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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, diputats i diputades. Començarem aquesta
sessió d’avui i, en primer lloc, correspon demanar si es
produeixen substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Enric Casanova substitueix Joan Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. N’hi ha més? No.

Compareixença del Sr. Andreu Grimalt i  Rosselló,
director tècnic de la Xarxa europea de lluita contra la
pobresa i l’exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB),
sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm. 6423/19.

Avui horabaixa tenim un únic punt a l’ordre del dia, que és
la compareixença de n’Andreu Grimalt per part d’EAPN, que
és la Xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió
social a les Illes Balears, que vàrem acordar a la Mesa de la
Comissió d’Assumptes Socials en reunió de dia 24 d’octubre,
atès el seu RGE 6423/19. Però tractant-se d’una xarxa, tot i
que aplicam el reglament de compareixences i tal, jo crec que
podem tenir un poc més de màniga ampla, perquè estaven un
poc espantats, de dir “això és com a molt formal”, i els dic que
no passin pena que aquí generalment no ens menjam mai
ningú, encara.

(Algunes rialles)

... encara, no és així?

Per tant, la xarxa integra totes aquelles entitats que fan
feina en temes d’exclusió. Per tant crec que sempre és prou
interessant conèixer la realitat de primera mà, especialment
com a xarxa que agrupa totes aqueixes entitats que moltes
vegades presten serveis, i per això és important saber què fan,
qui són, quins problemes tenen i, com deia aquella cançó, a
qué dedica el tiempo libre.

Per tant, Andreu, ben arribat; Àngela també, ben arribada,
benvinguts, i teniu la paraula. Gràcies.

EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA EUROPEA
DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ
SOCIAL A LES ILLES BALEARS (Andreu Grimalt i
Rosselló):

Gràcies. Bon dia a tots i a totes, gràcies per la convidada.
Com deia el president nosaltres havíem demanat una reunió
una mica més informal, sobretot per presentar-vos l’esborrany
del nou Pacte per la inclusió que tenim intenció de signar amb
aquesta casa, amb tots els grups parlamentaris d’aquesta casa,
però atès que el reglament obliga a fer-ho d’aquesta manera
formal ens ho hem preparat també d’una manera més formal.

Bé, en Miquel explicava un poquet que som la Xarxa per la
Inclusió Social, som la xarxa que aglutina la majoria d’entitats
que lluiten contra la pobresa i l’exclusió  aquí a Balears.
Actualment tenim 27 entitats associades a la nostra xarxa, des
de les més grans com poden ser Creu Roja o Càritas, fins a
entitats petits de barri que treballen a un determinat espai
d’una ciutat, com poden ser Naum o Espiral. 

El que faré en aquesta compareixença és llegir-vos o fer-
vos cinc cèntims de l’esborrany de pacte per la inclusió que
hem signat, que tenim intenció de signar i que com molts de
vosaltres sabreu és una renovació, perquè ja des de l’any 2015
al 2019 hi va haver vigent un pacte per la inclusió signat en el
Parlament de les Illes Balears, signat per tots els partits
polítics que aleshores tenien representació parlamentària. Ara
en aquesta nova legislatura n’hi ha un de nou i la intenció,
lògicament, és fer un poquet de reflexió sobre la situació, que
ha canviat, no és la mateixa l’any 2015 que l’any 2019, malgrat
continuï havent-hi moltes situacions de vulnerabilitat aquí a
les nostres illes, i per fer feina conjuntament i trobar sinèrgies
a l’hora de desenvolupar polítiques que puguin ajudar els
col·lectius més vulnerables i en risc social.

Bé, el pacte té una exposició de motius que comença
explicant un poc la situació actual, allà on diu que les dades
econòmiques i laborals indiquen que ja hem superat la crisi
que va esclatar l’any 2008; hi ha creixement econòmic i les
taxes d’atur s’han reduït, però no obstant això tan l’AROPE,
que és l’indicador de referència a l’hora de parlar de pobresa
i inclusió a l’àmbit europeu, com altres estudis, com el
presentat recentment per Càritas, l’informe FOESSA,
continuen mostrant que a Balears hi ha centenars de milers de
persones que romanen alienes a aquesta recuperació; parlam
de joves, de gent gran, de famílies monoparentals, de persones
amb problemes de salut mental o de discapacitat, problemes
d’addiccions, infants, persones immigrades, refugiats..., en
definitiva, totes aquells dones i homes que estan en situació de
vulnerabilitat. A més, com és lògic, tots aquests col·lectius en
risc social es veuen i es poden veure més afectats per les
grans problemàtiques que afecten aquesta comunitat, com ara
la dificultat d’accedir a un habitatge, l’atur o la precarietat
laboral, el baix nivell formatiu o la desigualtat.

Bé, com deia abans aquí hi ha una petita explicació, dins
aquesta exposició de motius, del que és la Xarxa per a la
Inclusió Social, que és una organització democràtica,
autònoma, participativa i sense afany de lucre que es va fundar
l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió
social a la nostra comunitat, establint mecanismes de relació
i coordinació entre les diferents entitats associades que
treballen amb persones en risc d’exclusió, i  articulant
unitàriament la representació i la interlocució davant les
distintes administracions per tal de defensar de manera
coordinada els interessos generals dels col·lectius vulnerables
per una banda i sobretot, i facilitar, per altra, l’actuació de les
entitats que formen part de la xarxa en aquesta tasca.

Com deia abans EAPN està integrada per 27 entitats de
diversa forma jurídica -hi ha associacions, fundacions,
empreses d’inserció-, que anualment atenen gairebé 150.000
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persones aquí a les Illes, tenen més de 2.000 treballadors i
treballadores contractats, un cos de 4.000 voluntaris i un
moviment econòmic que s’aproxima als 65 milions d’euros.
EAPN i les entitats que en formen part també lògicament
volen treballar per fer que els objectius de desenvolupament
sostenible fixats per a l’any 2030, entre els quals el primer
seria la pobresa zero, però també la garantia d’un treball
decent o un creixement econòmic inclusiu, i els principis
també fixats al pilar europeu de drets socials , com ara la
igualtat d’oportunitats, els treballs dignes o l’educació
inclusiva, es facin extensius a totes les persones, amb
l’objectiu d’orientar-nos cap a un nou model econòmic i a una
societat més inclusiva, més equitativa, més sostenible i
sobretot més justa.

Aquí, en el pacte anterior i ho hem mantingut així, però
lògicament això és una cosa que s’ha de debatre en el si del
Parlament, es deia que el Parlament de les Illes Balears
reconeixia el paper cabdal que les entitats d’EAPN tenen en el
nostre model de benestar i la tasca de foment i protecció de
la cohesió social, i també que el Parlament volia impulsar i
executar un conjunt d’actuacions dirigides a millorar les
condicions dels col·lectius més vulnerables, i facilitar la
gestió i l’activitat de les entitats socials que treballen amb
aquests col·lectius. Això són paràgrafs que hem deixat, però
lògicament s’han de debatre en el si del Parlament.

Això sí, com que hi havia ja un pacte signat, hi havia una
comissió de seguiment. Tant el Parlament, les persones que
formaven part d’aquesta comissió, com la mateixa xarxa, varen
avaluar de manera molt positiva el funcionament del treball
desenvolupat en el pacte anterior i de la seva comissió, doncs
no només ens vàrem dedicar a fer un seguiment d’aquests
compromisos que es varen adquirir a la signatura l’any 2015,
sinó que també es varen consensuar propostes encaminades
sobretot a millorar la vida d’aquestes persones, a establir vies
efectives de diàleg amb les distintes forces polítiques per
treure del debat no polític però sí del debat partidista la lluita
contra la pobresa, i a sensibilitzar, informar, reclamar
intervenció o realitzar propostes d’una manera més directa i
més propera. De fet a la darrera reunió de la comissió, i així
consta en acta, tots els partits que varen signar el pacte l’any
2015 varen acordar la continuïtat del pacte per a la legislatura
2019-2023, atès que el pacte té una durada vinculada a la
legislatura.

Per tots aquests motius nosaltres preparam les següents
clàusules. La primera seria l’objecte; l’objecte d’aquest pacte
és establir les línies d’actuació conjuntes per a
fonamentalment dues coses: la primera, millorar les
condicions de vida de les persones en situació de risc de
pobresa o d’exclusió social i, en segon lloc i molt vinculat,
enfortir i consolidar el treball de les entitats socials adreçades
a aquests col·lectius en risc social. A la segona es detallen les
mesures que s’haurien d’implementar per assolir aquestes
línies d’actuació conjunta agrupades en tres grans blocs; el
primer serien lògicament les mesures orientades a la inclusió
social d’aquestes persones en risc o situació de pobresa;
assumir com a política transversal i com a prioritat la reducció
d’aquesta pobresa; garantir dins el marc competencial que té

el Parlament a tota la ciutadania la igualtat d’accés a drets,
recursos i prestacions bàsiques; dur a terme iniciatives i
reformes legislatives que siguin necessàries per garantir el
dret a l’habitatge; implementar plans integrals de
desenvolupament comunitari que permetin avançar cap a la
convivència, la interculturalitat i la ciutadania plena; impulsar
polítiques educatives inclusives i innovadores per prevenir i
pal·liar i/o compensar el fracàs i l’abandonament escolar, tan
presents a les nostres illes; ampliar, consolidar i donar
estabilitat als serveis i programes de formació, orientació i
inserció laboral dels col·lectius vulnerables; establir
directrius orientades a la facilitació i bonificació de la
contractació de persones en risc o situació d’exclusió; adoptar
totes aquelles mesures necessàries per garantir el dret a la
salut; i desenvolupar un pla autonòmic sobre l’envelliment de
la població a les Illes Balears que promogui realment
l’autonomia personal i la inclusió social dintre de l’àmbit
comunitari.

El segon bloc aniria orientat a mesures per garantir
l’estabilitat i l’atenció que les entitats presten i donen a les
persones en risc social, lògicament això va vinculat a unes
condicions de finançament adequades, i inclouria les següents
mesures: impulsar el procés de concertació de serveis socials,
tal i com està establert a la llei aprovada l’any passat en aquest
Parlament. En els casos allà on no sigui possible la
concertació, la demanda seria substituir les convocatòries de
subvencions anuals per procediments de subvencions
plurianuals o contractes programa. Establir una planificació
d’aquestes convocatòries de subvencions i garantir que surtin
en temps i forma i mantenir les bestretes efectives. Promoure
la contractació pública amb les entitats socials sense ànim de
lucre i empreses d’inserció i analitzar i actualitzar la guia de
clàusules socials que garanteixin la igualtat d’oportunitats
d’accés al mercat laboral, i garantir que les convocatòries en
l’àmbit de la inclusió social permetin unes condicions laborals
dignes per als treballadors i treballadores de les entitats i,
lògicament, la qualitat de la intervenció en els col·lectius amb
risc social. 

I una tercera faria referència a les mesures d’eficàcia i
eficiència, orientades a aconseguir la simplificació
administrativa i a facilitar la relació entre les entitats socials
i l’administració, simplificant els procediments de sol·licitud,
tramitació i justificació de les convocatòries en l’àmbit de la
inclusió social, unificar i homologar per a totes les
administracions les autoritzacions i acreditacions requerides
a les entitats, i mantenir els criteris establerts a les
convocatòries durant tot el procés, evitant canvis en aquestes
interpretacions que puguin perjudicar les entitats i lògicament
a l’atenció que es presta als col·lectius.

La tercera clàusula parla dels compromisos d’EAPN, de la
xarxa per la inclusió, que assumiria els següents: establir els
mecanismes de relació i coordinació entre les diferents
entitats associades que treballen amb persones i col·lectius
amb risc social. Articular unitàriament la representació i
interlocució davant l’administració, de tal manera que es
puguin defensar els interessos generals dels col·lectius
desfavorits  d’una manera coordinada. Compartir el
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coneixement i l’experiència de les nostres entitats a l’àmbit de
l’empresa social. Realitzar anualment i de manera coordinada
amb la resta de les parts, una priorització de les mesures i
accions a treballar i una avaluació  sobre el grau
d’implementació d’aquest pacte. Impulsar la governança en el
disseny, desplegament i avaluació de les polítiques adreçades
a la inclusió social. Donar visibilitat i reconèixer els avanços
que es produeixin en el marc d’aquest pacte i assumir les
funcions de secretaria de la comissió que es creï per seguir
aquest pacte, convocar reunions, aixecar actes, etc.

La quarta clàusula parla precisament de la formació
d’aquesta comissió, una comissió del pacte per, en primer
lloc, vetllar pel compliment de les línies d’actuació que es
marquen dins el document; elaborar el pla d’acció per al
compliment de les mesures; prioritzar anualment les accions
que es treballin per tal d’avançar en la consecució dels
objectius; i establir indicadors o altres mecanismes que
permetin l’avaluació conjunta del treball desenvolupat i
d’aquests avanços que es vagin produint.

Aquesta comissió s’hauria de reunir amb una periodicitat
suficient per poder fer feina, a l’anterior pacte es reunia cada
dos mesos, llevat del període d’estiu, i creiem que és una
periodicitat adient. I a més, fixaríem una reunió anual amb les
comissions del pacte per la inclusió, que també tenim intenció
de signar o de renovar amb les altres institucions més
importants d’aquestes illes, com seria el Consell de Mallorca
i l’Ajuntament de Palma, amb l’objectiu d’impulsar aquesta
transversalitat que consideram necessària per assolir els
objectius comuns en els tres pactes.

Una cinquena clàusula fa referència a les actuacions del
Parlament davant el Govern de l’Estat, en aquelles situacions
allà on la comunitat autònoma no sigui competent, elevar a les
instàncies adequades aquestes demandes.

I la sisena fa referència a la vigència, aquest pacte tendria
una vigència de legislatura, des del moment de la signatura fins
a la dissolució del Parlament i s’establiria lògicament una
resolució anticipada per mutu acord de les parts.

I després les persones responsables de cada partit polític
que haurien de signar aquest pacte i per part nostra seria la
nostra presidenta.

A partir d’aquí estic a la vostra disposició per aclarir
qualsevol dubte que pugueu tenir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies Andreu. Donaríem ara un torn
obert de paraula a tots els grups parlamentaris. Comença per
part del Grup Parlamentari Popular, Margalida Durán, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, President i moltes gràcies EAPN, Andreu
no has de passar gens de pena, veig que estaves un poc nerviós.

Vosaltres feis una feina lloable, feis una feina lloable, i jo
crec que tots els que som aquí n’estam totalment convençuts,
almanco els que hem vengut avui aquí a escoltar-vos estam
totalment convençuts. De la mateixa manera també estic
convençuda que si vàrem ser capaços tots els partits polítics
de posar-nos d’acord per consens, a signar el Pacte per la
inclusió 2015-2019, tornarem estar d’acord i tornarem estar
d’acord per consens, això és el que almanco a mi m’agradaria.

He de dir que cada vegada que s’ha fet una llei que tengui
a veure amb el tercer sector i que hagi tengut a veure amb la
concertació, que heu fet referència a aquest pacte per la
inclusió, cada vegada s’ha fet o per lectura única o per
unanimitat, vull dir que s’ha fet d’aquesta manera. Jo entenc
que no pot ser d’altra manera, vull dir que vosaltres englobeu
aquestes 27 entitats, totes les entitats que de primera mà tocau
la realitat del carrer. Pot donar dades, podem escoltar
l’informe FOESSA, o podem escoltar molts d’informes,
podem veure percentatges, nombres, moltes dades, però
sempre ho diem, darrera cada dada hi ha una persona que
pateix, que no pot pagar el lloguer, que no pot pagar el llum,
que té un fill que està abocat a un fracàs escolar, o deixar el
període escolar a qualsevol dels cursos en el que estigui, que
no pot de cap de les maneres poder fer front a un repàs. I
qualsevol entitat d’aquestes 27 que vosaltres representau,
sempre sou allà.

Jo entenc que les institucions també hi som, ja sigui a
nivell de Govern, o a nivell municipal, o a nivell insular, però
els primers que hi sou, sou vosaltres. Per això jo crec que
cada vegada que vosaltres ens requeriu que aquest pacte en
aquest cas, es torni renovar per a una legislatura, nosaltres hi
hem de ser. No puc posar cap emperò o cap pega a totes
aquestes coses que m’ha costat seguir, perquè jo parl molt
aviat, però tu Déu n’hi do!, també parles molt aviat Andreu...

EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA EUROPEA
DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ
SOCIAL A LES ILLES BALEARS (Andreu Grimalt i
Rosselló):

Perdona Margalida, aquest esborrany el passarem a tots els
grups perquè el tengueu, lògicament s’ha d’estudiar i l’heu de
tenir.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, jo te volia dir que entenia que aquest esborrany no el
teníem abans. Sí que és vera que per poder tenir un diàleg amb
tu, he intentat prendre notes més o manco, m’he de posar les
ulleres sí o sí per poder llegir el que he escrit.

Evidentment nosaltres sempre hem cregut en la política
transversal, nosaltres creiem que el tema del risc d’exclusió
social té molt a veure amb una política transversal i ho vàrem
veure quan vàrem escoltar l’informe de FOESSA, o quan vaig
venir a Flassaders a escoltar-vos a vosaltres, vaig ser-hi poc
temps, però vaig venir a aquestes jornades que ens vareu
convidar i hi vaig poder assistir. Si parlam d’exclusió social,
parlam de molts d’àmbits, no només parlam de renda, no se
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soluciona tot amb una renda, tenim l’habitatge, tenim una
precarietat laboral, tenim tot un seguit de persones que estan
totalment excloses del mercat laboral, hem de donar una
formació. Tenim moltes coses que ens impedeixen collir-ho
només en una determinada àrea, en un determinat sector. Per
tant, evidentment és transversal, no en queda d’altra. I són
totes les àrees d’un determinat govern, en aquest cas del
govern regional que s’han d’involucrar. Per tant, nosaltres hi
creiem i hi creiem molt.

Com deia, per a nosaltres és molt important el tema de la
concertació, ho va ser en les dues lleis que també es varen fer
a la legislatura 2011-2015, que varen ser objecte d’un premi
del CERMI perquè s’havien aprovat per unanimitat i es varen
aprovar per lectura única i ho va ser la darrera llei que tu feies
menció a la passada legislatura. D’aquesta llei, que jo vaig
venir a escoltar-vos i també vaig escoltar la consellera, Fina
Santiago, doncs ara fa falta desenvolupar-la, i aquí evidentment
nosaltres estarem molt pendents de desenvolupar aquest
reglament, que ja la Sra. Santiago va dir aquí en
compareixença, va dir també el dia que va venir a la reunió
vostra d’EAPN, que feia falta desenvolupar aquesta llei
àmpliament.

Són moltes les coses que has dit, em podria estendre, però
dir-te que nosaltres, el nostre partit polític, el Partit Popular
i jo mateixa com a portaveu de la Comissió de Serveis Socials,
i que també m’és igual la periodicitat que sigui, de la comissió
per al compliment del Pacte de la inclusió... d’exclusió,
d’aquest pacte que vosaltres proposau, sigui cada dos mesos,
cada sis o cada més, és a dir, nosaltres hi serem i hi serem
sempre, i hi serem a més amb una voluntat constructiva,
perquè creim que hem d’estar al vostre costat.

L’altre dia llegia unes notícies sobre el diari, que sempre
a vegades els collim amb pinces, que per exemple s’havia
trobat la Creu Roja que no havia cobrat la mensualitat que li
tocava el mes de setembre, que havia fet front a 12.000 euros
en tema..., una cosa tan bàsica com ara li deim l’emergència
energètica, que és pagar rebuts, és pagar rebuts de
subministraments, perquè és que quan tenim una població que
està en el límit un rebut pot significar el menjar o no menjar
dels seus fills, o pot significar no pagar el lloguer, o  pot
significar que quedin sense llum o sense aigua. 

Per tant jo crec que aquí hi hem de ser tots. Els
ajuntaments tenen clar que tenen uns doblers destinats a ajudes
econòmiques urgents, i no demanen a la persona si té o no té
papers o sí és vella o tal; si està empadrona aquella persona té
dret a tenir uns doblers tot d’una i urgents per pagar un litre de
llet o per pagar un rebut, tocaria ser així; però moltes vegades
el procés de l’administració és tan lent que als que primer
troben són una d’aquestes 27 entitats, que vosaltres sempre hi
sou, independentment de si heu tengut o no heu tengut el
darrer pagament, independentment de l’administració que
governi, perquè de veres que vull fugir de la política i dels
grups polítics, en aquell moment. Vosaltres sou els primers
que donau la mà. 

Per tant vull dir-te que et pots relaxar, que estic
convençuda que des del nostre partit i estic convençuda que
tots els partits que avui hem vengut aquí estam al vostre costat,
i que ens trobareu per a tot. Sé que ens enviareu el document
aquest que voleu que signem, i estic convençuda que el
signarem i farem feina conjuntament amb vosaltres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Margalida. Si us pareix bé podríem fer un
primer torn, que tots els grups intervenguessin, i després
Andreu contesta de manera global. Va bé si ho fem així, no?

Per part d’Unidas Podemos té la paraula Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies,
Sr. Grimalt per ser aquí, a vostè també, però també sobretot
gràcies a la feina que vosaltres feu. 

Bàsicament el pacte aquest, el nou pacte, és un poc la
consolidació, diguem, del pacte anterior, pel que he estat més
o menys escoltant i llegint del pacte anterior. S’ha avançat un
poc més. A nosaltres evidentment ens trobareu a tot. Estam
totalment d’acord amb les reunions periòdiques de dos mesos
o d’un mes, perquè la pobresa, els informes, fa dues setmanes
quan ho vau presentar, ja veiem que afecta a tots, els joves, els
jubilats, les dones, els  infants de 0 a 3...; no té ni (...), ni
tampoc situació diguem de nivell de vida, afecta tothom.

Ha dit vostè que feia també una reunió anual amb les altres
institucions, amb el Consell Insular de Mallorca i amb
l’ajuntament, una reunió anual, si ho he entès bé...

EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA EUROPEA
DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ
SOCIAL A LES ILLES BALEARS (Andreu Grimalt i
Rosselló):

No, no es feia. La intenció d’aquest nou pacte és
aconseguir aquesta transversalitat a què feia referència la Sra.
Duran amb els pactes que tenim signats. Aquí malauradament
ara per ara només en el Parlament, el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Palma; és vera que la intenció seria fer-ho
extensiu a les altres illes, però la configuració territorial i els
pocs recursos que tenim a vegades ho fan molt, molt
complicat.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Idò perfecte, era un poc la pregunta que li volia fer, que
normalment a les altres illes sempre quedem un poc exclosos.
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EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA EUROPEA
DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ
SOCIAL A LES ILLES BALEARS (Andreu Grimalt i
Rosselló):

És cert que nosaltres som EAPN Illes Balears, però de
facto som EAPN Mallorca. És vera que ens costa molt arribar,
per la pròpia configuració de la nostra comunitat autònoma,
arribar a les altres illes, i ho hem intentat. És vera que
Menorca té el Fòrum del Tercer Sector consolidat, i Eivissa
sempre és una illa que té una altra dinàmica, funciona de
manera distinta, sobretot a l’hora de fer feina en xarxa, i és
més complicat, però la intenció hi és.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Doncs només he de dir que Baleares som la tercera
comunitat en índex de pobresa de tot l’Estat, i no obstant això
som la comunitat en índex econòmic i de població, i això és
una cosa que hem de revertir, o sigui que a nosaltres ens
trobareu al vostre costat fent feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula Joan Manuel Gómez Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Andreu, benvingut de bell nou. Vàrem
tenir ocasió en aquest grup parlamentari de veure-us, a la
presidenta i a tu, a la presentació de l’informe que es va fer en
aquesta mateixa cambra, com deia; per tant..., i vàrem ser com
a grup parlamentari també a la presentació de l’informe
FOESSA que va fer Càritas, que el fa anualment, i al vostre,
presentat dins la setmana de la lluita contra la pobresa.

Aleshores he de manifestar de bell nou, com ja va fer la
nostra diputada en el seu moment, que com no pot ser d’una
altra manera dins la nostra línia d’ideari polític i d’acció
institucional, signarem la renovació d’aquest pacte que el
2015 aquest parlament va signar. Entre altres coses perquè, a
més a més d’haver-hi una clara unanimitat en el compliment
que una societat més progressista, una societat més
democràtica, més cohesionada, lògicament no es pot entendre
amb índexs de pobresa de qualsevol percentatge perquè
demostra unes mancances, tant institucionals i administratives
com de ciutadania, per descomptat els partits polítics tenim
aquesta responsabilitat.

Aleshores, a més del reconeixement que ens pertoca fer al
tercer sector des de l’àmbit institucional per la tasca que fa on
no arriba l’administració, és una ironia però és així, realment
no hi hauria d’haver un tercer sector que faci tasques que
pertocarien a unes institucions públiques que gestionen els
tributs amb la finalitat precisament d’evitar que hi hagi
percentatge d’exclusió social, de pobresa, de mancances, de
suport fins i tot vital, com es dóna, com s’han donat xifres, en

aquesta societat, i no és aliena la societat d’altres comunitats
autònomes, el reconeixement del Tercer Sector per aquesta
tasca és necessari, és important, però són dos barems
diferents. Jo deia que se vos reconeixia; els que provenim del
tercer sector tenim un barem diferent, és a dir, agraïm molt
les abraçades, agraïm el reconeixement, els premis de
promoció del voluntariat, els premis que fan les institucions
públiques i privades, però hi ha aquestes xifres, hi ha aquestes
mancances, hi ha aquestes disfuncionalitats del desplegament
normatiu, de les lleis que no ens permeten de vegades els
plurianuals, les bestretes, etc. Aleshores hi ha molta voluntat
i la tenim, i és ver, però ens hauria de..., l’administració hauria
d’anar... tant l’administració en tots els sentits, la política, la
part orgànica, la responsabilitat dels partits polítics, aquesta
i mbricació  que pe r t o c ar i a  de  c o he r è nc i a i
d’instrumentalització. Evidentment el reconeixement el feim
i ens hi sumam com no pot ser d’una altra manera.

Nosaltres hem tengut un índex de pobresa em sembla que
d’un 23% en el moment més fotut de la crisi, fins i tot en
alguns punts superior. Podem presumir, si treim unes xifres
comparatives, que l’hem baixat devers el 15% i busques; no sé
si és presumir o no, perquè és molt relatiu. Fa gairebé un any,
no, dos anys, vam tenir una pujada que s’assemblava a les
xifres del 21%, per tant qualque cosa no ha funcionat. Jo crec
que és important que el treball que es fa des de l’administració
conjuntament, concertadament amb el tercer sector ha
d’analitzar precisament el perquè es varen donar aquests fets,
si és una mobilitat migratòria puntual, si hi ha hagut suspensió
d’alguns programes, no han estat eficaços o han estat
insuficients l’aplicació o la resposta que ha donat
l’administració, perquè això sí que és important que ens ho
dugueu aquí en aquesta comissió, que reflexionem sobre això,
perquè a més de la tasca de control de la gestió de govern
facem una capacitat de proposta per a millora d’aquest
programa, d’aquests serveis i d’aquestes actuacions en aquest
sentit.

Jo  vos demanaré, vos reflexionaré i vos demanaré una
valoració com a plataforma, com a xarxa que representau un
nombre d’entitats que ja actuau dins aquesta acció
transformadora de la nostra societat, i treballar per eradicar la
pobresa a la nostra societat avançada i dins l’OCDE, que és la
vostra valoració d’una implementació, malgrat faci un any,
gairebé un any, un any i mig, de tres lleis fonamentals que vos
afecten directament i que crec que estan imbricades: la Llei
del tercer sector, la Llei de la concertació i la Llei del
voluntariat, i entenc que estan imbricades perquè les tres
condicionaran molt aquesta línia de concertació, d’acord, de
conveni, fins i tot de convocatòria de subvenció amb les
entitats. Se’ns ha traslladat, al nostre grup parlamentari s’ha
posat en contacte amb les entitats perquè feim seguiment de
la implementació d’aquesta llei, que encara l’administració no
ha posat en marxa l’ens d’entitats i el registre d’aquestes
entitats del que estableix la nova llei, la qual cosa, des del punt
de vista del procediment administratiu i d’un informe jurídic,
a un moment donat, quan s’hagi de certificar la inscripció en
aquest cens, pot excloure de la participació de les entitats en
aquest (...), parl d’una cosa molt petita que sembla que no és
important, però és un tema administratiu que pot excloure a
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les entitats i parl d’entitats de qualsevol tipus, una entitat
grossa consolidada, que té un servei jurídic, uns recursos
administratius per poder presentar i que té aquesta
experiència, a una entitat petita. Evidentment, entitats amb
manco recursos encara es pot veure més agreujada.

Per tant, ens agradaria un poc..., el meu grup parlamentari
i sé cert que tots els companys presents avui ens agradaria una
valoració des de l’EAPN sobre com es desenvolupa aquesta
línia d’interlocució amb l’administració i si això realment us
sembla un obstacle per anar endavant amb això.

Reconeixem com no pot ser d’una altra manera, ho hem fet
amb la Plataforma del Voluntariat, ho hem fet amb la
presidenta, vàrem ser al manifest que es va llegir a la plaça
Espanya l’altre dia, a ciutat de Palma i no tan sols ens pertoca
acompanyar, sinó comprometre accions per millorar aquesta
situació. Nosaltres insistim, des del nostre grup parlamentari
i és compartit per molts altres, que les entitats tenen un ideari
propi, tenen uns fins i uns objectius, però mai no han de ser
els treballadors no remunerats de tasques de l’administració,
de l’administració i de la no-administració. Per tant, la dignitat
del voluntariat passa per una formació, uns recursos, uns
instruments no només per una promoció i evidentment un
reconeixement d’aferrada que bé ho estam fent. I crec que
vosaltres en això heu de ser crítics, dins la línia de lleialtat
institucional i com entitats estau traslladat cap a
l’administració pública i cap al Parlament.

Per tant, sí que m’agradaria un poc la valoració del que
rebeu d’aquesta implementació de la llei. I dir que entenem
que tots els grups parlamentaris, alguns no hi són aquí avui, és
habitual que algú no vengui a segons quins temes, però que no
ens queda una altra cosa que dir sí a un mandat que tots els
estats membres de la Unió Europea han dit a l’Objectiu 2030
i que evidentment la vostra entitat, com les pròpies polítiques
de les administracions que nosaltres hi podem donar suport i
a la vegada control de gestió, han d’anar en aquesta línia, és un
mandat de la Unió Europea i som membres d’aquest consorci
d’estats.

Per tant, gràcies per la vostra compareixença, gràcies per
la iniciativa al que va proposar la compareixença en aquesta
comissió, que és una comissió que a més de control de l’acció
de govern, insistesc, és una canalitzadora que les propostes
puguin sortir del debat dels mateixos grups, o de les
compareixences de la societat civil.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Andreu Grimalt, ex-company de
tertúlies radiofòniques, estic encantada de tenir-vos aquí avui
horabaixa. Jo com aquell que diu, acab d’aterrar en aquest món

de la política, per suposat subscriuria cada cosa que s’ha dit en
aquesta sala avui horabaixa, que nosaltres ens hi sumam.
Volem tenir un efecte multiplicador del vostre missatge,
pensam que les persones que ens saben ens han d’orientar
sobre molts de temes, és als especialistes a qui hem de fer cas
i nosaltres per suposat ens sumam a les trobades, a fer-nos
ressò, ajudar a fer la feina que vulgueu que facem i aportar tot
allò que puguem aportar.

Quan parlam de pobresa sempre em faig una pregunta, tal
vegada me la podeu contestar avui o no, perquè més que fer
una exposició de to t allò, -Juanma, em sap greu, però em
tapes, no veig n’Andreu, és que si no, no em va bé, gràcies.

Quan parlam de pobresa hi ha coses que em preocupen, és
clar que em preocupa que no es pugui pagar el rebut del llum,
és clar que em preocupa que no hi hagi un plat damunt la taula,
és clar que em preocupa que no es pugui tenir una setmana de
vacances a l’any, tots aquests mesuradors dels quals ja n’hem
parlat qualque vegada quan parlam de pobresa, però sobretot el
que em preocupa és el component..., sobretot i a més, sobretot
no, a més també ens preocupa el component emocional que té
tot això. És a dir, perquè pobresa no és només passar fam,
pobresa és tenir l’autoestima baixa, pobresa és caure en temes
d’addiccions, pobresa és la soledat, pobresa són moltes coses
i pensam que per aquí també, suposam i sabem que hi feu
feina.

El que passa és que no sé molt bé com es combina i si
podem arribar més enllà, és a dir, més enllà de cobrir aquesta
pobresa econòmica que tal vegada és la que es té més en
compte i no aquesta pobresa més emocional, perquè al final
som persones i també ens nodrim i ens alimentam d’aquestes
coses.

Per tant, a mi això també em preocupa, no sé si ho
mesureu, si teniu equips que facin feina en aquest sentit, si
quan s’arregla una cosa també s’arregla l’altra. M’agradaria que
m’ho expliquéssiu, o si ho teniu en compte en aquestes
reunions i en aquesta feina que hem de fer com a Parlament.

Quan parlam de 200.000 persones en risc de pobresa o
exclusió social, ens preocupa molt, parlàvem crec que l’any
passat, o les darreres estadístiques que hi ha, havia baixat molt
el llindar de la pobresa, crec Andreu que vares contar..., e l
llindar no, el número de pobres que hi havia a la nostra
comunitat, no, l’índex de pobresa que hi havia a la nostra
comunitat, però és que ara parlam de desacceleració
econòmica, parlam de no sé si entram a una crisi pitjor, no ho
sé, jo no som economista, però sí que tots els ínputs que ens
arriben ens preocupen. En aquest sentit, què passarà idò amb
aquesta llista de pobres?

I també ens preocupa aquesta desigualtat que hi ha entre
rics i pobres, que s’accentua moltíssim quan arriba el moment
d’una crisi, d’una desacceleració, d’una situació difícil. 

Així que per aquí van els meus grans dubtes i el suport d’El
Pi és incondicional i més enllà. Gràcies, president. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula Beatriu Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, diputats i  diputades. En primer lloc
agrair la compareixença d’Andreu, de la Xarxa EAPN, per les
seves aportacions quant a l’explicació del futur pacte. I vagi
per endavant el compromís del Partit Socialista en avançar cap
a la lluita per la inclusió social i també per l’eradicació de la
pobresa. Sempre i com ja han manifestat altres grups, des de
la participació i de manera constructiva.

Nosaltres pensam que el pacte que avui ens heu explicat,
que evidentment estudiarem amb molt d’afecte, és una eina
molt útil, no només aquesta sinó també tots els compromisos
que després s’han de desenvolupar a través també del pla
estratègic  que feis, un pla estratègic que també finalitza i
coincideix amb aquesta legislatura i que de qualque manera jo,
quan ho repassava avui matí, sí que veia evidentment que tant
el pacte com aquest pla, havien tengut una incidència en les
polítiques socials que s’havien establert a la passada
legislatura: lleis com la renda social garantida que avui ens
hauríem de congratular tots, que hi ha hagut un augment de
900.000 euros i que evidentment generarà un major nombre
de beneficiaris; lleis com també la del tercer sector social,
quant a l’obligatorietat d’aquesta relació que han de tenir les
diferents administracions, ja no només el Govern, sinó també
com han dit altres companys, els ajuntaments, els consells,
totes les institucions després han d’implementar i han de tenir
aquesta obligatorietat i aquest registre, que evidentment tot
això s’ha de desplegar i s’ha de desenvolupar.

I també la de l’acció concertada que de qualque manera
estableix en quins termes s’han de fer to tes aquestes
concertacions, per tal d’incidir en un canvi de model, que jo
crec que és molt important passar de models que han quedat
superats, que han quedat obsolets, com és el tema de les
subvencions a la concertació social. Pensam que el tercer
sector en moltíssimes ocasions arriba allà on l’administració
no pot arribar i a més ho fa d’una manera més especialitzada.
Per tant, té una importància i una rellevància quant als
beneficis que genera una millora en la qualitat de vida de les
persones.

I és per això que a mi m’agradaria saber, a banda de sí que
he pogut intuir algunes pistes del que Andreu explicava, quins
eixos i quines línies teniu previstes per a un futur pla, o
integrar dins aquest pacte. I també una de les qüestions que sí
que m’ha faltat i que consider que també s’ha de tenir present,
és tot el que tengui a veure amb les polítiques d’igualtat, crec
que de qualque manera s’hauria de reflectir d’una manera molt
més clara o més ambiciosa en aquest sentit.

I dir que evidentment no puc acabar sense de qualque
manera felicitar la tasca que feu perquè crec que és important
i crec que quan toca, toca, no?, i avui és un dia que si veniu
evidentment a presentar aquest pacte és un dia per felicitar-

nos, i esperam que sigui molt profitós aquest futur pacte i que
hi hagi molt de consens, molt de diàleg i sobretot bones
mesures perquè la vida de les persones, evidentment, de les
persones més vulnerables, millori i tenguem unes illes
millors.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. És el torn d’Andreu.

EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA EUROPEA
DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ
SOCIAL A LES ILLES BALEARS (Andreu Grimalt i
Rosselló):

Bé, gràcies a tots i a totes per les vostres intervencions,
intentaré respondre-ho tot i de manera global.

Se m’ha demanat una valoració per part d’EAPN a les lleis
socials aprovades la passada legislatura, la valoració
lògicament, i atès que l’impuls a l’elecció d’aquestes lleis va
sortir de manera conjunta per part dels grups parlamentaris i
del tercer sector, no pot ser més que positiva. Vull dir, establir
un marc normatiu on es reconegui el paper i la figura de les
entitats del tercer sector és fonamental i lògicament per a
l’estabilitat no de les entitats, perquè a vegades sembla que
confonem l’estabilitat de les entitats i el que nosaltres cercam
no és estabilitat per a les nostres entitats, sinó estabilitat a
l’atenció de les persones que nosaltres atenem, lògicament.
Per això, es necessita una estabilitat i lògicament lluitarem
sempre per garantir unes condicions laborals dignes per als
nostres treballadors i treballadores.

En referència amb la Llei de voluntariat, crec que t’has
respost tu mateix quan has explicat a tot el que servia aquesta
llei, no?, aquest fals voluntariat, evitar que el voluntari sigui un
substitut d’un treballadors i evitar totes aquestes situacions
que abans es donaven, no?, tenir un pla de voluntariat a les
entitats i a les empreses, tenir un pla de voluntariat, tenir una
formació de voluntariat crec que és fonamental i aquí la
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears ha fet una tasca
encomiable en aquest sentit.

Vull aplaudir també, i  avui ho apuntava la Sra. Durán, la
unanimitat de l’aprovació d’aquestes tres lleis que nosaltres
consideram fonamentals com a marc normatiu. I alhora que
ens congratulam de l’aprovació d’aquestes lleis també
continuarem fent feina i insistint en el desplegament de la
normativa dels reglaments que les han de desenvolupar.
Lògicament parlaves del registre, una eina fonamental
sobretot a l’hora d’autoritzar i acreditar totes aquestes entitats
que vulguin acudir a concertació per part de l’administració i
lògicament així com donam tot el suport a l’administració
també exigim i estam darrera d’aquestes demandes de cara a
les persones que ara mateix tenen responsabilitats perquè
continuïn desenvolupant aquestes lleis.

Lina feia referència al caràcter multifactorial de la
pobresa, és evident, hem d’abandonar aquest clixé que alguns
nostàlgics encara tenen que el pobre és aquella persona que et
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trobes davant del supermercat demanant una moneda. La
pobresa és multifactorial, la pobresa no és només econòmica,
es pot ser no-pobre i estar exclòs i es pot ser pobre i no estar
en aquesta exclusió. Lògicament ser pobre també et porta a
aquestes situacions dures a nivell de benestar, de benestar
mental, de benestar emocional. És veritat que moltes
situacions de pobresa van vinculades després o acaben en
problemes de salut mental o problemes d’addiccions, és cert,
i per això també entitats que hi fan feina i molt bona feina.

També feies referència a aquestes 200.000 persones que
sembla que malauradament estan cronif i c ades,
independentment del cicle econòmic que vivim, hem viscut ara
una expansió econòmica, com a mínim a les grans xifres, i
continuam tenint 200.000 persones que estan en aquest risc de
pobresa o exclusió. Per tant, això ens du a pensar que aquesta
recuperació per poc que bufin alguns vents en contra, sigui un
Brexit sigui una baralla entre Xina i Estats Units o sigui
qualsevol altre factor o una economia sobretot tan dependent
de l’exterior com la nostra, pot portar a aquestes persones que
han aconseguit escapar si no d’una situació dolenta sí com a
mínim d’aquesta estadística a tornar a caure de nou a aquest
risc de pobresa.

I parlaves també de la desigualtat, malauradament gran part
d’aquesta recuperació s’ha basat en una desigualtat del
repartiment de la riquesa que s’ha generat; això està constatat
i sempre ho hem denunciat. 

Feia referència també la companya del Partit Socialista a
la influència que ha tengut el pacte a l’hora de desenvolupar
aquesta normativa. Deia abans que l’impuls va sortir del tercer
sector, va sortir  de les xarxes, va sortir d’aquest pacte, la
demanda de tenir un reconeixement de les entitats del tercer
sector davant l’administració i d’aquest reconeixement de la
feina que es feia, que es va aconseguir amb aquesta llei del
tercer sector, i aquesta estabilitat que cercam per donar la
millor atenció possible, com bé deies, allà on l’administració
no pot arribar; perquè no oblidem que el servei que nosaltres
prestam és públic, són serveis públics encara que es facin a
entitats que siguin privades sense afany de lucre i aconseguir
amb aquestes dues lleis també evitar que hi hagi empreses,
entitats mercantils que facin negoci amb la pobresa. Això és
també un punt per a nosaltres molt important. 

Crec que podem aconseguir amb tota aquesta..., amb
aquesta definició d’una entitat del tercer sector i de quina
entitat pugui concertar o no determinats serveis públics de
l’administració.

Totalment d’acord amb la perspectiva de gènere. Nosaltres,
de fet, EAPN Espanya fa dos anys va aprovar ja una declaració
sobre tot el tema de perspectiva de gènere, tenim un grup de
gènere dins EAPN Espanya que treballa amb això, i la intenció
quan desenvolupem entre tots aquest pla d’acció seria que
aquesta perspectiva de gènere fos transversal a totes les
mesures que es prenguin, no només per una qüestió ètica o
moral, sinó per una qüestió també pràctica, vull dir, la pobresa
afecta més a la dona pel simple fet de ser dona, i és així, té
treballs pitjor remunerats, per tant, té pensions pitjor pagades,

continua sent majoritàriament la responsable de la cura de
dependents i menors i gent gran i té sostres de vidre a l’hora
de desenvolupar la seva vida professional, i té un seguit de
factors que la fan més vulnerable a la pobresa i a l’exclusió. I
lògicament això ho hem de tenir en compte.

No sé si m’he deixat qualque cosa..., ah!, parlava també la
companya de les reunions cada dos mesos; era una proposta,
una idea, perquè creiem que és un període suficientment
ample com per poder anar avançant i suficientment estret com
per no perdre el contacte de la tasca que es desenvolupa. La
idea és precisament tenir un contacte permanent, però
veure’ns cada dos mesos per posar damunt la taula aquelles
mesures que s’hagin implementat, aquelles accions que
s’hagin prioritzat i lògicament també fer l’avaluació de tot el
que es faci.

És una proposta, s’ha de debatre, com deia abans a tots els
grups, aquest esborrany se ús presentarà, us donarem un temps
per estudiar-lo, fer les aportacions, esmenes i suggeriments
que considereu i a partir d’aquí arribar a un acord, fer un acte
protocol·lari de signatura i començar a fer feina.

Moltíssimes gràcies a la comissió per la convidada.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha qualque grup que vulgui intervenir? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA EUROPEA
DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ
SOCIAL A LES ILLES BALEARS (Andreu Grimalt i
Rosselló):

Jo confiï..., bé, això està preparat, l’esborrany el teniu, per
tant, simplement és tenir..., que tenim, (...) té totes les vostres
adreces enviar-vos-ho i començar. Ja dependrà de vosaltres, el
temps que ens doneu vosaltres per analitzar aquest document,
ens ho retorneu si hi ha suggeriments o algun tipus de cosa
que vulgueu afegir, llevar o modificar i després ja el
funcionament protocol·lari de la casa, que se m’escapa un
poquet, a l’hora de firmar el pacte. La intenció era fer-ho
abans de final d’any, la signatura, per a ja a l’any 2020
començar amb les reunions.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més intervencions? Idò, volem agrair una vegada més
la presència tant d’Andreu Grimalt com d’Àngela Aguiló per
part d’EAPN i, bé, seguim evidentment en contacte i tenim una
legislatura que es preveu que pugui ser intensa, no?

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

Gràcies a totes i a tots.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	Compareixença del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló, director tècnic de la Xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB), sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm. 6423/19.

