltrato pues se están contemplando desde el IB Dona y desde
la conselleria.

En esta situación la violencia puede ser más invisible aún,
como ya viene siendo habitual, puede ser agravada aún ésta al
ser más invisible y deben tenerse los programas y servicios
adecuados.

Nos gustaría saber los números de casos detallados por
islas de este aumento y si en Baleares también ha supuesto una
cifra, un porcentaje tan elevado como en la media nacional del
60%.

Se ha explicado aquí, y ya conocemos todos, la asistencia
psicológica por la que apuesta el IB Dona y la conselleria,
pero me gustaría también pedirles o conocer si se está
haciendo un servicio de atención y consultas jurídicas y
también información de ayudas sociales o qué ayudas se están
haciendo, esa labor de información también jurídica y de
protección social.

También preguntarle si considera suficiente el aumento en
una persona, como nos ha explicado, para atender a todas las
llamadas y WhatsApp que se están realizando. 

A mi grupo parlamentario nos gustaría que nos explicara,
nos diera un poquito más de información sobre el convenio
firmado con los administradores de fincas y cuál ha sido su
eficacia.

Me sumaba a la pregunta de la Sra. Durán, pero ya le ha
contestado, sobre la Mascarilla 19, no voy a reiterarlo más.
También el trabajo de coordinación con protección civil, si
nos puede detallar en qué ha consistido. 

Y los criterios, y luego ya yéndonos a los fondos del pacto
de Estado contra la violencia machista para el ejercicio
presupuestario de 2020 y el reparto de estos créditos, le
pediríamos desde mi grupo parlamentario si puede reclamar
la agilidad en el pago de estos fondos, que creemos que es
especialmente necesario en un momento de emergencia
sanitaria y emergencia social que está habiendo estos días.
¿Qué gestiones ha hecho su conselleria en este aspecto de
agilizar estos pagos?

También preguntarle si ha habido esa revisión de criterios
en el reparto de estos créditos, no sólo lo que nos ha
explicado que se ha tenido en cuenta la insularidad, sino si se
han actualizado por fin los índices basados tanto en niveles de
población como en los niveles de pobreza, porque creo que en
Baleares saldríamos en ese sentido ganando por todo lo que...,
por..., bueno, en negativo en realidad, porque los niveles de
pobreza han subido y eso pues nunca puede ser positivo, pero
quizás podríamos salir ganando en ese reparto de fondos.

También la pandemia de la COVID, ya se ha comentado
aquí, que está perjudicando especialmente a las personas en
situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Desde Ciudadanos manifestar nuestra preocupación por la
precariedad laboral de trabajos feminizados y copados por
mujeres también, muchos de ellos relacionados con las
labores de asistencia en hogares o trabajos vinculados al
turismo, como el de las camareras de pisos, y que en muchos
casos ya están padeciendo despidos. Este sector vulnerable me
gustaría saber si ahí se han puesto en marcha programas de
inserción socio-laboral, si se está coordinando desde su
conselleria con la Conselleria de Trabajo y de Asuntos
Sociales.

Y nada más. Para terminar, pues, tenderle la mano, como
no puede ser de otra manera, en un tema como el de igualdad
y la lucha contra la lacra social que supone la violencia de
género, mi partido, Ciudadanos, siempre estará a su lado.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, comentàvem abans la importància de la
sensibilització i informació que ha de tenir també l’entorn de
la pròpia víctima i en aquests moments segurament de
confinament encara cobra molta més importància. Per això,
aquest conveni, al qual vostè també feia menció, aquest
conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de
Finques que ha arribat, crec que abans no ho havia dit, que en
feia referència també la Sra. Durán del Grup Parlamentari
Popular, hem pogut arribar a 297 comunitats de propietaris. I
com he dit abans, res no és suficient, per tant, a totes aquelles
altres que hi puguem arribar i puguem anar ampliant cada
vegada més, crec que serà una bona iniciativa.

Ho havia dit no sé si al principi o al final de la meva
primera intervenció, quant a l’augment, no ho tenc aquí
segregat per illes, però des de la declaració de l’estat d’alarma
i des del 14 de març fins al dia 5 de maig l’augment de
telefonades que hem tengut al servei 24 hores, si ho
comparam amb el mateix període de l’any passat, és un
augment del 5%, perquè hem passat de 533 telefonades, que
vàrem tenir l’any passat, a 569 en aquest mateix període de
temps. Però si a aquestes telefonades hi afegim el nombre de
WhatsApp, de missatgeria de mòbil que hem rebut, que havíem
dit que eren 45, en aquest cas la demanda podríem dir que ha
augmentat en un 15%.

Quant a l’atenció, que feia referència, efectivament que
s’està donant, bé sigui psicològica, jurídica..., he de dir que en
aquest cas els consells insulars ens han informat, perquè com
saben aquesta atenció directa l’exerceixen els consells
insulars, fins i tot l’atenció psicològica que s’ha hagut de fer
de forma telemàtica en la majoria de casos, ha estat donant
bon resultat en el sentit que ha permès això no haver
d’interrompre aquesta atenció psicològica malgrat e l
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confinament i a través dels centres o les oficines de la dona de
cadascuna de les Illes es dóna també tota aquesta informació
a què vostè feia referència, que és també fonamental, sobre les
ajudes que hi hagi, bé siguin socials, econòmiques, etc., per a
les dones que es troben en aquesta situació.

I la coordinació també amb Protecció Civil, als qui hem
d’agrair també la feina que ens han ajudat a fer, en tot aquest
repartiment de cartelleria i de difusió d’aquest missatge cap a
les dones víctimes de violència masclista perquè en aquesta
situació, com dic, de confinament i d’estat d’alarma també era
més difícil poder arribar i fer aquest repartiment quan estàvem
en la situació de confinament.

Per últim, dir-li, com saben, ho he explicat també en altres
compareixences, existeix el programa SOIB Dona, que ha
donat molt bon resultat, que suposa facilitar a totes aquelles
dones que així ho demandin garantir un any de feina per a
aquelles dones víctimes de violència masclista. Com dic, ha
donat molt bon resultat perquè ha tengut una molt bona
acollida, no només per la pròpia dona afectada, que és el més
important, sinó fins i tot pels ocupadors o ocupadores que en
aquest cas han participat d’aquest programa SOIB Dona que
han mostrat la seva satisfacció  amb la participació i amb la
feina que han realitzat les pròpies dones víctimes que en una
situació molt difícil, és una motivació no només econòmica,
que aquesta és necessària, sinó també des del punt de vista
emocional poder fer feina una vegada que hagis passat,
diguem, aquesta primera etapa, com dic, de superació
psicològica i emocional per part de les dones víctimes de
violència masclista.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Ara vol continuar o...?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí. No, no faré ús de la paraula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, gràcies. Continuam. Ha utilitzat en aquest torn sis
minuts, catorze segons. Passam al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca. La Sra. Campomar té la paraula.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sra. Costa per avui
comparèixer aquí a donar-nos tota la informació i les
explicacions en temes d’igualtat i sobretot en matèria de
violència de gènere. Nosaltres avui des de MÉS per Mallorca
també creiem que hem de recordar i volem recordar que a
cada crisi hi ha una marca de gènere, a la crisi del 2008 hi va
haver una marca de major vulnerabilitat de les dones i aquí
s’afegeix a aquesta vulnerabilitat també de les dones, s’afegeix

que majoritàriament aquestes ocupacions que estan en primera
línia, que tenen més risc sanitari, també majoritàriament estan
ocupades per dones.

Fins i  tot en aquest confinament, també les tasques
domèstiques i el teletreball no creiem que hagi millorat la
qüestió de gènere en tema de casa, de la convivència, creiem
que l’ha empitjorada. Moltes dones veuen el confinament com
un vertader retall dels avanços en igualtat. Hauria pogut ser una
oportunitat pel contrari, fins i tot s’espera, hi ha dades que en
aquest confinament, per tema investigadora, e l nombre
d’articles científics que hagi crescut seran molts més els dels
homes que no de les dones. O sigui que patiran aquesta segona
escletxa, no només salarial, o de sostre de vidre, sinó aquesta
ara del confinament.

Bé, tots sabem que els sectors sanitaris, la cura de
persones grans, la neteja, estan altament feminitzats i, per tant,
tenen en certa manera molta precarietat laboral i molts d’ells
no arriben ni als  1 .000 euros mensuals i que, per moltes
mamballetes que facem, si no s’actua en acabar aquesta crisi,
aquest sector continuarà sent considerat socialment de poca
importància. Per tant, en aquesta crisi assumeixen un pes molt
gran i amb recursos molt limitats, la qual cosa posa en
evidència que fins i tot a les pandèmies continuen les
escletxes.

Un altre sector creiem, ja ho ha dit vostè consellera, són
les dones prostituïdes, s’estima que unes 50.000 a nivell
estatal i que ara fins i tot moltes han de quedar, queden en els
clubs on estaven confinades, no a ca seva, sinó en els clubs i
que els fan pagar per menjar i per dormir i això el que fa és
augmentar la dependència dels seus explotadors i augmentar
el seu deute amb aquestes màfies. Crec que encara la seva
situació s’agreuja molt més. 

I com vostè ha dit, ja ho ha dit vostè i crec que tots els
companys hi estam d’acord, malauradament la violència
masclista no ha cessat, sinó que s’ha vist incrementada amb
aquest confinament, tant per les telefonades que ja s’han dit,
vostè ha donat els índexs, la situació que s’ha pogut viure des
dels telèfons de la dona, però demostren precisament que en
aquest conjunt caldrà estar pendents d’aquestes xifres i del seu
increment. Fins i tot les darreres notícies parlaven que a nivell
de l’Estat espanyol, la policia havia realitzat més de 200.000
accions de prevenció de violència a nivell de l’Estat espanyol
durant aquest estat d’alarma.

Bé, nosaltres creiem, com ja he dit, que és important tota
la feina que es faci, com ja s’ha dit, aquí les competències en
servei d’atenció a les víctimes de violència estan transferides
als consells insulars. I, per tant, és molt important també la
feina que es fa des d’aquestes institucions, a part de la que es
fa des del Govern, que tot s’ha d’ajuntar i també de les
institucions locals. Jo crec que també les institucions insulars
han posat tots els recursos al cent per cent per fer front a
aquesta pandèmia i crec que com ja s’ha vist abans, moltes
dades que aquí s’han demanat, surten precisament d’actuacions
i de servei d’atenció psicològica, d’habitatge i d’atenció que
hagin pogut donar des dels consells insulars.
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Nosaltres creiem que les associacions feministes també
i totes les entitats en aquest sentit, crec que són un punt
important i és molt important també remarcar, jo crec que el
confinament també ho ha de fer palès, perquè quan diem que
no arribam aquestes accions que posen les institucions en
marxa per ajudar a aquestes dones, per ajudar a aquestes
situacions de vulnerabilitat, jo crec que aquí un instrument
importantíssim són les ONG, són les entitats del tercer sector
i són les associacions en aquest cas feministes, que fan feina,
que coneixen els casos, que precisament també tenen de
vegades fins i tot una informació molt més directa que
puguem tenir des de les institucions, per circumstàncies
diverses, perquè de vegades les dones s’acostaran més a una
associació que a una institució, per moltes qüestions, o perquè
tenen una xarxa encara molt més estesa que la nostra. Per tant,
jo crec que és important que facem ús i que hi hagi una
coordinació molt important, de treballar conjuntament amb
aquestes entitats i amb aquestes associacions.

I també és important treballar amb ells per abordar les
conseqüències socioeconòmiques d’aquesta crisi i també per
fer-ho des d’una perspectiva feminista. Nosaltres creiem que
això també és important que com a Govern ens ho plantegem,
ho tenguem en compte, perquè en aquesta pandèmia les més
afectades siguin col·lectius majoritàriament ocupacionals de
dones i que les dones encara pateixen aquesta alta
vulnerabilitat, és important que facem aquest treball conjunt
i que escoltem les propostes de totes aquestes entitats i de
totes aquestes associacions i que treballem conjuntament
precisament per abordar aquesta sortida a aquesta crisi.
Creiem que és un factor molt important per contribuir com a
agents socials en aquests plans que tots sabem que haurem de
dur a terme des de les institucions per reiterar social i
econòmicament les polítiques i les qüestions que ens afecten
a tots.

Nosaltres li agraïm totes les..., creiem que és molt
important, totes les informacions que ens ha donat, la
transparència, la informació, tots aquests mitjans que han
posat al servei de la dones, sobretot en violència de gènere
que són les que pateixen una situació més greu. I sobretot
també aquests 4,5 milions que diu que es podran dedicar, que
s’han aconseguit en aquesta Conferència Sectorial d’Igualtat,
que s’han aconseguit per dur a terme polítiques contra la
violència masclista. I bé, també que hagin recollit inquietuds
d’associacions.

Però des de MÉS per Mallorca creiem que també és
necessari i urgent convocar la Comissió d’Igualtat de Gènere,
aquesta cambra va aprovar l’any passat, que abans d’acabar
l’any 2019 es convocaria aquesta Comissió d’Igualtat, es va
aprovar aquí, no s’ha convocada. Nosaltres creiem que és el
moment oportú per fer-ho, perquè hi formen part en aquesta
comissió totes les parts del Govern, els consells, els
ajuntaments, la FELIB, o sigui ajuntaments més petits. I bé,
una cosa que li volíem demanar era quan tenen previst que es
pugui convocar aquesta Comissió d’Igualtat, perquè des de
MÉS per Mallorca, ja li he dit, consideram que és el moment
de coordinar, de compartir els resultats, experiències,
propostes amb les institucions sobretot i també incloure en

aquest sentit, com ja li he dit, les associacions i moviments
feministes en el diàleg social per a la reconstrucció que s’ha
de fer i creiem que aquesta reconstrucció s’ha de fer amb
perspectiva de gènere.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Campomar. Em
disculparan, però al final he d’estar d’esquena, perquè si no
perdre el micròfon. Bé, compartesc amb vostè Sra. Diputada,
efectivament una vegada més, quan ens trobam en una situació
de crisi acabam veient com colpeja doblement a dones,
col·lectius vulnerables, que si són dones víctimes de violència
de gènere, encara ho són més. Però que en ocupacions
feminitzades, com he explicat en el principi a través de les
ajudes que donam a col·lectius o a dones que ocupen alguns
llocs de feina en economia submergida i, per tant, en no tenir
un contracte o tenir dificultats per poder rebre una ajuda
econòmica, el que hem fet des del Govern és que,
independentment de la situació laboral, de la situació
administrativa en el nostre país, totes aquestes dones puguin
també tenir les ajudes necessàries per subsistir durant la
situació de l’estat d’alarma en la que ens trobam. I això ho hem
fet com he dit abans, a través d’entitats, ONG, que estan fent,
també ho he de dir, una feinada en pro per arribar a aquestes
dones, en aquesta situació de vulnerabilitat.

Feia referència, efectivament, al cas de dones prostituïdes,
la situació dramàtica que hi ha en una situació més
normalitzada s’hi poden trobar, s’hi troben en aquest cas
doblement, per mor no només del confinament, sinó per
l’obligació o... es veuen obligades també a exercir  la
prostitució en una situació doblement complicada pels casos
de contagis que això a més des del punt de vista sanitari pugui
provocar.

Hi he fet referència crec que en la meva intervenció, però
no em cansaré de reiterar la feina en aquest cas de coordinació
que hem pogut fer amb els consells insulars que són, diríem,
els que estan a peu de carrer donant l’assistència directa a les
dones, a més amb el mèrit -diria jo- que fa molt poc temps que
s’han produït aquestes transferències de competències en
matèria d’atenció directa a les dones, només és des del mes de
gener del 2019 i he de dir que aquesta relació  i aquestes
reunions que hem mantingut de coordinació amb cada consell
insular i des de cada illa s’han pogut compartir les
experiències d’un lloc i de l’altre. 

Crec que hi ha grans equips, tant tècnics com polítics a
tots les consells insulars, a totes les illes on s’ha fet una
feinada per poder millorar els recursos que hi havia i donar
resposta a aquesta situació d’excepcionalitat.
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Per altra banda, per últim dir, feia referència vostè  a la
Comissió d’Igualtat en la qual hi ha o està formada per la
comissió interinstitucional per una banda que és amb la qual
ens hem reunit durant l’estat d’alarma, però per l’altra, la que
en forma part també, aquesta interdepartamental on hi ha
també el Govern que està pendent efectivament de diferents
nomenaments. Compartesc amb vostè que haurem de
convocar-la en la major brevetat possible i si és possible
també en una situació que no estiguem tan confinats almenys
i puguem celebrar aquesta comissió d’igualtat el més aviat
possible. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. La Sra. Campomar vol
continuar intervenint?

LA SR. CAMPOMAR I ORELL:

Esperaré l’altre torn, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passem al següent torn, té la paraula el
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Quisiera iniciar diciendo que no
me quiero ni imaginar el horror que ha de suponer para una
mujer en este período tener que vivir confinada con la persona
que la maltrata, o sea, es algo que no me puedo ni imaginar, el
miedo, el horror, la impotencia de estas mujeres que tienen
que vivir en estos momentos confinadas con la persona que les
agrede.

También quiero mostrar nuestro agradecimiento a los
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y policías
locales que nos consta que están haciendo un gran esfuerzo de
control y de protección de estos casos de estas denuncias, de
seguimiento de las denuncias previas.

Y dicho esto, también tengo que decir que debemos desde
nuestro grupo rechazar, cuando menos denunciar, la
utilización que de esta lacra social se ha realizado desde
algunos sectores del Gobierno para crear una cortina de humo
que disfrace la pésima gestión de esta pandemia.

La Sra. Irene Montero, la Sra. Ministra de Igualdad empezó
ya desde el principio de este confinamiento con esta...
expresión y no ha parado, pero bueno..., hasta el punto de que
dos mujeres fallecidas lamentablemente se lanzaron a decir
que habían sido víctimas de violencia de género, sus parejas
fueron detenidas y al final se demostró que no tenían
absolutamente nada que ver y fueron puestas en libertad por
los jueces sin ningún tipo de cargos, cuando habían sido
señaladas con el dedo hasta por ministros.

¿Quién devolverá a estos hombres lo que han sufrido y la
lacra que significa el estar señalados desde las más altas

instancias del poder político? Hay que ser muy prudentes, muy
prudentes con este tema porque es la única manera de
abordarlo con seriedad -de abordarlo con seriedad-, porque es
un problema terrible, por supuesto. Pero si nos acogemos a
las cifras oficiales igual que aceptamos de momento las cifras
que ustedes nos dan de contagiados y de muertos tendremos
que aceptar los datos oficiales con los que contamos de
violencia durante este periodo de confinamiento, ha
descendido un 50% la violencia de género, eso son los datos
con los que contamos hasta ahora, de la Fiscalía, de la policía,
de los colegios de abogados... otra cosa es que ustedes no lo
acepten o que quieran darle una explicación. 

Ustedes pueden explicarlo, este descenso, de las denuncias
acusadísimo, en que las mujeres no pueden acudir a denunciar,
a pesar de que acabamos de comprobar que se han puesto
multitud de medios y de que no han cansado los medios de
comunicación y los responsables políticos de decir que el
confinamiento obligatorio no afectaba en ningún caso a las
víctimas de violencia que podrían salir en cualquier momento
a denunciar.

Nosotros lo que sí hemos constatado y así se ha publicado
es que lo que sí ha crecido es la violencia intrafamiliar, esta
violencia que parece ser que no existe, pero que la Sra. Durán
nos ha venido aquí a dar la razón, no solo existe por desgracia
en el seno de las familias violencia contra las mujeres, existe
violencia contra los hijos, violencia de los hijos hacia los
padres, violencia hacia personas mayores que conviven en el
mismo domicilio. Creo -creo- que este dato también debería
ser objeto de atención, la violencia que se está produciendo
por desgracia, el aumento de la violencia dentro del seno de la
familia.

Y hablábamos de este 50% de descenso de denuncias, y si
ustedes alguna vez, de verdad, se quieren sentar a hablar del
problema de la violencia de género y de verdad quieren que
podamos llegar a acuerdos, tendremos que empezar a analizar
muchas cuestiones de las que ustedes jamás quieren hablar y
que vienen asociadas. 

Parte de ese 50% de rebaja de las denuncias proviene de
las denuncias que realmente no obedecen mujeres que
padecen violencia de género, porque aunque ustedes nunca lo
quieran reconocer hay muchas mujeres, a veces
malaconsejadas por sus letrados que acuden a ejercer su
derecho a denunciar simplemente para obtener un mejor
acuerdo de divorcio, una venganza del marido por una
infidelidad, etc. y ahí están los datos que lo demuestran. Y los
datos que lo demuestran és que del cien por cien de las
denuncias el setenta y tantos por ciento acaba en
sobreseimiento provisional absoluto o en absolución del
imputado, es decir..., y eso no quiere decir que el 75% de las
denuncias sean falsas, por supuesto que no; hay denuncias que
no llegan a buen puerto por falta de pruebas y otras
simplemente puede que acaben en absolución porque el juez
se equivoca, igual que puede condenar a un inocente, puede
absolver a un culpable, por supuesto, pero ahí están los datos.
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Y si realmente ustedes quieren afrontar ese problema
tendrán que empezarse a preguntar por qué esta saturación de
los juzgados y de los medios policiales enorme, de muchas
denuncias que no van a ninguna parte, esa falta de solidaridad
de algunas mujeres para con el resto de ir a utilizar los
juzgados para obtener beneficios personales no impide que los
recursos se apliquen realmente a aquellas mujeres que lo
necesiten en su seguimiento por parte de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado o en la investigación de sus
denuncias.

Otro tema del que ustedes jamás quieren hablar: del treinta
y tantos por ciento de mujeres víctimas de violencia que son
de procedencia extranjera. Ya lo hemos dicho varias veces en
esta cámara, se lo volveré a repetir: si ustedes realmente
quieren acabar con esta lacra, teniendo en cuenta el porcentaje
de población extranjera que la sufre o que la ejerce, tendrán
que empezar a pensar que es que hay culturas y religiones que
desprecian a la mujer, y las campañas o algunas campañas
tendrán que ir directamente enfocadas a sensibilizar a esos
colectivos determinados. Pero ustedes no lo quieren ver
porque parece que esto es racismo, islamofobia, no, es
realidad. Si ustedes quieren arreglar el problema lo tendremos
que analizar.

También es cierto, y de eso me enorgullezco, que una sola
mujer muerta ya es demasiado, pero que nuestras cifras,
afortunadamente, igual que por desgracia el número de
contagiados, el número de muertos, estamos en lo más alto
del mundo, en número de mujeres asesinadas, víctimas de
violencia de género, estamos en los más bajos de Europa. Por
encima de nosotros en porcentajes están países como Francia
o Alemania, y nosotros estamos prácticamente a la part de
Bélgica o Italia. Es algo que hay que destacar.

También hay que destacar que su ley ha fracasado, ha
fracasado porque no ha conseguido detener, no ha conseguido
detener esta lacra. Tendrán que empezar a pensar que si año
tras año el número se sostiene o aumenta algo hay en la ley
que no funciona, algo hay en la ley que no funciona; algún
planteamiento tendrán ustedes que darle.

Y por último, y ya para terminar, me gustaría preguntarle,
Sra. Consellera: ¿acepta usted estas cifras oficiales de la
rebaja del número de casos de violencia de género? Y hacerle
una propuesta en positivo... Cuando uno quiere hacer cualquier
tipo de denuncia, se encuentra ante un caso de gravedad, marca
el 091 y conecta con la Policía Nacional. ¿Por qué España,
independientemente de que seamos 17 comunidades
autónomas, no puede unificar los números de asistencia a las
mujeres?, porque además eso haría que toda la publicidad que
se realizara en toda España por cada uno de los diferentes
entes de los que depende la protección de la mujer, se
establecieran sinergias de cooperación. Cuando vi que todos
los países europeos tenían un número centralizado para
atención al tema de la COVID y en España teníamos 17 me
entró un poco de vergüenza ajena. No es tan complicado de
hacer, creo que eso sería muy positivo, establecer un único
número nacional al que se pudiera llamar para casos de
denuncia, y eso no significa que cuando uno llame aquí le

pongan con un señor de Murcia, evidentemente, los medios
técnicos existen, llamaría a una persona de aquí y se le pondría
en contacto con una persona de aquí, pero no habría que hacer
cuarenta mil campañas, y las campañas, las que se hicieran a
nivel autonómico impulsarían unas a las otras y se podría
cooperar mucho mejor, y eso no sería ninguna merma de
nuestra autonomía.

De verdad, de verdad se lo digo, Sra. Consellera, nosotros
estamos absolutamente dispuestos a cooperar con ustedes en
la lucha contra la... en la violencia contra las mujeres, en todos
los ámbitos, porque nosotros somos además absolutamente
partidarios de actuar contra estos delitos con la máxima
contundencia, no sólo con los de violencia de género, con los
depredadores sexuales, con los que hacen trata de mujeres,
que traen mujeres del Este con falsas promesas de trabajo para
prostituirlas aquí. Se ha de actuar con el máximo rigor y la
máxima contundencia y, por supuesto, quiénes desarrollen
este tipo de conductas se tienen que pudrir en la cárcel.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula la Sra. Consellera per
respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, em
sap greu dir-li que fins i tot en aquest tema que sembla que
normalment aixeca més unanimitat quant al rebuig, mesures a
prendre, per molt que hi ha moltíssimes coses a millorar, li he
de dir Sr. Rodríguez que crec que només compartesc amb
vostè la primera frase que ha dit a la seva intervenció, que és
agrair a les forces i cossos de seguretat de l’Estat i a les
policies locals la feina que fan, que han fet i que seguiran fent
durant aquest estat de confinament, i les que ho fan en la seva
lluita també diària en contra de les violències masclistes. 

En tota la resta li he de dir, Sr. Rodríguez, que no
compartesc en absolut ni les seves valoracions, ni les seves
xifres. No és que jo estigui o no d’acord o amb desacord amb
les xifres oficials, les xifres oficials són les que són, però és
que les xifres que vostè dóna no són certes, Sr. Rodríguez, per
molt que les repeteixi. Jo  ja entenc que a vegades la
provocació forma part de l’estratègia política de cada grup,
que jo respect profundament, però que ni puc compartir ni
utilitzaré un tema tan seriós, tan greu i tan sensible com el de
la violència masclista, perquè qualsevol grup, m’és igual quin
sigui, vulgui treure un titular.

I que em porti aquí a parlar..., no ho sé, de casuística
concreta, de si a un senyor el van absoldre o el van deixar
d’absoldre, Sr. Rodríguez, si anam a la casuística concreta d’un
cas que vostè coneix a Burgos, per dir alguna cosa, aquest no
és el tema que ens porta aquí, perquè si no m’agradaria que
m’explicàs per què existeixen els jutjats específics de
violència masclista, per què existeixen al nostre país?, perquè
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tenim una realitat i un drama social que és el de la violència
estructural en contra de les dones pel fet de ser dones. Que
existeixen a més a més altres tipus de violència que no tenen
res a veure amb el que parlam aquí?, contra les persones
majors, contra familiars...; sí, clar que sí que existeix, però no
té res a veure o no és el debat que ens porta aquí avui.

I per cert, Sr. Rodríguez, a la nostra comunitat tenim una
llei, la nostra llei d’igualtat, que recull, i sap vostè que a nivell
nacional també es va modificar la llei, perquè la violència
contra els fills menors o les filles menors es considera
violència masclista. Per què?, perquè en molts d’aquests casos
la violència que s’exerceix contra aquests menors és
precisament perquè són els fills de les parelles, d’aquestes
dones que, per fer-los mal, ataquen o maltracten també els
seus fills o filles. 

No puc compartir tampoc..., diu vostè que s’ha de ser molt
prudent amb les denúncies. No, Sr. Rodríguez, amb les
denúncies no s’ha de ser mica prudent, s’ha de ser molt
contundents, i denunciar categòricament qualsevol tipus de
violència que es pugui produir contra una dona, i precisament
moltes d’aquestes campanyes de sensibilització el que fan és
no només sensibilitzar i ajudar les dones perquè puguin posar
una denúncia, sinó també el seu entorn.

He donat abans les dades. Em pot parlar de xifres, que han
baixat denúncies... Jo li he posat les dades que tenim aquí,
palpables, a les Illes Balears, de com han augmentat les
cridades telefòniques, perquè majoritàriament les dones, en
aquest estat de confinament, no tenen la mateixa llibertat,
encara que teòricament puguin sortir al carrer i anar a
comissaria a posar una denúncia, evidentment quan estan 24
hores tancades al mateix habitatge que el seu agressor, i crec
que fa falta ser llicenciat en res per poder entendre aquesta
situació dramàtica.

I no, Sr. Rodríguez, és impossible que arribem a acords
quan no s’accepta que existeix una violència masclista; no es
pot arribar a acords en aquest sentit, és impossible. I per ser
sincera, i crec que si vostè també és sincer sap perfectament
que no volen arribar a cap tipus d’acord en aquest sentit ni amb
aquest govern ni amb qualsevol altre, perquè no es pot negar
una realitat que és la de la violència masclista, que afecta les
dones pel simple de ser dones; que aquest mantra de la
quantitat de denúncies falses, e tc ., és una altra mentida que
està, a més, rebutjada amb les dades oficials, perquè menys
d’un 0,001 o 2 són denúncies falses; vostès poden seguir amb
el mantra de donar a entendre que moltes dones posen
denúncies per obtenir no sé quins beneficis.

I per altra banda també -crec que no fa falta perdre molt de
temps perquè no el convenceré, a vostè, i vostè  no em
convencerà, a mi- existeix un número de telèfon que sí que és
estatal i que afecta a totes les comunitats autònomes, que és
el 016, però deu vostè saber també que aquest telèfon, únic
telèfon, després el que fa és derivar a cadascuna de les
comunitats autònomes les denúncies o les cridades. En el
nostre cas arriben a l’IB Dona, i no és només una assistència
telefònica la que feim, sinó que abans també he explicat que

hi ha tot el tema de l’acompanyament que feim a les dones
víctimes de violència masclista.

I vull recordar també una dada: malauradament Balears té
la ràtio més alta d’aquest país, la ràtio més alta de població,
víctimes que denuncien haver estat víctimes de violència
masclista. Aquí després hi ha el debat, si el que tenim són més
denúncies o més casos; això sempre és difícil d’establir però
no és un consol; més denúncies efectivament no vol dir que hi
hagi més casos, però com dic, això no ens consola i, per tant,
tenir el gran nombre de denúncies que tenim de casos per
violència masclista d’aquestes dones és una realitat que ens fa
no escatimar esforços ni recursos per poder seguir lluitant en
aquesta lluita. I des del Govern de les Illes no serem prudents,
sinó que serem molt contundents per seguir lluitant contra
aquesta xacra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Rodríguez, vol continuar?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente y desde el
escaño, porque, Sra. Consellera, yo no me cansaré nunca de
intentarla convencer, no me cansaré, yo no doy nunca la batalla
por perdida. Le ruego que no ponga en mi boca palabras que yo
no he dicho, yo no he dicho que el 70 y tanto por ciento de las
denuncias sean falsas, sabemos todos que una denuncia falsa
es aquella que un juez condena como denuncia falsa y condena
a la persona que ha denunciado falsamente. Eso es un número
ridículo en comparación con el total de denuncias, lo sé
perfectamente. Yo lo que le digo es que el 70 y tanto por
ciento de las denuncias acaban en archivo, en archivo
provisional definitivo o absolución, es lo único que le he
dicho y eso no significa que sean falsas, he dicho que se
archivan o por falta de pruebas, o porque el juez considera que
no deben ni siquiera llegar a juicio porque no las ve con la
suficiente entidad. No he dicho que sean falsas, en ningún
momento.

Y, por supuesto, le puedo asegurar, Sra. Consellera, que
tengo cosas mucho más importantes que hacer que venir a
usted a provocarla. Si yo hubiera querido venir aquí a provocar
lo tenía muy fácil, le podría decir que forma usted parte de un
gobierno donde la ministra de Igualdad está emparejada con un
señor que dijo que a una periodista que “la azotaría hasta
sangrar”; le estaría ahora mismo diciendo que por desgracia la
mayoría de niños que mueren a manos de sus padres, son más
a manos de sus madres que de sus padres. Yo no he entrado en
esta dinámica, yo no he sido agresivo, no he venido a provocar. 

Yo siempre intento, y más en este tipo de temas, llegar a
acuerdos con ustedes, otra cosa es que ustedes nunca quieren
escuchar porque están cegados por su ideología. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé,
passaré per damunt els seus darrers comentaris absolutament
fora de lloc, que, efectivament denoten l’esbiaixada ideològica
que evidentment no compartim i els improperis que ha deixat
anar ara, a més en contra de la ministra d’Igualtat, a la que torn
reiterar el nostre agraïment, no només per la seva posada a
disposició en tot allò que ens fes falta durant aquest estat
d’alarma, amb les dones que es troben en situació
especialment de vulnerabilitat.

I per altra banda només donar-li unes altres dades, per si li
serveixen o les vol escoltar i és que un 70% dels
procediments judicials acaben amb sentència condemnatòria.
El fet que ens trobem en molts de casos i procediments
judicials on hi ha una manca probatòria, no s’hauria d’alegrar
gens, perquè precisament en la situació moltes vegades
d’intimitat, entre cometes, en la que es troben aquestes dones,
fa molt més difícil poder tenir aquestes proves per aconseguir
una sentència condemnatòria.

Així i tot, com dic, reiter que aquest 70% dels
procediments acaben en sentència condemnatòria, que menys
d’un 0,001% són denúncies falses. Ara vostè diu que sí amb el
cap, però he sentit moltes vegades, no només en aquesta
cambra, sinó en altres parlaments, com des del seu grup s’ha
intentat desacreditar les denúncies que fan les dones, i crec,
Sr. Rodríguez, que per un principi de responsabilitat, en una
situació tan greu quan parlam de dones maltractades, el que
hem de fer és llançar un missatge de seguretat, de dir a totes
aquelles dones que s’animen a denunciar que no estan totes
soles i nosaltres el que hem de fer és estar al costat de totes
i cadascuna d’elles.

En aquest sentit , aquest Govern així ho farà, em consta
també que la majoria de grups parlamentaris  que així s’han
pronunciat, només avui, sinó en la majoria d’intervencions o
de participacions que tenim en altres comissions, els grups
parlamentaris d’aquest Parlament, que a pesar de tenir moltes
diferències ideològiques en molts altres àmbits, hem ajuntat
esforços per seguir lluitant contra la violència masclista.
Esper que algun dia, Sr. Rodríguez, vostè i el seu grup també
s’hi sumin, per no ser els únics de tot el país que es queden
autoexcloses d’aquesta lluita que ha de ser, com he dit abans,
contundent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Rodríguez, alguna
qüestió més? Idò passem al següent grup parlamentari, el 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. Gràcies
Sra. Consellera, a vostè i a la Sra. Durán i a la Sra. Bonnin, per

comparèixer avui i fer-nos una mica l’explicació de la situació
de la violència masclista dins aquesta etapa de confinament. 

Primer m’agradaria dir que pens que és molt trist que es
banalitzi amb un tema tan delicat i tan greu com la violència
masclista i pens que en aquest sentit ni una passa enrera.

Bé, ja en el consell rector que vàrem tenir l’altre dia, ja
se’ns va explicar una miqueta les accions que s’havien fet.
Desgraciadament el confinament ha vist com moltes dones
s’han vist en una situació, o s’ha agreujat la situació pel fet i
ho han dit tots els companys, d’estar amb l’agressor a la casa
i també aquestes situacions de vegades s’han adreçat als
infants que tenen devora, perquè són moments moltes vegades
molt crítics.

S’ha comentat que desgraciadament les informacions no
arriben a tothom així com ens agradaria i no només amb aquest
tema que avui parlam de la violència masclista, sinó amb molts
altres temes és complicat que el ciutadà arribi a la informació
i per molts de canals que vulguis posar al seu abast, sempre
n’has d’intuir més perquè s’hi puguin posar. D’aquí estic
totalment d’acord amb la proposta que ha fet la Sra. Durán en
els temes els centres de salut, crec que com més espais hi
hagi, aquesta informació a la que una persona que viu un
maltractament ho pugui veure i es pugui adreçar a l’autoritat i
a les administracions competents, millor.

S’ha obert un gran ventall de possibilitats amb el telèfon de
24 hores, el WhatsApp, l’112, l’AlertCops, jo crec que són
molt importants aquests convenis amb les administracions de
finques, també amb els supermercats. Aquesta coordinació
crec que és bàsica entre consells insulars i en una situació
d’aquestes encara més. Vostè ja ens va explicar el dia del
consell rector, que hi havia hagut convenis per a pisos, per a
dones maltractades, però també per a dones..., que s’havien
posat uns pisos a disposició, aquelles dones que exercien la
prostitució i ara no tenien un espai. 

Crec important també que s’hagin pogut fer convenis amb
Creu Roja, Metges del Món i Casal Petit, sobretot perquè a
les persones immigrants els puguin arribar aquelles ajudes,
perquè ara mateix no disposen de cap tipus d’entrada i no
poden anar pels canals ordinaris, ho direm així, com poden ser
les administracions locals i altres administracions. Per tant,
crec que és important.

S’han fet moltes preguntes, evidentment ja s’ha respost a
moltes, però sí que li demanaria a veure si els 4,5 milions...,
bé, primer a veure si els contractes que ha dit d’aquestes tres
persones que comencen dia primer de juny a mitja jornada, ha
dit vostè que ajudarà en el seguiment dels nous casos, durant
quin termini són aquests contractes.

I després els 4,5 milions que ha dit que enviaran a les illes
per a polítiques contra la violència masclista, si s’ha vist
aquesta partida incrementada a causa de la COVID-19, o si ja
era una partida que hi havia destinada per a les nostres illes.
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També ha parlat que va tenir una reunió amb 33
associacions de dones i varen recollir les seves demandes i
particularitats. Supòs que hi havia una gran preocupació per la
desprotecció i la vulnerabilitat de les persones i dels nins en
aquests moments, però m’agradaria si ens pogués aprofundir
una miqueta més en la reunió i veure si varen arribar a uns
punts o a uns acords concrets.

Res més. Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula la Sra.
Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Sureda. Completament d’acord amb vostè que
ni una passa enrere i en aquesta lluita esperem que hi siguem
totes juntes. 

Vull informar-los, no sé si abans no ho he dit prou clar,
que precisament en els centres de salut, no d’ara, eh!, això ja
ve d’anys enrere, sí que existeix informació, a més cartelleria
de l’IB Dona, però que es fa ja des de fa molts d’anys, sí que
pot passar que tal vegada a algun centre pugui faltar
informació. Jo crec que tota la que donem serà poca, però que
de forma generalitzada aquesta informació ja es té a cadascun
dels centres de salut.

Tots els canals d’informació, efectivament, seran pocs els
esforços que facem perquè es tracta que les dones tenguin la
major informació possible i els  recursos que tenen al seu
abast.

Quant a aquestes persones que comencen a fer feina o
aquests contractes a mitja jornada a partir de l’1 de juny forma
part de l’ampliació o del nou contracte que havíem adjudicat
feia poc, just abans de l’estat d’alarma per la COVID-19, per
donar resposta durant aquests mesos d’estiu a l’increment de
denúncies o demandes que teníem per part de dones víctimes
d’agressions sexuals. Independentment, i com ara aquests
contractes diguem començaran a partir de l’1 de juny encara
que no hi hagi, en aquest cas, tanta demanda per a aquests tipus
de delictes, com podrien ser els d’agressions sexuals, perquè
la gent no surt tant, perquè no tenim el turisme que tendríem
a partir de juny com el que teníem l’any passat, hem
d’aprofitar aquests recursos per seguir fent feina amb les
dones víctimes de violència masclista i per això ho reorientam
que puguin fer el seguiment de les dones que han interposat
denúncies.

Quant a la partida econòmica, que em parlava, dels 4,5
milions d’euros forma part del pacte d’Estat contra les
violències masclistes, que ja teníem l’any passat.
Efectivament, no és que sigui una partida extra, per
entendre’ns, per mor de la COVID-19. El que sí vull dir és que
el Ministeri d’Igualtat sí que ens ha facilitat que aquells,
diguem, diners o romanents que es poguessin tenir respecte de

la partida que encara no havíem liquidat respecte d’anys
anteriors, ho puguem destinar a actuacions directament
relacionades amb la COVID-19, i això també és una ajuda, que
totes les ajudes són poques, econòmica que agraïm des del
Govern de les Illes Balears.

Per últim, dir-li que les reunions amb les 33 associacions
que vàrem tenir aquesta mateixa setmana un dels temes que
més sortia era la preocupació per aquelles dones que
exerceixen o tenen una professió de les que diem
feminitzades, amb economia submergida, de quina manera
s’arribaria, perquè són dones que tal vegada no s’atraquen tant
a l’administració per arribar a una ajuda perquè són conscients
que en la situació laboral en la qual es troben, o millor dit no
laboral, difícilment podien tenir accés a una ajuda, i per això
ho hem fet a través de les entitats o ONG, que abans hem
esmentat, i a través de serveis socials aquestes ajudes que
nosaltres donam a les entitats, i elles a la vegada fan arribar
l’ajuda a aquestes dones que es troben en aquesta situació
d’economia submergida, però que han de subsistir, i en aquest
temps de confinament no podien ni treballar ni tenien cap
ingrés. Aquesta seria, en definitiva, una de les preocupacions
més gran que se’ns va mostrar en aquestes reunions amb les
associacions de dones. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Sureda, alguna
intervenció més? Idò, continuam. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tothom. Bones
tardes, Sra. Consellera. Crec que quan fa començar el
confinament un dels fenòmens socials que més preocupació
va despertar va ser el de la situació de les dones que podien
ser víctimes de violència de gènere. Per això, jo la veritat és
que li agraesc molt la iniciativa d’haver comparegut aquí
perquè crec que realment s’ha de donar resposta a una
preocupació social evident.

Els portaveus que m’han precedit han fet moltes preguntes
que vostè ha anat responent i que per tant jo m’estalvio i li diré
demanaré bàsicament dues informacions o dues ampliacions
d’informació respecte de les informacions que vostè ens ha
donat. 

La primera fa referència a aquestes 614 demandes de..., bé,
cridades, demandes d’informació, denúncies que s’han rebut
en el número de telèfon i en el número de WhatsApp per
atendre aquest tipus de cridades, aquests tipus d’avisos, 614.
Jo, per fer-me una idea de l’entitat d’aquests avisos li volia
demanar, d’aquestes 614 quantes han donat lloc a una actuació
d’emergència bàsicament que impliquessin els cossos i forces
de seguretat. Supòs que les tenen categoritzades aquestes
demandes d’ajut, demandes d’informació. Bé, si tenen alguna
categoria que s’ajusti a això que jo li deman, doncs, li agrairia
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que vostè m’ho digués. Aquesta seria una primera dada que li
deman, com li deia, per saber l’entitat de les demandes que
s’atenen per part de l’IB Dona.

En segon lloc, m’agradaria saber el pes que té l’actuació de
l’IB Dona dintre de la detecció global del fenomen. Per això,
li volia demanar, en el mateix període en què han registrat
aquestes 614 demandes, quantes denuncies per violència de
gènere s’han interposat a nivell de comunitat autònoma?
Perquè, és clar, m’imagín que hi ha moltes denúncies que van
directament als cossos de seguretat o van directament a altres
serveis. Per tant, jo voldria saber, en aquest període en què,
interpreto doncs que és el març, abril, en què s’han rebut
aquestes 614 demandes, si vostè té la dada de quantes
denúncies per violència de gènere s’han interposat a la
comunitat autònoma. 

Ho dic perquè, crec que ha estat la Sra. Campomar, ha
parlat que durant..., des de la declaració d’estat d’alarma hi
havia hagut 200.000 actuacions per part de la policia, amb la
qual cosa si, si..., si a nosaltres ens pertoca una part
proporcional a la població espanyola, que de fet seria
superior, perquè vostè ha dit que a les nostres illes és on més
denúncies es presenten..., és clar, això voldria dir que realment
l’IB Dona detecta poc; és a dir que el nostre canal de captació
d’aquestes situacions de risc en recull un percentatge petit i
que, per tant, aquí simplement voldria dir que tenim molt de
camp per córrer i per tant augmentar el coneixement que es
tenen d’aquests fenòmens.

Per tant, resumint, dues preguntes. D’aquestes 614
demandes d’informació o avisos, quantes han implicat la
intervenció dels cossos i forces de seguretat? Aquesta és la
primera. I la segona és, en aquest període, quantes denúncies
per violència de gènere s’han presentat a la comunitat
autònoma? Donant per fet, evidentment, que vostès tenen
també la informació, perquè hi ha una col·laboració
institucional, dels casos que es gestionen des d’altres òrgans
administratius que no són l’IB Dona.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula la Sra.
Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Li he de dir,
en primer lloc, quant a les telefonades, ara fèiem referència a
les que hem rebut bàsicament durant aquest estat de
confinament, que serien aquestes 614, aproximadament,
sumant-hi els missatges que hem rebut de WhatsApp. Sí que
li puc dir exactament en quantes ha..., no li puc dir exactament
en quantes intervenen les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, el que sí li puc dir és que com a mínim en 78 casos ha
intervengut l’112, perquè és el protocol que se segueix quan
tenim constància dels casos més greus que es deriven a través

de l’112, i segurament podem presumir que hi hagi hagut una
intervenció de les forces i cossos de seguretat.

I després, per altra banda, una altra dada que vostè posava
damunt la taula era la quantia, diguem, global de les denúncies
que es posen per violència de gènere a la nostra comunitat
autònoma. Això són xifres que es donen trimestralment i que
es publiquen per part del Consell General del Poder Judicial;
el que tenim és que a les nostres illes hi ha 34 denúncies per
cada 10.000 dones, i si comparam això amb la mitjana de la
resta..., la mitjana estatal, que és de 18 per 10.000 dones, està
clar que estam en unes xifres molt elevades, que segurament
no tenen en compte..., no és que no tenguin en compte, però
hi ha una dada que crec que és un element diferenciador
respecte d’altres comunitats autònomes, que és la població
flotant, per dir-ho d’alguna manera, que tenim en els mesos
d’estiu, que fa que aquest increment poblacional faci que
també tenguem moltes més denúncies que no aquelles altres
comunitats o poblacions on no hi ha aquest increment quant al
turisme que ens visita.

Com dic, quant a les xifres que vostè em demanava, són les
que es publiquen trimestralment per part del Consell General
del Poder Judicial, i també vull recordar que l’IB Dona,
efectivament, totes les denúncies o cridades que rep les
canalitza, però moltes altres les dones posen denúncies
directament davant les forces i cossos de seguretat de l’Estat,
o fins i tot davant d’un jutjat de guàrdia. Però també hem de
posar de manifest i recordar altres de les funcions, jo crec
importants, que realitza l’IB Dona, no només de rebre aquestes
denúncies sinó d’acompanyament, d’aquesta atenció
psicològica i jurídica amb el servei 24 hores, que com deia
també anteriorment hem ampliat, i tot això en coordinació
amb els diferents consells insulars, que a més durant aquest
estat d’alarma hem intensificat encara més aquesta
coordinació per posar a l’abast tots els recursos necessaris, i
compartint experiències de totes i cadascuna de les illes, que
a més ha estat bastant profitós.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Castells, vol fer alguna
intervenció més?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, idò. Passem al Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda. En primer lloc voldria
agrair-li, consellera, la sol·licitud de compareixença per
explicar-nos totes les mesures que s’estan impulsant durant
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aquesta crisi sanitària i social per part de la seva conselleria.
Vàrem tenir ocasió de parlar-ne en el passat consell rector de
fa ja dues setmanes, on la vàrem felicitar, i vull reiterar
aquestes felicitacions, per la ingent feina que s’està duent a
terme per part de l’Institut Balear de la Dona i la seva
conselleria per tal de protegir les dones, intensificant tots els
mitjans durant aquest estat d’alarma, amb tota la difusió que
s’ha fet, l’ampliació del servei de 24 hores, demostrant
capacitat de reacció per part del Govern de les Illes Balears
davant de l’emergència social de les dones que viuen
confinades amb els seus agressors. 

Una de les qüestions del decret llei de 14 de març, ampliat
en les successives pròrrogues, ha estat la de declarar el servei
d’assistència de les dones víctimes com a serveis essencials,
i això també ens ho ha permès fer per reforçar tota aquesta
assistència.

S’han bolcat de ple perquè les dones víctimes de violència
masclista sabessin que no estan soles, que tenen les
institucions al seu costat i que tenen el Govern de les Illes
Balears al seu costat.

Si ja és difícil per a una dona víctima de violència de
gènere denunciar el seu agressor -moltes dones triguen molts
d’anys a fer aquesta passa- en aquests moments
d’excepcionalitat i confinament això afegeix encara més
dificultat i aïllament social a les dones víctimes de violència
masclista. Vostè ha relatat tots els recursos que estan a
disposició d’aquestes dones, que a més dels habituals, com
són els recursos socials, jurídics, administratius, psicològics,
s’han reforçat amb l’assistència telefònica via WhatsApp, que
permet aquesta discrecionalitat, aquest contacte més discret
de les víctimes amb els serveis de protecció i en el cas que
s’hagi de derivar directament a l’112 i hagi de venir alguna
patrulla s’activa tota aquesta feina, però també per haver
reforçat en un moment important el servei d’atenció 24 hores
que ha permès gestionar aquestes emergències socials i dur a
terme tota aquesta feina.

A mi m’agradaria saber si es farà algun tipus de seguiment
o si hi ha prevista alguna acció de totes aquestes dones que han
telefonat i s’han interessat durant aquesta pandèmia a través
d’aquest servei, i si es farà alguna alguna actuació a posteriori
per part de l’Institut Balear de la Dona.

També s’han cercat vies per donar solucions d’habitatge o
a través dels hotels, amb els quals s’han fet convenis perquè
les dones víctimes de violència de gènere o de tracta
poguessin allunyar-se dels seus agressors o proxenetes i donar
una resposta a aquesta situació d’emergència social.

També respecte  de les campanyes que s’han engegat en
coordinació amb els col·legis professionals tant
d’administradors com de farmacèutics per donar més difusió
a totes les mesures i totes les polítiques de protecció que
estan a l’abast de les dones en risc, de ser agredides pels seus
maltractadors, nosaltres valoram molt positivament tota
aquesta feina que s’ha fet per arribar al màxim nombre de
dones a través de les col·laboracions amb els supermercats

que ha esmentat, amb el Col·legi d’Administradors de Finques,
i iniciatives com la de la Mascareta 19, que s’ha impulsat en
col·laboració amb el col·legi farmacèutic, que ja funcionava
en altres comunitats com Andalusia o Canàries i que va ser una
iniciativa proposada pel Partit Popular, no em cauran els anells
per dir que és una bona iniciativa i li hauríem donat el suport
a comissió si s’hagués dut aquesta PNL, però la varen retirar
perquè el Govern la va posar en marxa, i necessitam més que
mai de totes les bones idees i útils per a la ciutadania.

Ara bé, li dic això, Sra. Durán, i aquí hem tengut aquest
tarannà i hem lamentat que en el Congrés dels Diputats hagués
pogut donar el seu grup suport polític al decret llei de mesures
urgents de protecció a les dones víctimes de violència
masclista que era l’aplicació del Pacte d’Estat contra la
violència de gènere extrapolat a aquest context, emmarcat en
aquest context de la pandèmia i que no s’hagi pogut donar
suport per part del seu grup a algunes mesures que són
importants, mesures com... la dotació extraordinària que s’ha
fet per a aquesta comunitat autònoma amb els 4 milions
d’euros i que entenc que són 4 milions d’euros, consellera,
suplementaris a tota l’aportació que es va fer per als
pressuposts d’enguany del Pacte d’Estat contra la violència de
gènere, que això són uns doblers extra que vénen per aquesta
pandèmia. 

Ara si de cas la consellera ens ho pot explicar, amb 2
milions per al fons que contempla la insularitat.

Després aquest decret llei a nivell estatal plantejava
qüestions que són essencials per al conjunt d’Espanya perquè
de la mateixa manera que aquí tenim una comunitat autònoma
que és proactiva i que ha fet un servei extraordinari d’atenció
telefònica, via WhatsApp, campanyes de difusió i altres hi ha
comunitats que no són tan proactives i el Govern d’Espanya ha
fet algunes d’aquestes mesures i que el Partit Popular no hi ha
donat suport, entre elles reforçar els serveis d’acolllida, els
centres d’emergència, els pisos tutelats on són les dones
explotades sexualment després de... idò, la veritat, tot el que
ens ha dit aquí el Partit Popular referent a aquesta qüestió i
que avui també preguntava, s’han abstingut a millorar les
condicions a les víctimes d’explotació sexual.

I això també ens dóna un indicador de vegades que és molt
dolent fer instrumentalització partidista de determinades
qüestions amb l’única finalitat de desgastar el Govern.

Des del gener del 2019 els consells, vostè ha comentat
que tenen la competència transferida a les dones.... per a
l’atenció directa a les víctimes de violència de gènere i és
importantíssima aquesta coordinació entre institucions.

No sé si podria aprofundir una mica més en aquesta
qüestió, ha detallat abans algunes dades referents a les places
ofertes i als serveis d’acollida.

Després, nosaltres valoram molt positivament que un dels
col·lectius més vulnerables que han tengut una atenció per part
del Govern durant la passada legislatura amb el pla autonòmic
quant a l’explotació sexual, i ara també donam visibilitat a les
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més invisibles de la societat, com són les dones prostituïdes
o les dones explotades sexualment, amb el reforç de les
ajudes a les entitats que ha esmentat, Creu Roja, Metges del
Món, Casal Petit, donant cobertura a 400 beneficiàries.
Parlam de dones que, si ja viuen per se en un permanent estat
d’excepció, amb la pandèmia encara s’han agreujat més les
seves condicions de vida, amenaçades, abocades al contagi per
sobreviure i donar de menjar als seus infants, i aquest govern
les ha tengudes presents.

La Conselleria d’Afers Socials, l’altre dia deia que durant
aquest mes d’abril 4.000 llars més s’havien acollit a la
RESOGA i que moltes d’aquestes dones cuidadores,
treballadores de la llar, treballadores de la llar les quals, per
cert, ara veig que la Sra. Durán justament no hi és, s’ha negat
que tenguin una prestació econòmica aprovada pel Govern
d’Espanya, després ens critica que les mesures que es fan per
part del Govern es queden curtes. I les que són molt
importants per al conjunt de les dones espanyols no tenen
després la voluntat de suportar-les.

Bé, doncs tant les dones cuidadores, treballadores de la
llar, dones que fan feina a l’economia submergida, les dones
explotades sexualment poden accedir a les ajudes de la renda
social garantida d’aquesta comunitat autònoma.

Aquesta crisi tendrà, jo crec que més que la crisi anterior
que va tenir un impacte molt fort sobre la construcció, aquesta
el tendrà sobre el sector serveis, el turisme, activitats que es
troben molt precaritzades, molt feminitzades, i que tendrà, per
tant, més rostre de dones i que també tendrà un impacte molt
important respecte de la conciliació, la temporalitat, i les
dones tendran major risc de perdre la seva feina durant
aquestes setmanes.

Sabem que les crisis, desgraciadament, poden ser
aprofitades pels sectors més reaccionaris de la societat, i avui
hem escoltat en aquesta cambra un indicador d’això en les
paraules del representant de l’extrema dreta, que no
desaprofita l’oportunitat per qüestionar els nostres drets, els
avanços de les dones i l’agenda feminista.

Per part del Grup Parlamentari Socialista vull dir que
tenim un rotund compromís amb les dones d’aquesta terra,
amb les dones més vulnerables, amb la lluita contra la
violència masclista, en un context de crisi, on és més present
que mai que les grans damnificades d’aquesta situació són les
dones. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Cano, per la seva intervenció, pel seu suport
i, a més, aprofit, esmentava vostè la ingent feina que es fa per
arribar al màxim de dones que així ho necessiten, per la
sensibilització, per posar a l’abast els recursos necessaris, i

aprofit també, perquè aquí, les cares visibles, en aquest cas, jo
mateixa com a consellera, o la directora de l’IB Dona, la Sra.
Durán que també és aquí present i que fa una feina ingent en
aquestes setmanes, o ja mesos d’estat d’alarma, com ens passa
a tots els servidors o servidores públiques, encara més, però
no vull deixar d’esmentar la ingent feina que també fan les
nostres treballadores públiques de l’Institut Balear de la Dona
les quals, com sempre, fan una feina entregada, fins i tot més
enllà de les obligacions de qualsevol empleat públic, per la
seva implicació en donar resposta a les necessitats d’aquestes
dones tan vulnerables.

Per altra banda, només aclarir, perquè tal vegada no ho he
explicat bé, que els 4 milions són els del pacte d’Estat contra
les violències masclistes que, una vegada més, arriben a la
nostra comunitat, i la diferència quant a altres, els de l’any
passat, per exemple, que també havíem rebut, és que es permet
que aquell romanent que tenguem respecte d’aquells ingressos
els puguem destinar a aquestes despeses provocades per la
COVID-19.

I quant al seguiment que puguem fer d’aquestes
telefonades o demandes que hem tengut durant aquest període
d’estat d’alarma, el que es vol fer, una vegada que hagi passat
aquesta situació, és fer un perfils exhaustiu o un seguiment
exhaustiu d’aquest perfil de dones que ens han telefonat, per
la seva edat, les característiques o circumstàncies
socioeconòmiques, etc. I com dic, ja una vegada que passi
l’estat d’alarma, fer el perfil més exacte per saber de quina
realitat parlam quant a aquestes dones que hagin fet d’aquests
recursos durant l’estat d’alarma.

I coincidim també plenament que pens que ha estat una
molt bona iniciativa, precisament per arribar a totes aquelles
dones que fan feina en economia submergida i que ara tenen
al seu abast aquesta renda social garantida, aquesta anomenada
RESOGA, perquè puguin arribar també a les seves butxaques,
a les seves famílies, poder subsistir des d’un punt de vista
econòmic durant aquest estat d’alarma. I que, una vegada més,
en una etapa de crisi també com la que vivim ara i en una
comunitat com la nostra que viu bàsicament del sector serveis,
efectivament, el rostre de dona estarà més marcat que mai amb
aquesta crisi que ha començat essent sanitària, però que ho és
també econòmica i social, i que, per tant, des de l’IB Dona no
escatimarem, com he dit abans, esforços per ser al costat en
aquest cas de les que més ho necessiten.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Cano, vol...?

D’acord, passem al segon torn d’intervencions, si algú vol
fer ús del segon torn. Sra. Sans, vol fer ús del segon torn?

LA SRA. SANS I REGIS:

Molt breument, Sra. Consellera, té el suport de certs grups
parlamentaris d’aquesta cambra, això és molt positivament per
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a vostè i el seu equip, però també és molt positiu per a totes
les dones que són víctimes de violència de gènere, fins i tot
per a aquelles dones que, malauradament, tal vegada al dia
d’avui no ho són però que ho podrien arribar a ser, crec que
necessiten que tota l’administració estigui de part seva.

I, simplement, molt de suport i molta força en aquest àmbit
de treball que sabem que és un àmbit de treball molt delicat i
que, tant de bo no hi haguéssim de fer tants d’esforços perquè
significaria que també seríem una societat molt més avançada
i que tendria respecte per a tothom per igual. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, vol vostè... Correspon fer ús del segon torn a la
Sra. Campomar, té sis minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument, volia fer un reconeixement aquí a totes les
dones. El 2018, quan es va plantejar la vaga feminista la
premissa era aturar l’activitat que sostenen la vida,
precisament, per treure les dones de la seva invisibilitat i que
es va veure que el que més valor tenia era que estava més mal
pagat.

Ara el món sencer s’ha hagut d’aturar i són precisament
aquestes mateixes activitats les que han quedat assenyalades
com a essencials perquè són les que no es poden aturar si
volen seguir en vida. Per això ni tan sols veiem que hi ha
persones, majoritàriament dones que mai no poden aturar, ni
tan sols per protegir-se a elles mateixes.

I volia acabar, fent-me ressò d’un missatge que he llegit
avui per les xarxes socials d’un bomber el qual crec que
reflecteix clarament que la situació, o visualitza molt bé la
situació d’aquesta crisi:  “Acabo de terminar la última
desinfección de hoy y necesito decirlo: ni bomberos ni
ejército, el personal de limpieza, mujeres en su mayoría,
mal pagadas y desinfectando día a día con discreción,
mientras otros posan para los medios. Si alguien ha
frenado al COVID son ellas”.

Des de MÉS per Mallorca el nostre reconeixement i el
nostre petit homenatge. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vol contestar? Idò, passem, té la paraula el
Sr. Rodríguez, si en vol fer ús.

Sr. Castells, en vol fer ús?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sr. President, gràcies. No, simplement, tornar agrair la
presència (...) Vull dir (...) gratament, diguem, el nombre de
dispositius que ha explicat que havia posat en marxa en ocasió
de la pandèmia, o si estrictament en ocasió de la pandèmia, per
la problemàtica general, com per exemple la Mascareta 19.

Vull dir, i suggerir, supòs que ja ho tenen pensat, la
possibilitat que tots aquests dispositius es mantenguin després
de passar aquesta crisi, adaptant-se evidentment a les noves
circumstàncies, perquè pens que qualsevol esforç que facem
per facilitar que una situació de risc quan sigui posada en
coneixement de l’administració és una ocasió que no s’ha de
deixar perdre i, per tant, suggerir el manteniment d’aquestes
mesures extraordinàries.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Grup
Socialista, Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. En aquesta crisi es demostra la importància d’uns
serveis públics forts i de les polítiques socials i feministes. Jo
l’encoratjo, Sra. Consellera, a continuar treballant amb el
mateix rigor i compromís com fan durant aquestes setmanes
i a tenir molt present en la postcrisi d’aquesta pandèmia la
perspectiva de gènere, integrar la perspectiva de gènere en la
reconstrucció social i econòmica a la qual ens han encoratjat
a sumar-nos amb aquest gran pacte, i reafirmar que són temps
per a la solidaritat i que no hem de fer ni una sola passa enrera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Sra. Consellera, vol dir alguna
cosa?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Només és per agrair les darreres
intervencions també dels grups parlamentaris i aprofit per fer-
ho extensiu a tots i a cadascú dels que han intervengut, perquè
sé que cada un o cada una de nosaltres donam el millor de
nosaltres mateixes per seguir lluitant contra aquesta xacra i,
per tant, una societat més justa i solidària.

I moltíssimes gràcies per les seves aportacions, fins i tot
les que van acompanyades de crítiques, propostes, perquè de
tots vosaltres estic convençuda que en treurem alguna cosa
bona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair
la presència de la Sra. Pilar Costa i Serra i dels  seus
acompanyants.

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