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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió d’avui i en
primer lloc correspon demanar si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, president, Sílvia Cano substitueix Joan Mascaró.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras, Assumpció Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

1) Compareixença RGE núm. 887/20, del director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, el Sr.
Serafín Carballo i  García, sol·licitada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (article
46.3), pel procediment d'urgència, i acordada la
recaptació del compareixent a la sessió de la comissió del
dia 13 de febrer del 2020, per tal d’informar sobre els
suposats casos de tràfic de drogues i explotaci ó  sexual
que afecten menors d’edat dependents de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del Sr. Serafín Carballo García, director de
l’Oficina Balear de la Infància i Adolescència sol·licitada pel
Grup Parlamentari El P i Proposta per les Illes Balears,
mitjançant l’escrit RGE núm. 887/20 i aprovada a la sessió de
la comissió de dia 13 de febrer, per tal d’informar sobre els
suposats casos de tràfic  de drogues i explotació sexual que
afecten menors d’edat dependents de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS).

I també la compareixença RGE núm. 1977/20, de la Sra.
Maria Durán, directora general de l’IB Dona, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular i aprovada a la sessió de la
comissió de dia 13 de febrer, per tal d’informar sobre el
funcionament i el desenvolupament del Pla autonòmic de la
lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació
sexual i l’abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-
2020).

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a la Resolució de la presidència reguladora de les
compareixences, previstes als  apartats tercer i quart de
l’article 46 del Reglament del Parlament.

Començam amb el debat de la compareixença del Sr.
Serafín Carballo García, director de l’Oficina Balear de la
Infància i Adolescència,  sol·licitada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Serafín Carballo per tal de fer
l’exposició oral sense limitació de temps. Sr. Carballo,
benvingut, quan vulgui.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

Moltes gràcies. Bona tarda, senyores diputades i senyors
diputats. Vull agrair la meva compareixença i a través
d’aquesta compareixença compartir amb vostès les actuacions
que des de l’Oficina Balear de la Infància i Adolescència hem
fet, en relació amb les situacions d’explotació sexual de
menors a la nostra comunitat balear i en especial a menors que
estan sota la responsabilitat del sistema de protecció de
menors de les illes i en particular de l’IMAS.

Vull recordar inicialment quines són les funcions de la
nostra oficina (OBIA). Les nostres funcions són rebre i
tramitar queixes i greuges sobre situacions d’amenaça o
vulneració de drets dels menors que li siguin presentats,
posant en coneixement de Fiscalia les possibles vulneracions
d’aquests drets, promoure i facilitar l’aplicació  i la difusió
dels convenis i les recomanacions internacionals i la
legislació nacional sobre els drets dels menors. Proposar
adaptacions o reformes de procediments, reglaments, o lleis
per a la defensa més eficaç dels drets dels menors i procurar
la millora constant dels serveis adreçats a l’atenció dels
menors dins la comunitat autònoma de les Illes Balears, entre
els més destacats.

Fa ara tres anys que estic al front d’aquesta oficina i des
del primer moment els puc assegurar que el problema de les
sortides no autoritzades o els no-retorns, les dites fugides i la
seva connexió en alguns casos amb l’explotació sexual, va ser
una de les nostres preocupacions més greus, quasi diria que
una obsessió, tal com va quedar reflectit en els diferents
informes presentats al Parlament balear des de l’any 2016 i
2018 i també serà ara el 2019, en els quals es manifestava ja
la gravetat que des de la perspectiva de l’oficina aquesta
situació tenia, així com les diferents recomanacions que
faríem per posar fre a la mateixa.

En aquests informes, vostès ho poden constatar perquè
estan disponibles per a tots vostès, es fan constar les següents
recomanacions en relació a això. La qualificació d’alt risc de
les fugues, siguin voluntàries o no, de menors sota la
protecció per part dels cossos de seguretat de l’Estat. Posar
en marxa un protocol de fugues efectiu als centres de
protecció. Necessitat d’anar i atendre les causes, les fugues i
l'explotació sexual comercial dels menors protegits. I establir
estratègies adequades als centres d’acollida residencial, que
contrarestin aquestes dinàmiques i facin atractiva la seva
permanència al centre. Aprovació del protocol d’actuacions en
casos d’abús sexual i explotació sexual infantil, per millorar
la coordinació interinstitucional en les actuacions en interès
superior del menor. Optimització de la coordinació
interadministrativa en l’àmbit de la protecció a la infància a les
Illes Balears. Activació de mecanismes eficients de traspàs
d’informació i comunicació entre administracions. Canvi
d’enfocament en protecció, que aposti per l’estabilitat dels
equips educatius, per oferir als menors figures afectives,
educatives, professionals, especialitzades, estables i de
qualitat, amb una forta vinculació amb els menors. I garantir a
tot el territori de les Illes Balears d’una atenció terapèutica
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especialitzada, adequada a les seqüeles dels maltractaments i
abusos sexuals.

Però també amb anterioritat i des de l’any 2008, es varen
fer des de la nostra oficina, no en el meu mandat, sinó en
etapes anteriors, es varen fer des de la nostra oficina fins a
l’actualitat 45 actuacions diferents en relació amb l’explotació
sexual infantil , motiu pel qual es varen obrir altres tants
expedients informatius, parl des de l’any 2008. Durant el meu
mandat al front de l’oficina, he visitat 47 vegades els centres
de protecció de les Illes Balears i el de justícia juvenil i he
estat en connexió amb els centres, amb els menors i els seus
educadors.

De les primeres actuacions en arribar a la direcció de
l’oficina, va ser demanar a la directora insular de la Infància i
la Família de l’IMAS, la relació de no-retorns, o sortides no
autoritzades que es produïen als centres d’acollida residencial
de protecció. Se m’envià inicialment aquesta relació, el que
observo en primer lloc és que aquest fenomen es produïa a
molts de centres residencials de protecció en adolescents.
Així, el mes de febrer del 2017 es varen produir un nombre
preocupant de sortides no autoritzades o no-retorns i jo en
comptabilitzo 115, de les quals 32 varen ser de més de 24
hores. El mes de juliol d’aquell mateix any 2017, s’havia
passat ja a 74 que afectaven 36 menors. El mes d’octubre de
l’any 2019, 29. I l’1 de gener de l’any 2020 eren 11. Per tant,
hem de poder reconèixer el treball intensiu que s’ha fet aquest
temps, per tal de controlar aquest fenomen, amb una minva
significativa de les sortides no autoritzades, no-retorns als
centres, fruit del treball que tant des dels centres residencials
de protecció, com des del mateix IMAS s’havia fet a través de
la posada en marxa de diferents circulars que donaven
instruccions als centres de quines passes s’havien de donar
davant cadascuna d’aquestes situacions i a través també de la
formació i la sensibilització dels professionals.

Les motivacions d’aquestes fugues no necessàriament eren
per explotació  sexual de menors. La majoria d’aquestes
situacions tenien més a veure amb la necessitat de determinats
menors, d’escapar de situacions que no sabien resoldre,
l’evitació de les conseqüències d’un acte no permès i/o
sancionat, no trobar-se a gust a la llar, imitació d’altres
menors, voler tornar amb les seves famílies i el seu entorn
d’amics i experimentar sensacions. 

Les restriccions en les autoritzacions de sortida per part
del servei de protecció de menors de l’IMAS, perquè els
menors poguessin anar a casa d’amics o companys d’escola,
aniversaris o convidades que impliquessin pernoctes, se
seguien un seguit de requisits, com que els adults de la casa
dels amics havien de presentar un certificat negatiu
d’antecedents de delictes sexuals i altres requisits , la qual
cosa va produir una onada de protestes que els menors em
manifestaren a les visites que feia als centres, perquè aquestes
exigències de facto, havien provocat que se’ls deixés de
convidar, per les complicacions que suposaven per a les
famílies dels seus amics, la qual cosa, jo mateix, vaig trobar
excessiva i ho vaig traslladar a l’IMAS perquè s’estaven posant

obstacles a la necessària integració social d’aquests menors,
aïllant-los encara més.

En alguns casos se sospitava que hi havia extutelats que
captaven alguns d’aquests menors i que els donaven drogues,
allotjament, menjar i en alguns casos tenien relacions sexuals
amb ells o elles, o en facilitaven l’accés d’altres adults. A la
nostra oficina ens varen arribar diferents informacions
relatives a diferents indrets de Mallorca, on es produïen
possibles situacions d’explotació d’infants i adolescents.

De totes aquestes informacions s’havia donat trasllat
immediat a Fiscalia i als cossos de seguretat. Tenim
constància que hi ha hagut intervenció de policies en tots
aquests casos, i que va ser negatiu el resultat de les
investigacions; també que alguns d’aquests menors captadors
varen ser ingressats a Es Pinaret pel jutge de Menors.

Les darreres informacions d’aquests dies, de detencions
d’adults arrelats amb l’explotació sexuals a Palma i Maó són
indicador de com aquest fenomen de la tracta, que el veiem
sistemàticament en el cas de les dones, es pot reproduir molt
fàcilment en el cas dels menors. Prova d’això són casos
recents de xarxes d’explotació infantil amb menors de
protecció, com han estat a Las Palmas de Gran Canaria, a
Múrcia, a Castelló, a Madrid o, una mica més enrere, el famós
cas del pub Arny de Sevilla, l’Escola Pia de Lisboa, per no
parlar de casos d’Anglaterra, Bèlgica o Regne Unit que han
sortit a la premsa i varen tenir difusió.

Per tant hem d’estar tots hipervigilants. Sabem, com així
es va demostrar en tots  aquells casos, que sol haver-hi una
cadena de complicitats que explica les dificultats per poder
detectar-les per la presència com a clients de persones que
cerquen sexe amb menors de tots els estaments socials. Les
xarxes d’explotació sexual infantil sabem que són hidres de
mil caps que emergeixen periòdicament i  que es tornen a
submergir davant d’un fet dramàtic o desmantellament de les
mateixes en les profunditats abissals de la perversió humana.
Sabem que la xarxes cerquen menors vulnerables perquè es
presten millor a l’engany, a la confusió, a la manipulació de
l’adult abusador o explotador, una demanda d’adults que
desitgen satisfer les seves fantasies pedòfiles de sexe amb
menors, la qual cosa expressa les misèries sexuals dels seus
clients i, per altra banda, la d’alguns adults que volen lucrar-se
amb aquesta activitat.

L’any 2017 vaig tenir 7 reunions amb la Direcció Insular
de Menors i Família de l’IMAS, essent la primera als pocs
dies d’assolir la meva responsabilitat com a director de
l’Oficina; el 3 de gener de 2017 tinc la primera reunió. En
aquestes reunions els vaig traslladar la nostra alarma per la
dimensió que tenia el tema de les fugues o no-retorns i les
possibles connexions amb (...), així com la necessitat que
s’implementessin mecanismes i mesures que ajudassin a
reduir aquestes. Vaig tenir una reunió així mateix aquest any
amb el delegat de Govern per la violència de gènere i de la
infància per traslladar-li totes aquestes informacions. Ell
comenta que estan molt preocupats també pel fenomen de les
fugades o els no retorns als centres, que a la policia li
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desmoralitza recollir nines fugades, portar-les als  centres
residencials de protecció i que tornassin a escapolir-se al poc
temps; pensaven que els centres s’havien d’implicar més en
aquest tema i no únicament limitar-se a posar denúncies per la
fugues o els no retorns. Ens arriba -ells mateix ens dóna la
informació- que en aquell moment cada agent de la policia de
la Unitat de famílies tenia un centenar d’ordres de protecció
de dones maltractades al seu càrrec, i a més s’havia d’assolir
la localització de nines i nins fugats dels centres. 

Constato la gran preocupació que hi havia a la UFAM a les
reunions que tinc amb ells, i que s’estava fent el màxim des
dels cossos de seguretat de l’Estat per fer front a aquesta
realitat i que estaven al límit. Així mateix tinc tres reunions
amb Fiscalia de Menors, amb els dos delegats de Govern i
dues amb Policia Nacional per manifestar-los la nostra alarma
per aquest problema. En aquestes reunions tots pensen que els
centres s’havien d’implicar més en les fugues o no-retorns, i
també es demana reiteradament per part de Fiscalia de Menors
posar en marxa el Centre comportamental per part de l’IMAS
que establia la Llei 8/2015, així com ampliar e l servei de
protecció en la cobertura horària d’atenció.

Amb anterioritat sempre hi havia hagut fugues o no retorns
als centres de protecció: a la fira del Ram, les festes de Nadal
o els estius, en les vacances. En les contínues visites als
centres observo la gran preocupació dels educadors per
aquests menors que fugen. Aquests pensaven que les policies
havien d’implicar-se més a prioritzar l’alt risc d’aquestes
investigacions i d’aquestes localitzacions, les quals es
denunciaven sistemàticament segons el protocol a comissaria
o a quarters de la Guàrdia Civil i a Fiscalia. Des dels cossos de
seguretat, com deia, es queixaven de la manca d’implicació
dels centres residencials, de no fer més del que feien, i el seu
clam perquè s’implicassin a intentar trobar-les, que la seva
responsabilitat estava també fora del centre i que anessin a
cercar-los, com qualsevol pare o mare faria quan un dels seus
fills desapareixia de ca seva. Cadascú esperava que l’altre part
fes més del que feia.

En aquell moment la meva impressió és que hi havia un
sentiment d’impotència en molts de professionals amb un fet
que els desbordava. Semblava que hi havia un efecte contagi
poderós d’uns menors que lideraven i estiraven els altres per
fugir dels centres i no retornar. El que succeïa, de fet, era en
realitat que ens trobàvem davant una nova tipologia de menors
adolescents que estaven... -perdó- ...que feia temps que
arribaven als centres de protecció, i de reforma també. Aquest
fenomen posava en evidència que no s’havien format ni
preparat suficientment per abordar aquesta nova realitat. Els
centres residencials de protecció estaven més preparats per a
tipologies de menors no tan extremes i més normals, malgrat
que alguns presentassin problemes de convivència familiar,
problemes de conducta o  de consum de tòxics incipients.
Aquests menors eren  més manejables, no presentaven quadres
d’estrès posttraumàtic o quadres dissociatius tan clars com els
que ara apareixien. Pel contrari, ens trobàvem amb una nova
tipologia d’adolescents, nadius i experts en el maneig de les
xarxes socials, amb una gran impulsivitat, seduïts per un
consum compulsiu de marques, idolatradors del luxe, amb una

sexualitat precoç i a vegades promíscua, molts d’ells o elles
havien estat víctimes d’abusos sexuals, alguns havien
protagonitzat episodis de violència filioparental, molts d’ells
ja havien experimentat fugues de ca seva, i tenien els pares
fora de joc, desbordats i amb una impossibilitat d’exercir el
seu rol parental, la seva autoritat davant d’aquell fill o filla,
nins i nines que havien jugat amb anterioritat a l’exposició del
seu cos a les xarxes socials per cercar l’aprovació i els likes,
que jugaven a ser adults  i adultes i eren conscients del seu
poder i de l’interès que despertaven al seu voltant, arribant fins
i tot a la mercantilització del seu cos. Eren, en realitat,
bombes a punt d’esclatar.

Aquests menors provenien, alguns, d’entorns familiars
vulnerables, amb presència de violència familiar, però també
provinents de famílies de classe mitjana, amb pares permissius
i complaents. En realitat veien que aquest tipus de dinàmiques
no eren molt diferents de les d’altres menors que vivien amb
les seves famílies normalitzades, i que presenten un
funcionament semblant. Era, en definitiva, un empoderament
equivocat el d’aquests joves, que es posaven en risc i es
convertien en víctimes d’adults depredadors. Són menors que
no es deixen protegir i que fugen de les rutines diàries de la
vida dels centres o de les seves famílies, de les normes i
obligacions, per cercar l’aventura, experimentar un sentiment
de llibertat total.

Aquestes onades de menors adolescents que arribaven als
centres constituïen tot un desafiament als sistemes de treball
socioeducatiu. Molts de centres, conscients d’aquesta realitat,
optaren per fer processos de supervisió externa, formació i,
específicament, formació en ESIA, que els ajudés a emprendre
canvis estructurals en el seu funcionament i el seu model
educatiu. A les meves visites contínues als centres vaig
constatant que aquells canvis varen començar a donar els seus
fruits. Fa uns anys era impensable que aquesta nova tipologia
de menors arribaria als centres i per tant no hi havia hagut la
possibilitat d’estar preparats.

Des de la Direcció General de Menors, per altra banda, a
través de la Fundació Amaranta, es varen organitzar a finals de
2016 i principis de 2017 multitud de tallers de formació en el
tema d’explotació sexual de menors pels quals varen passar
més de 2.000 professionals, la qual cosa va suposar un
augment de les notificacions de possibles casos d’explotació
sexual infantil i adolescent al Registre unificat de
maltractament infantil. 

Per altra banda s’activà tot un procés de reunions de les
comissions interinstitucionals del protocol marc
interdisciplinari de maltractament infantil; reunions
polítiques, també, de les comissions polítiques; també dels
grups de treball del protocol d’avaluació i tractament d’abús
sexuals i explotació sexual de les comissions interinsulars;
reunions de revisió conjunta de casos amb municipis i
consells... Tot aquest procés, molt intensiu, va concloure amb
l’aprovació del Protocol d’ESIA pel Consell de Govern el dia
31 d’agost de 2018.
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Aquest protocol era conseqüència de la ratificació per part
de l’Estat espanyol el 12 de novembre de 2010 del conveni del
Consell d’Europa per a la protecció dels nins i nines contra
l’explotació i l’abús sexual, conegut com el Conveni de
Lanzarote, pel qual, i cito textualment, “els estats membres de
la Unió Europea estan obligats a adoptar a nivell nacional i
local una sèrie de mesures contra l’explotació sexual de
menors entre les quals hi ha la coordinació dels diferents
organismes responsables com educació, sanitat, serveis
socials, autoritats judicials, policies, mesures legislatives, de
prevenció, de protecció, assistència a les víctimes,
mecanismes de recollida de dades i la cooperació entre els
poders públics competents, la societat civil i el sector privat
a fi de millorar la prevenció i lluita contra aquesta explotació”.

Des del Observatori estatal de la Infància s’ha estat pilotant
aquest procés a la majoria de les diferents comunitats
autònomes. Per altra banda, des del Ministeri de Sanitat i
Consum i Benestar Social s’han elaborat tres plans d’acció
contra l’explotació sexual infantil i  de l’adolescent que
concreta un seguit de mesures entre les quals destaquen la
intensificació de la coordinació entre tots els actors
concernits, essent el tercer pla per al període 2017-2020. El
contingut del Protocol d’avaluació del tractament d’abús
sexual i explotació sexual de la CAIB està en sintonia amb
totes aquestes recomanacions. 

Des de l’OBIA, malgrat que no hem participat directament
en aquestes comissions, sí que hem estat informats del seu
treball i hem estat testimonis del gran esforç de les diferents
entitats, administracions i organismes per optimitzar la seva
coordinació , però a la vista dels resultats sembla que no ha
estat suficient.

Tornant a la situació dels centres en aquell moment
observàrem que es produïa una gran mobilitat d’educadors,
passaven d’un centre a altres cercant millores en les seves
condicions laborals i professionals. Aquesta inestabilitat dels
equips educatius dels centres residencials de protecció eren
degudes a les diferències retributives i de condicions laborals
entre uns centres i altres, finalment els nous concerts de
l’IMAS amb la xarxa de centres col·laboradors de protecció
infantil amb una estabilització i millora del finançament ha
permès també millorar les condicions retributives dels
professionals, així com ha fet que diverses de les entitats
hagin apostat per fer equipaments nous, moderns, que
ofereixen un entorn més acollidor als menors, cosa que, bé, és
de destacar, també.

Aquest nou escenari permet oferir unes condicions més
adequades per abordar amb més eficàcia aquest problema. 

S’ha d’aprofundir més en l’especialització dels
currículums formatius dels educadors socials i d’altres
professionals de la intervenció en aquest camp, com els
psicòlegs i els treballadors socials que els permeti fer front
a aquest desafiament per gestionar situacions tan complexes
al món de la protecció i de la justícia juvenil i que requereixin
treballar les habilitats emocionals de vinculació afectiva i

conscients amb els menors, el maneig de situacions de crisi,
d’acompanyament de menors amb problemes d’autoregulació,
d’impulsivitat, en consums, etc. Tinc constància que en
aquests moments s’està considerant oferir des de la
Universitat nostra una formació especialitzada que respongui
millor a aquesta necessitat.

Per altra banda, des de la crisi de 2008 es produeixen
importants retallades, manca d’inversió en el sector amb la
impossibilitat de contractació estable de professionals (...)
generalitzades i tot això va condemnar a una situació de
precarietat, inestabilitat a l’organització de protecció de
menors que ha perdurat massa temps i que no ha afavorit a
crear les condicions organitzatives i estructurals més
adequades per fer front a aquest problema que ens venia
damunt.

Alguns centres de protecció varen proposar fer una revisió
del seu funcionament i varen apostar per fer supervisions
externes, com ja havia dit, que els va ajudar a enfocar d’una
manera diferent els seus models d’intervenció. 

He de dir també que en general els centres col·laboradors
han anat fet aquests canvis i que això ha contribuït entre altres
coses a la reducció dràstica de sortides no autoritzades tant en
els col·laboradors com en els propis o... i canvis de protocols,
a partir dels canvis al protocol de fugues amb un major esforç
a mantenir el contacte amb aquests menors via whatsapp o anar
a cercar-los més activament, cosa que jo he constatat i he
comprovat als diferents centres que aquesta pràctica ja es va
fent. Hi ha hagut un esforç en la formació a destacar en tot
aquest grup de centres.

També hem de dir que als centres de l’IMAS ens trobàvem
amb una dificultat afegida, han estat molt més condicionats
per la normativa de funció pública per la contractació i l’accés
a llocs de feina que clarament dificulta i impedeix que aquests
centres puguin tenir l’estabilitat d’equips i l’especialització
necessària per fer front a aquesta realitat.

Els sistemes d’accés als lloc de feina en l’administració
pública mitjançant borses sense cap experiència
d’especialització, d’experiència provada, d’existència de
qualitats, de competències, d’habilitats i de destreses, sinó
mitjançant únicament un títol acadèmic i cursos oficials, fa
possible que es pugui incorporar a un equip de protecció, sigui
educatiu, terapèutic o d’equips tècnics, professionals que no
comptaven amb l’especialització necessària per fer front al
treball amb nins i adolescents que han viscut processos
traumàtics i que presenten seqüeles greus per aquells motius
així com conductes dissociades, desafiaments, desregulades,
etc.

Hem vist menors i famílies, casos molt greus, que han
tingut fins a vuit professionals, referents diferents en el seu
pas per protecció, per la qual cosa hem tingut queixes d’alguns
pares. Tots aquests anys el sistema de menors ha estat
clarament precaritzat, no ha ajudat a crear les condicions per
fer front a un desafiament com el que ens ocupa. 
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Hem de tenir present que Mallorca està al cap de les
notificacions greus al Registre de Maltractament Infantil, el
RUMI, el Registre Unificat de Maltractament Infantil, de tot
l’Estat espanyol, així com és la primera també en
notificacions per abusos sexuals.

Els anys 2017, 2018 i 2019 el Servei de Protecció de
Menors de l’IMAS va rebre 7.300 notificacions qualificades
com a greus al RUMI que obligatòriament havien de valorar. 

Em poden dir vostès com es pot afrontar una magnitud de
treball semblant amb una organització en les condicions de
precarietat imposada per les conseqüències que jo els estic
descrivint?

Hem de poder pensar per un moment en la pressió brutal
que els professionals d’aquests serveis han estat suportant tots
aquests anys des de la crisi i com han pogut afrontar la seva
tasca.

La legislació laboral, els gestors dels recursos humans de
les administracions públiques i els mateixos sindicats no varen
ajudar a cercar fórmules que pal·liassin la rígida cotilla
d’aquesta normativa.

He trobat a faltar una major sensibilitat i manca de
compromís de to ts  aquells actors de posar damunt els
deslegítims interessos de tots els treballadors de la igualtat 
d’oportunitats els interès superior del menor que requeria
d’altres sistemes d’accés als llocs de feina a l’administració.

Això fa que els equips de protecció del sistema públic
hagin patit d’una major precarietat, inestabilitat i manca
d’especialització necessàries i imprescindibles per oferir als
menors i a les seves famílies les millors condicions per
treballar amb ells.

Estarem d’acord que no es pot continuar treballant
d’aquesta manera, malgrat que estic observant que es donen
passes significatives darrerament per posar-hi remei dintre de
les limitacions de la normativa que tenim de funció pública.

La nova Llei d’infància i adolescència que vostès aprovaren
ahir va fer un any, no sé si se’n recorden, ahir va fer un any que
es va aprovar la Llei balear d’infància i adolescència, obrí, va
obrir una porta per garantir des de l’administració pública una
major exigència de formació i especialització per als
professionals que treballen al món de la protecció i de la
justícia juvenil.

En les seves mans, senyors diputats i senyores diputades,
hi ha facilitar aquests canvis a la Llei de funció pública que
facin possibilitin incorporar l’especialització tal com marca
la Llei d’infància als equips de menors tant de justícia juvenil
com de protecció.

Dissortadament l’explotació sexual d’infants i adolescents
ve de temps enrere. Jo mateix abans d’estar al capdavant de
l’Oficina Balear de la Infància i Adolescència he estat durant
29 anys cap del Servei Psicoterapèutic d’Infància i Família de

l’IMAS, un equip de terapeutes i psicomotricistes que atenen
nins i adolescents que presenten seqüeles de maltractes i
abusos i a les seves famílies, servei pel qual han passat més de
4.000 infants i adolescents en quasi els 32 anys de la seva
creació.

Hem estat testimonis fa anys d’adolescents en el sistema
de protecció dels quals se sospitava que podien ser víctimes
d’explotació sexual, situacions de les quals es donava
sistemàticament coneixement a Fiscalia i als cossos de
seguretat. Per tant, és un problema que fa anys que es detecta
i hem de reconèixer això.

Hem de treballar sense descans mentre un sol menor sigui
explotat sexualment, hem de posar tots els mitjans a l’abast
per rescatar aquest menor d’aquest món. 

A l’Oficina, dintre de les seves possibilitats, hem intentat
aportar solucions a aquest problema; a més del que hem
comentat fins ara, hem participat en la Comissió Interinsular
de tracta d’Eivissa; també vàrem convidar un reconegut
especialista internacional, Rémy Steiger, director d’un centre
de referència belga, en adolescents i joves extremadament
complicades, al qual es remeten dones adolescents de tot
Bèlgica, tant de protecció com de reformar, i que va presentar
a diferents professionals d’aquests àmbits a Mallorca el seu
model de treball als seu centre residencial, i que han
aconseguir que no hi hagi cap fuga, i que aquestes nines
estiguin plenament integrades a la seva comunitat.

Per altra banda estem finançant una investigació des del
mes d’octubre de l’any 2019 sobre explotació sexual de
menors a les Illes Balears, per conèixer la seva incidència a la
nostra comunitat autònoma. De la mateixa manera estam
promovent altres investigacions que ajudin el sistema de
protecció de les nostres illes a innovar i tenir un coneixement
del seu impacte en la vida dels menors i de les seves famílies
biològiques i acollidores, així com de les propostes de
millora que aquestes fan. Per suposat hem obert un expedient
informatiu arran dels casos dels menors que se sospita puguin
estar essent explotades i explotats sexualment a l’espera de
veure quines mesures es prenen tant per part de l’IMAS, com
veure com es conclou la investigació per part de Fiscalia i
Policia.

Per altra banda hem impulsat, com a Oficina Balear de la
Infància i l’Adolescència, amb la col·laboració del Ministeri
de Justícia, les sales de justícia amigable a quatre seus
judicials de les Illes Balears, i esperem fer-les extensives
pròximament a la resta de seus judicials de la nostra comunitat
autònoma, amb la finalitat de prevenir la victimització
secundària i l’experiència traumàtica que suposa per molts
d’aquests menors que han estat víctimes d’abusos sexuals el
seu pas pels jutjats.

Finalment voldria referir-me a la gran responsabilitat dels
mitjans de comunicació i a la necessitat de respectar
escrupolosament els drets dels menors en matèria
d’informació. Hem estat en contacte freqüent tots aquests
anys amb els mitjans de comunicació, i des de la nostra
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oficina valoràvem positivament la seva responsabilitat en
general en el tractament de notícies de menors i el respecte
als seus drets. Hem tingut moltes converses aquests anys amb
professionals del periodisme, alguns dels quals a les seves
notícies feien referència explícita al fet que no podien donar
més dades per respecte a aquests drets del menor. Per això
ens ha cridat l’atenció el que ha passat aquestes darreres
setmanes en alguns rotatius, perquè veiem que hem tornat
enrere, i demano als companys de la premsa un clar
compromís amb el respecte escrupolós als drets a l’honor, a
la intimitat i a la pròpia imatge dels menors. El legítim dret a
la informació no pot ser a costa de crear una imatge
estigmatitzadora, com ha succeït en alguns casos de menors
de protecció. Si es pensés en l’impacte del tractament
d’algunes informacions i de determinats titulars en aquest grup
de població ens n’hauríem estalviat alguns que han contribuït
al fet que nines de protecció haguessin d’escoltar dels seus
companys d’institut si és que es prostituïen, o el cas d’ahir,
que em comentava un educador que a algunes nines les
insultaven -de protecció- dient que eren unes putes. Per tant
jo crec que hem de tenir cura realment de l’impacte que té i de
la responsabilitat que tenim tots.

S’ha banalitzat sobre aquests efectes negatius plantejats,
que el que no es volia era parlar del que estava succeint. Durà
temps la descontaminació d’aquest binomi que s’ha creat de
protecció igual a prostitució i explotació sexual infantil.
Aquestes setmanes, l’APEIB, l’Associació d’extutelats de les
Illes Balears, ens ha ajudat a veure com la resiliència d’aquests
menors que han passat per protecció els ajuda a protegir-los
davant totes les adversitat que la vida els ha aportat, però no
els hem de posar més obstacles encara dels que tenen. Seria
lamentable que la crisi que ha obert aquest abominable delicte
d’aquests menors víctimes d’una presumpta violació grupal i
el reconeixement per part de l’IMAS dels 16 casos de menors
sota la seva protecció que estan essent explotades es tornés a
submergir en l’oblit.

Tot això ens obliga a plantejar-nos la necessitat
d’escometre canvis profunds i estructurals que han d’ajudar a
augmentar significativament la protecció i el benestar de la
nostra infància i adolescència més vulnerable, fins i tot la
d’aquells menors que no es deixen protegir. El sistema de
protecció, el sistema judicial, els cossos i forces de seguretat,
el sistema de justícia juvenil, la Universitat, les associacions
i els col·legis professionals, les entitats col·laboradores en
matèria de protecció, els mitjans de comunicació i nosaltres
també com a oficina, ens toca a to ts plantejar-nos amb
urgència què hem de fer per contribuir a una vertadera
protecció , que sigui més eficient, més garantista dels drets
d’aquell sector de població. 

Aquesta crisi ha tocat a totes les portes i l’hem d’aprofitar.
La nova llei d’infància obre una gran porta a reorientar les
prioritats en les polítiques d’infància, i aquest gir només pot
ser cap a la prevenció comunitària i el suport a les famílies, i
la creació d’equips d’intervenció familiar a cada territori, a fi
que la cadena d’intervencions sigui molt més primerenca que
el que ara succeeix, i que les intervencions solen produir-se,
en general, anys després dels primers signes que es produïen,

que qualque cosa no anava bé en un nin o en un adolescent, i
que si no es fa res quan aquests primers indicadors apareixen
temps després ens trobam amb una crisi d’una magnitud molt
major. Per tant ara resta pendent desplegar aquesta llei amb el
suport de totes les administracions i poders, per d’aquesta
manera garantir un major benestar als infants i adolescents i a
les seves famílies.

Jo agrairia, senyors i senyores diputades, que fossin
capaços d’entrar en una lògica de solucions en aquest tema, i
que aquest debat es pogués donar al voltant de què pensam que
pot protegir millor els nostres menors de l’explotació sexual
infantil i adolescent, siguin menors sota la protecció o no.
Tots estem obligats a treballar per garantir el benestar i els
drets dels nostres nins i adolescents, s igui des de les
responsabilitats públiques o sigui des d’altres àmbits, des de
l’oposició. El Pacte balear per la infància de 2013, subscrit
per totes les forces polítiques parlamentàries de les Illes
Balears, i la mateixa llei d’infància i adolescència, aprovada
per unanimitat, són la millor expressió de com aquests
objectius de treballar i garantir el benestar de la infància ha de
ser una clara prioritat per a tots, més enllà de les dinàmiques
polítiques que en cada conjuntura i en cada moment sorgeixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carballo. Correspon ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, si els grups
parlamentaris així ho consideren, per tal de formular..., o bé
s’estimen més que continuem? Podem continuar, no és ver?

El Sr. Director de l’OBIA pot contestar globalment o pot
contestar individualment.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

Contestaré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Carballo, per ser aquí
avui en aquesta compareixença. Trobàvem que era l’esglaó de
la cadena que faltava per comparèixer; d’altres també, però no
ha pogut ser.

En qualsevol cas vostè diu que ens hem de plantejar -recull
les darreres paraules- què podem fer entre tots per poder
arribar a solucions per a aquests infants. Una d’elles era una
comissió d’investigació, que s’ha demanat en seu
parlamentària i que al final ha estat denegada, tant aquí com al
Consell de Mallorca. Aquesta hagués estat una bona cosa; no
l’ha proposada El Pi, però sí que pensam que per arribar al
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fons moltes vegades el que s’ha de fer és donar llum i intentar
donar respostes a tot allò que també diputats i diputades tenim.

A mi m’ha agradat molt la diagnosi que ha fet de la situació
que pateixen les nines i els nins d’aquesta terra que estan en
una situació de vulnerabilitat. Però tal vegada el que he trobat
a faltar, i també ens ha passat a diferents compareixences a
què hem pogut acudir, és una mica d’autocrítica. Vostè parla
de tot allò que es podria fer, parla en condicional, “es fa
necessari”, i parla en condicional o de futur, i sé que fins ara
s’han fet coses, però està clar que qualque cosa ha fallat. És a
dir, diu que uns diuen que l’IMAS ha de fer més feina, els
altres diuen que la policia hauria d’haver fet, que si la Fiscalia
hauria d’haver actuat, però al final entre tots qualque cosa no
s’ha fet bé. És a dir, una mica d’humilitat m’hagués agradat
molt més a la seva intervenció, i també no només a la seva
sinó també a les que l’han precedit.

Parlam per exemple que estam preocupats. Preocupada
estic jo, però vostès han d’estar ocupats en la solució de tot
això. Entén el que li vull dir?, és a dir, m’agradaria saber fins
on s’han ocupat. Vostès ens ha parlat de la seva activitat, i de
veres que no és res personal sinó que simplement són
reflexions que faig en veu alta, és a dir, tenim la sensació que
el paper que fa l’Oficina del Defensor del Menor és una mica
passiva i no proactiva com pensam que hauria de ser. Si és que
és defensor del menor, com es defensen aquests menors? 

Vostè ha dit, i ben dit, que s’ha reunit 47 vegades, que ha
anat 47 vegades a aquests centres de menors, és així?, que ha
tengut reunions, que ha avisat, ha advertit, ha tornat advertir,
però no és qüestió d’advertir, és que no entenem per què no ho
ha denunciat, o que és el que s’ha fet a l’hora de poder
aconseguir solucionar aquesta problemàtica. Que ha canviat la
societat?, ho sabem, que tal vegada estan hipersexualitzades i
que vénen d’entorns d’abusos sexuals, però una altra cosa no
és l’altra, són menors, són nins i són nines, que podrien ser les
nostres i perfectament haurien d’estar ben protegits.

És a dir, tenc la sensació que se segueixen passant la pilota
uns als altres. Vostè em fa una reflexió constant de totes
aquestes coses, però al final quina és la solució?, què ha fet el
defensor del Menor, a partir de tenir reunions amb uns i altres
i conscienciar i avisar? Com ha defensat els menors, que el
seu títol ho diu? Aquesta seria una de les preguntes que li
voldria fer.

Per altra banda, parla de la limitació dels moviments per
poder prevenir. Tal vegada seria aquesta la manera, no es pot,
per què no s’ha canviat?, ara parlam de fer un canvi profund,
per què no s’ha fet abans? És una mica el que també li voldria
dir al dia d’avui.

Per altra banda, vostè ja m’ha contestat a una de les
preguntes que li volia fer, teníem coneixement d’aquests casos
d’explotació sexual, no només d’aquests, sinó d’altres
anteriors, perquè això fa anys que passa i vostès ho saben. Per
tant, encara més sorpresa tenim que això no es pugui acotar,
aturar, frenar i que no es protegeixin els nins, perquè se’ls
arrabassa, com hem dit en altres ocasions, de la llar de la seva

família perquè estiguin millor i a vegades no hi estan millor,
perquè aquests 16 casos han sortit ara, però vostè ha
reconegut que ja fa anys que això passa.

Després m’agradaria saber quin seguiment es fa
d’aquells..., o quina seria la seva valoració i què pensa del
seguiment que es fa d’aquells educadors que per exemple són
acomiadats d’un centre per abusadors. Si se’n poden anar a fer
feina a una altra comunitat autònoma i no se’ls vigila, si han
estat jutjats?, totes aquestes coses, si vostès fan qualque tipus
de seguiment per protegir altres menors, o només és el cas de
Balears que ens preocupa.

Vostè també m’agradaria me contestés com explica que
l’any 2019 les fugues dels menors dels centres de protecció
fossin una constant, segons tenim entès 10, 20 fugues més
depenent dels mesos i que a l’informe anual de 2018 de
l’Oficina dels Drets del Menor parlés de, “tenim constància
que després de l’any 2017, quan es produïren moltes fugues de
menors dels centres, connectades algunes amb el fenomen
d’explotació sexual infantil, l’any 2018 segons fons de la
policia, s’han anat limitant bastant”. No entenc el concepte,
què vol dir “s’han anat limitant bastant”, s’han anat limitat en
100 persones, en 30, en 20, bastants, moltes, poc. No entenem
el concepte i tampoc entenem per què resulta que l’any 2019,
això sí, ho sabem per la premsa i pel seu informe que encara
no el tenim, es constata disminució de les fugues. O sigui,
l’any 2019 n’hi ha més, 2018 n’hi havia manco. O sigui, no
veim la tendència, que ens pareixeria lògica de si s’està fent
molta feina anar per avall. I ara resulta que el 2019 n’hi ha
més. No sé si m'he explicat bé. Ja em contestarà, però segons
la premsa el 2019 n’hi havia més que l’any anterior.

Per altra banda també voldríem saber com valora l’actuació
de l’IMAS, com la valora vostè com a director de l’Oficina de
Defensa del Menor, és l’IMAS que falla, és la policia que està
cansada d’anar a cercar nins que s’escapen? Quina és la
situació i si l’IMAS ha actuat correctament o no. M’agradaria
que ens ho digués.

Vostè també ha parlat de què s’han de canviar o s’haurien
de canviar els protocols existents. Quin és exactament el
mecanisme, m’agradaria saber, què fa com a oficina quan passa
una cosa d’aquestes i quin és el protocol que seria adient.

Quines mesures preventives es prenen, si és que es prenen
i com valora..., parlàvem abans els casos d’acomiadament, tal
vegada estic fent un relat desordenat, però com que he anat
prenent també notes, com valora l’actuació del Govern en el
cas dels acomiadaments d’aquests educadors.

Vostè ha dit que hi havia 7.300 notificacions qualificades
de greus. Per tant, encara més pena tenc, perquè si és així, si
hi ha 7.300 notificacions qualificades de greus i no són 16
nines, que ens pareix una barbaritat, però hi ha tantes
notificacions i estan qualificades de greus, per què som aquí
ara parlant d’això? O som aquí parlant d’això perquè s’ha tret
a la llum? És a dir, no entenc per què no hi ha hagut solucions
si ho tenim tan clar, la diagnosi és molt clara.
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També li demanaria valoració de la Fiscalia i els cossos de
seguretat, perquè tal vegada hauríem de començar a enfocar
cap on hi ha el problema, perquè és clar que a qualque banda es
perd i ningú ens ho arriba a contar. Hem parlat amb la policia,
ara parlam amb vostè, hem parlat amb la consellera, hem parlat
amb tothom i pareix que al final tothom ho ha fet bé. Vostè
ens ha dit tot el que havia, però no sé, a qualque banda es perd
que la cosa està clar que no acaba de funcionar i entenem la
complexitat d’aquests al·lots i entenem que les xarxes socials,
internet, WhatsApp, faciliten molt aquestes coses. I no sé, els
llevin el telèfon, no sé, ja sé que no és tan senzill, però jo és
el que faria amb una filla meva. Tal vegada és que la lògica
domèstica tal vegada s’hauria d’aplicar a la gran política,
enlloc de fer tants d’observatoris i tantes investigacions, tal
vegada amb una cosa més pràctica i eficient s’hi podria arribar.
I tal vegada vostè pensa en aquest moment que estic dient un
gran doi, però tal vegada no.

Per altra banda també, vostè ha parlat d’unes mesures
urgents, quines serien?, perquè pensam que és urgent no,
nosaltres pensam que ja hem fet tard. Però bé, tot el que es
pugui arreglar a partir d’ara, benvingut sigui. És a dir, pensam
que té gran importància fer canvis legals, ha parlat de la Llei
de funció pública en matèria de contractació d’educadors i
altres professionals, protocols i noves mesures per protegir
de forma eficient els menors tutelars i apostar per la
coordinació, aquella gran paraula que sempre s’utilitza i que
mai s’aconsegueix com a concepte i com a fet real:
coordinació, una major coordinació . Jo no sé si és que ens
superen els ego, a les diferents institucions, que cadascú té la
seva parcel·la, però a l’hora de coordinar no hi ha manera que
es coordinin bé i que les coses funcionin. Mentre nosaltres
parlam aquí, segurament segueixen passant el que denunciam
que passa. Jo no entraré en el relat dels fets, perquè estic
d’acord que s’ha protegir la integritat i la intimitat d’aquests
nins i nines i que mentre n’hi ha 16, que són una barbaritat, hi
ha 1.500 nins tutelats que estan estigmatitzats. I recordar a la
societat que a qui hem d’estigmatitzar als abusadors i a la
societat que ho consent, de la qual tots nosaltres hi formam
part, d’això no ens n’oblidam.

Així que crec que de moment per aquí...

Una darrera i ja acabaré. Els requisits, vostè ha dit que es
posaven uns requisits a l’hora de sortir, anar a dormir a una
altra cosa, que eren massa forts i que per això es varen fer més
fluixos, que no fossin tan durs a l’hora d’anar-se’n. Vull saber
si es comprovava després que aquests requisits s’havien
complit, perquè a vegades omplim de papers la vida, però
després s’han d’aplicar i s’ha de vigilar que es compleixin.

De moment és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Durán per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Serafí Carballo,
per l’explicació que ens ha donat. Bé, jo he de dir que tenia
preparada una sèrie de notes, per fer-li una sèrie de preguntes
avui horabaixa de la informació que vostè ens ha donat,
segurament no em basten, no deu minuts, no em basten un
parell d’hores.

Ens ha quedat clares unes coses i és que s’ha fet feina,
però no ha estat suficient i no hem tengut uns bons resultats.
Això ens ha quedat clar. 

Em repetiré en una sèrie de qüestions que li ha fet la meva
companya Lina Pons. És a dir, vostè ha fet menció que tenim
un protocol d’actuació d’abusos sexuals infantils, que el tenim
nou en aquesta comunitat autònoma, protocol del qual la Sra.
Consellera, Fina Santiago, està molt orgullosa, no dic que no
hi hagin d’estar, però deman, a mi m’agradaria que vostè ens
expliqués d’una manera clara i senzilla, quin és el protocol que
s’actua quan es té coneixement en base a un informe d’un
educador o d’un centre, que es diu que s’ha fugat una nina i
després es té coneixement, que després d’un no-retorn o d’una
sortida no autoritzada si no volen dir fuga, aquesta nina tenen
sospites que ha estat víctima d’una explotació sexual o que hi
ha hagut una transacció econòmica. 

Vostè ens ha explicat molt clarament la tipologia dels
infants i d'altres, d’una nova adolescència, ha explicat tota una
sèrie de problemàtiques que fan que a partir de 2016-2017 ens
trobem amb una problemàtica en els  centres amb uns nous
adolescents i que tenim uns educadors i de treballadors que no
estan preparats, que no tenen la formació adequada per a
aquest nou tipus de tipologia d’adolescents. Val, idò jo vull
saber des de l’any 2017, nosaltres ho sabem per una pregunta
que li vàrem fer a la presidenta de l’IMAS en aquell moment,
la Sra. Margalida Puigserver, en el Ple del Consell Insular de
Mallorca, es va constituir una mesa de coordinació entre la
Direcció General de Menors, competència del Govern de les
Illes, i l’IMAS, i que, si no vaig equivocada, no sé si hi anava
o no hi anava la Fiscalia.

Vull saber, a veure, si vostè, com a defensor del Menor, va
participar en aquestes meses de coordinació entre la Direcció
General de Menors, a veure si es vera que s’anaven reunint de
manera bimensual, com va dir en aquell moment la Sra.
Margalida Puigserver; i a partir d’aquí quins varen ser els
protocols de A+B+C que es feien servir, és a dir, es fa un
informe, aquest informe es deriva a l’Oficina del Defensor del
Menor, es deriva a la direcció de l’IMAS, es deriva a la Mesa
de coordinació de la Direcció General de Menors, i a partir
d’aquí què es fa amb aquest menor quan arriba un altre pic al
centre?, perquè fa tres setmanes, després d’una sèrie
d’intervencions policials a uns centres, a uns espais d’oci
nocturn, es varen detectar unes nines menors en aquest espai
d’oci nocturn, i dues d’elles havien estat fugades d’un centre,
una d’elles feia quatre mesos que havia estat fugada. A les 12
hores, si no vaig errada, o a les poques hores, tornava a estar
fugada. Després de tres anys després, és a dir, després de l’any
2017, d’aquestes meses i d’aquesta feinada que vostè ens ha
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desenvolupat aquí i tal, ens trobam que aquesta nina torna a ser
entregada per part de la policia al mateix centre, i al cap de 12
hores torna aparèixer al llistat de l’112 que la tornen cercar.

A veure..., jo vull parlar de resultats. Vostè deia... que li
agradaria que els partits polítics actuàssim amb una lògica de
solucions. Hi estic d’acord. Tots hem d’actuar amb una lògica
de solucions, però tant a l’àmbit privat com a l’àmbit públic a
part de la feina feta s’han de tenir uns resultats, i els resultats
són dolents, molt dolents. Tenim reconeguts per ara a
Mallorca quinze nines i un nin per part del president de
l’IMAS que va reconèixer que havien estat... Però sabem,
sembla ser, pels educadors que són molts més. Per tant vull
saber, quan a vostè li arriba aquest informe a l’oficina, quantes
denuncies a Fiscalia s’han produït per part de la seva oficina,
denúncies; quantes denuncies a policia. Què es fa després amb
aquestes denúncies?, perquè evidentment la policia ha
d’actuar, la Fiscalia ha d’actuar, però jo crec que nosaltres ens
hem de basar en el procediment administratiu de les
institucions que tenen l’obligació de vetllar per l’interès
superior del menor.

He llegit àmpliament tots els informes que s’han penjat
des que vostè hi és a la pàgina web, el darrer és l’informe de
2018, i és vera, vostè ha donat una xifra -a mi m’havia cridat
tot d’una l’atenció-, que estam en el rànquing, malauradament,
en el rànquing de tot Espanya en el tema de les notificacions
d’abusos sexuals, i no és el primer any que hi som; hi som, si
no vaig errada, vostè em dirà si vaig equivocada, el 2017 i el
2018, els dos darrers anys que estan penjats a la pàgina web
hem estat en aquest rànquing. Què s’ha fet per no estar en
aquest rànquing?, què s’ha fet? Vull dir que sabem que fa falta
formació específica, sabem que fa falta modificar la normativa
de funció pública perquè els educadors que arriben a aquests
centres tenguin una especialització que fa falta. Jo dic que
faria falta..., em va cridar l’atenció que quan la consellera va
venir aquí va dir que ara s’havien de cercar solucions i que
havien de començar per revisar els centres, revisar els
procediments terapèutics i revisar el protocol d’actuació. Si
estam orgullosos d’un protocol que acabam d’aprovar el 2018,
si tenim una llei, que jo l’he recordada molt, aquesta llei, vostè
ha dit que ahir feia un any de la llei, jo l’he recordada a la
compareixença de la consellera, en el Ple, l’altre dia quan
nosaltres volíem i demanàvem que s’aprovàs una comissió
d’investigació, no perquè els polítics decidíssim sinó perquè
en aquesta comissió d’investigació venguessin experts,
especialistes, col·legis professionals... per, al final, arribar a
trobar aquesta guia que ens doni unes àrees de solució. 

Està molt bé que vostè ens digui “no, és que hem passat de
117 fugues a 11 mensuals”. Són una barbaritat; m’és igual si
són 11, si són 24 o són 2. Si ja el Defensor del Poble el
setembre de 2019 ens presenta un informe que ens diu que els
centres de reforma de Balears són els més conflictius
d’Espanya, i ara resulta que també sabem, per les memòries de
l’Oficina del Defensor, que també a Balears som els que tenim
més notificacions d’abusos sexuals... No vull dir que no s’hagi
fet, però ha estat del tot insuficient. 

Per tant, torn repetir, què més feim i per què no s’ha fet?
I li he de dir una cosa, i li ho he de dir perquè vull que vostè
m’ho expliqui, vull saber per què des del moment en que tots
ens escarrufam -dia 10, dia 11, dia 12 de gener- i  quan tot
esclata, i després hi ha hagut molts d’articulistes, molts
d’articles de premsa, moltes opinions, molts d’educadors que
han parlat, i m’ha cridat l’atenció que entitats que fan feina han
dit..., una d’elles deia “agraïm que hagi sortit, perquè potser
ara, després de tots aquests anys que aquest problema anava a
més, potser ara s’hi posa una solució”. Per això jo li deman:
a mi em crida l’atenció, mirant la seva pàgina web i mirant les
notificacions i els comunicats que vostè ha fet des de l’oficina
des de 10 de gener, que l’únic comunicat que faci l’oficina
sigui per, i em permetrà entre cometes, demanar a la premsa
que tracti d’una manera..., amb sensibilitat, les notícies
d’aquests menors tutelats per no estigmatitzar-los, que em
pareix bé. Ara, em fa falta que abans que vostè demani a la
premsa, abans o després o durant, que demani a la premsa això
que l’oficina surti; a mi em fa falta una roda de premsa seva,
em fa falta saber que vostè explica les actuacions, em fa falta
que vostè mateix demani comparèixer; em fa falta alguna cosa
de donar informació pública del que s’ha fet. A nosaltres ens
fa falta.

I també li vull dir una cosa. Jo, com una persona que no
som experta en aquests temes, vostè fa molts d’anys que fa
feina dins el món de la infància i segur que en sap molt més
que jo, em crida l’atenció que vostè per una banda demani un
determinat tractament a la premsa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, li queda un minut.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. ...i a mi per exemple em va escarrufar, però a més
li dic que em va escarrufar, veure com la consellera quan va
venir aquí en aquesta compareixença, que va venir i ens va
parlar dels abusos que havien tengut segons quin tipus
d’educadors dins centres de la seva competència com Es
Fusteret o com Es Pinaret, va donar uns detalls exhaustius, és
a dir, va dir tota una conversa de WhatsApp entre un educador
i una nina menor d’edat. A mi em va escarrufar; de fet li ho
vaig dir, i no sé si a vostè li ha cridat l’atenció o no. Hagués
estat bé que vostè també hagués fet un comunicat per dir a la
consellera que no fes això; o a vostè potser li sembla bé, que
aquí es parli  d’una conversa entre una menor, però una
conversa de WhatsApp de la a a la zeta entre una menor i un
educador; d’unes conductes de si sostenidors sí, sostenidors
no, te voy a mostrar ..., entre una educadora i uns menors.
També m’agradaria saber-ho, perquè crec que tots  hem
d’intentar no ficar-nos en aquest tipus de detalls.

M’ha fet falta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán , ha exhaurit els deu minuts.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord, idò ja per a després. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, Sr. Carballo, per
venir aquí i comparèixer davant de nosaltres.

Al nostre grup parlamentari el que ens preocupa per sobre
de tot és la protecció dels drets dels menors. La nostra
intervenció tindrà com a objecte esbrinar o verificar com
estan funcionant els òrgans institucionals que per diferents
causes recauen en ells la responsabilitat de vetllar per la
protecció dels drets dels menors. En aquest sentit li faré
quatre preguntes.

La normativa de protecció de menors destaca sempre la
importància del respecte dels drets de privacitat i intimitat
dels nins i les nines i adolescents, respecte que ha estat absent
les darreres setmanes, tal com vostè ha dit, tant per alguns
grups polítics com pel mitjans de comunicació, que fins i tot
han donat detalls íntims, com vostè ha dit, que permeten la
identificació també en alguns casos d’algunes menors.

El dia 15 de gener l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència a la seva pàgina web va publicar una nota de
premsa a la qual anunciava la creació d’un expedient
informatiu sobre el tractament que s’estava fent d’aquest tema
en els mitjans de comunicació. S’ha instruït aquest expedient?
Vostè ha fet referència a això però no ho ha especificat
exactament; nosaltres li demanem si s’ha instruït aquest
expedient i, si és així, ens pot explicar quines són les
conclusions?

Per altra banda, entrant dintre dels centres que pertanyen
a l’administració, deu haver tengut a qualque moment
constància que es poden haver vulnerat e ls  drets de les
persones menors d’edat en el si de l’entitat competent en
matèria de protecció de menors a les nostres Illes?

I en el cas que es comprovi, des de les institucions o des
de les forces i cossos de seguretat, que han estat vulnerats els
drets dels menors, quines actuacions té previstes l’Oficina de
Balears de la Infància i de l’Adolescència davant aquests fets?

Tal i com vostè ha dit, també...

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

Pot repetir... aquesta segona.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, sí, la segona, en el cas que sí que es controli...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Mayor, es podria atracar un poc més al
micròfon perquè se la senti millor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, em sent així millor, perdoni. I la segona pregunta era
que, en el cas que es comprovi, pels cossos i les forces de
seguretat o per les institucions, que han estat vulnerats els
drets dels menors dintre dels centres de les administracions,
que quines actuacions té previstes en aquest cas l’Oficina
Balear de la Infància i l’Adolescència.

Tal i com vostè ha dit a la seva intervenció, i segons
publicacions de premsa d’aquestes mateixes setmanes, està
demostrat que hi ha hagut un increment de denúncies de
violències sexuals realitzades a tot el conjunt de l’Estat i a
d’altres països essent víctimes persones menors de divuit
anys; li volia demanar si en els darrers anys ha notat vostè un
increment de queixa o denúncia sobre tràfic de drogues o
explotació sexual als menors.

I si l’Oficina Balears de la Infància i  l’Adolescència ha
posat mesures d’actuació respecte d’això.

Des del nostre grup parlamentari, amb totes les
intervencions que hem fet en aquest parlament, en aquesta
cambra i en el saló de plenaris, sempre hem defensat que
l’explotació sexual infantil és una xacra social que tenim a dia
d’avui, no només a Espanya sinó a tot el món. Ens hem de ficar
les ulleres de la corresponsabilitat totes les administracions,
tots els col·lectius, tercer sector, forces i cossos de
seguretat, des del món educatiu, absolutament tothom; li volia
demanar, per fer front a aquesta xacra social que nosaltres
tenim entenem que s’ha de treballar en el tema de prevenció,
des de l’Oficina Balear de la Infància teniu cap suggeriment,
pla o millores en aquest sentit?

I de moment ja està. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez i
Gordiola, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bones tardes a tothom. Sr.
Director de l’OBIA, li he d’agrair la seva compareixença i no,
és a dir, és la seva obligació , evidentment, per això fem
aquesta comissió i els grups parlamentari hem hagut de
demanar que vostès venguin, vostè i la seva companya o
excompanya, la directora general de l’Institut Balear de la
Dona venir aquí i no hem pogut aconseguir que venguin altres
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alts càrrecs, altres responsables de la gestió de serveis
públics, perquè sense la majoria parlamentària, legítima la
decisió evidentment, ha decidit que no.

Per tant, quan vostè ens demana que entrem en lògica de
solucions, estic totalment d’acord amb vostè, però entengui
que jo  crec que la lògica de les solucions també és deixar
l’oposició  que faci la seva feina de control, com a vostè li
pertoca fer com a òrgan independent del funcionament de les
administracions públiques, insistesc, de les administracions
públiques, a més a més de tot l’entorn que actua amb els
menors, en la línia de la protecció que a vostè, el seu
departament, li pertoca fer envers els menors.

L’oposició té els límits que té, aleshores aquesta
compareixença de vostè es transforma en una interpel·lació
directa a part de la seva responsabilitat sobre la seva actuació
o omissió d’aquest control sobre els serveis de les diferents
administracions de la comunitat autònoma, perquè vostè és
responsable d’aquesta tutela del funcionament de les
administracions públiques i de les entitats envers del
tractament dels menors a totes les illes, consells, ajuntaments,
l’àmbit competencial que puguin tenir i la comunitat
autònoma, així ho estableixen els seus objectius i, per tant, jo
em cenyiré un poquet a aquest (...)

No entraré en detalls de tot el procediment dels fets, sí li
faré unes preguntes en la línia del que el meu grup
parlamentari ha pretès sempre amb aquesta comissió
d’investigació, tot i que se’ns ha volgut estigmatitzar a tota
l’oposició que el que perseguíem és l’escarni, demanar caps,
amarillismo i no sé quantes coses, perquè quan els grups que
donen suport al Govern parlen de l’oposició i no especifiquen
certes actuacions de tot el ventall de l’oposició, sembla que el
nostre control de l’oposició és del tot alarmant, i no és així.

I tornaré reiterar-li aquí a vostè per què nosaltres
demanàvem una comissió d’investigació en el que estableix el
Reglament, i encara apel·laria que vostè, dins la seva funció de
supervisió de les administracions públiques, ja m’agradaria
que suportàs que en aquest espai parlamentari, o és posicionés
amb la seva opinió, que en aquest espai de debat parlamentari
no es pugui realitzar una comissió d’investigació. Però no em
reiteraré, perquè és públic, és al Diari de Sessions quin va ser
el nostre posicionament i intervenció en demanar això al
plenari l’altre dia.

Jo consider que cercar aquestes solucions, també importar
la tasca de control polític que fa i de la informació que tenim
els diferents grups de l’oposició; i  crec que, a més a més,
aquesta comissió d’investigació permetria que venguin tècnics
de tot l’itinerari, que implica la gestió en tema de menors,
lògicament els grups parlamentaris  però també els
responsables polítics i ja veuríem si pertoca o no assumir
responsabilitats. Però el seu posicionament sobre això, com
a director de l’OBIA el sabem o tenim informació, la mínima,
arran de l’entrevista que li fa el diari El Mundo, el dia 19 de
gener, on el mateix diari li reconeix a vostè que de tot el que
vostè conta, el mateix diari ja denunciava en el 2017 que es
produïa la prostitució de menors, fins i tot hi havia una xarxa

sobre aquesta línia. I entenc jo que, arran de les modificacions
legislatives i arran dels protocols que s’han millorat, de tot
això que es va detectant s’ha anat millorant. Jo li demanaria si
vostè, així com manifesta a la seva entrevista, que són... diu
que són insuficients els protocols, però jo vull que ens digui
quina és la seva valoració sobre aquests protocols que s’han
aplicat fins ara.

La consellera, diferents consellers, però la consellera va
manifestar en el tràmit de l’elaboració dels pressuposts que
els recursos eren els suficients, que els recursos eren
suficients, i entenc per recursos els pressupostaris, que
permeten la contractació de més personal; té més eines, té
més material, de la millora d’Es Pinaret, de la millora de
diferents centres i sobretot, fins i tot, de la coordinació o de
la formació dels treballadors, va dir que eren suficients, parl
de la tramitació pressupostària. Per tant, entenc que en la ràtio
1,2 educadors, entenent com a educadors tot el personal que
intervé a l’àmbit de les mesures de la tutela i, en aquest cas, el
que competeix a la comunitat autònoma, al Govern, en el tema
de les mesures judicials, és suficient, això és el que va dir.
Voldria la seva reflexió.

Crec que vostè ha afirmat que l’OBIA no ha participat a les
comissions d’elaboració d’aquests protocols de les diferents
administracions, voldria que m’ho confirmés. I voldria la seva
opinió de si troba que l’OBIA ha de ser present, a l’àmbit de
direcció o a l’àmbit tècnic dels seus membres, del seu
personal tècnic, en aquesta elaboració a les comissions. Ja li
he dit que sí, en la millora d’un itinerari i d’una coordinació
entenc que és imprescindible.

Vostè ha vengut a fer aquí una exposició de tot l’itinerari
de les millores i si ha de valorar de l’1 al 10 li ha posat vostè
un 9 quasi a les administracions. Aleshores, vull que ens
comenti quina valoració  en fa dels instrument que tenen
aquestes administracions.

I he de dir que ahir, juntament amb una companya diputada
d’un altre grup parlamentari, vàrem fer una visita a Es Pinaret
i a les obres, i vàrem reconèixer, ens vàrem entrevistar amb el
director. Jo coincidesc amb vostè que és molt tard quan s’ha
començat fins i tot la reforma, vostè ho recull específicament
a un informe, que s’està en una situació lamentable des del
punt de vista d’eficàcia de la intervenció socioeducativa a
l’entorn. I no qüestion la tasca dels treballadors, què estan fent
allà, qüestion el sistema de contractació, no el sistema de
contractació , sinó els límits de la contractació i de la
formació contínua d’aquests treballadors, perquè parlam que
menys de..., ens ho va reconèixer el mateix director, en un any
i mig cinc casos, cinc casos d’educadors que han tengut
conductes no adequades amb menors que estan limitats per un
espai.

Però hi ha altres parts de l’informe, i nosaltres ho hem
contrastat també amb educadors i amb l’Advocacia, que sí
intervé en aquest sentit, que ni les famílies tenen la suficient
informació sobre la línia d’intervenció que es du amb els
menors, ni l’accessibilitat a moltíssima d’informació, dic les
famílies que la puguin tenir, evidentment, parlava de les
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famílies, jo presumesc que es referia a les famílies que la
puguin tenir, ni e ls  mateixos joves tenen accés a la seva
garantia de la tutela efectiva dels seus advocats. Per tant,
aquesta coordinació, la tutela dels seus advocats, i la presència
quan toca ser, i també la de les famílies m’agradaria saber i
que ens valorés aquest tema.

Els educadors són els primers que han denunciat moltes
situacions, els educadors han estat la primera via de denúncia,
evidentment, voldria saber si a la seva oficina aquests dos
darrers anys ha tengut qualque cas, qualque sol·licitud, qualque
cridada, qualque entrevista amb aquests educadors de
l’administració pública que treballen amb menors que hagin
denunciat casos perquè no se’ls hagi fet cas, li faig la pregunta,
no tenc l’afirmació; és a dir, no m’han constatat un cas
específic, però sí m’han constatat que han arribat i que no han
estat atesos, volia que vostè, -des de l’Oficina, parl- ens
confirmés o no; i si és així, si vostè ha tramitat la consegüent
informació a la directora de la Fundació S’Estel o a l’àmbit
que li pertocava fer-ho.

Voldria que vostè ens valorés si considera suficient la
formació contínua i si existeix la formació continua, i si
aquesta és suficient per a to ts els educadors que intervenen
tant a l’àmbit de la tutela com a l’àmbit de la protecció i de les
mesures judicials dels menors. Ja no sols atesa l’edat, que es
presumeix que si són molt més joves tenen manco
experiència, sinó dels plans de formació contínua davant les
noves dificultats que hi ha i les noves realitat que produeixen
els joves.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, li queda un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, llavors tendré més intervenció, no és així? Només
volia tancar.

Valora vostè com a positiva la coordinació
interinstitucional duta fins ara on vostè no participa a molts
d’espais? Interinstitucional em referesc a diferents
institucions que tenen l’acció sobre els menors, i llavors la
interinstitucional, és a dir, la interna institucional vull dir,
entre  els  diferents departaments, si en té coneixement o
d’aquesta situació. Jo crec que seria important que des de
l’Oficina fessin vostès una auditoria sobre si realment els
funcionaments interns de coordinació, d’informació es
comparteixen dins la mateixa administració, parlaria del
consell, dins la mateixa conselleria i entre diferents
administracions, fins i tot, perquè ja se n’ha parlat aquí, volia
parlar de la pròpia de la competència d’aquesta comunitat
autònoma, és a dir, comunitat Govern i consells insulars;
perquè m’ha constat clara falta de coordinació i les
deficiències que hi ha entre l’Administració General de l’Estat
a la comunitat autònoma referent a la Fiscalia o referent a la
policia.

Llavors seguiré fent-li més preguntes per no saturar-lo.
Entengui vostè que nosaltres venim aquí, a l’únic espai que
tenim per poder fer una sèrie de preguntes, que, de l’altra
manera no la tenim a la comissió d’investigació que vàrem
demanar.

Gràcies, director.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días. Sr. Carballo, usted
dirige la Oficina de la Infancia y la Adolescencia,
anteriormente llamada Oficina de la Defensa de los Derechos
del Menorca, desde noviembre de 2016, en virtud de un
decreto del Consejo de Gobierno de esta comunidad
autónoma. Este  Consejo de Gobierno de la comunidad
autónoma, presidido por la Sra. Francina Armengol, le nombra
a usted director de esta oficina, que depende políticamente de
la Consellería de Asuntos Sociales.

Según el decreto de creación de la Oficina de Defensa del
Menorca, el nombramiento del director de esta oficina,
corresponde al Consejo de Gobierno, después de la propuesta
previa que realice el consejero de Asuntos Sociales. Por tanto,
entendemos que la Sra. Fina Santiago es quién le propone a
usted para ser nombrado por el Consejo de Gobierno. ¿Es eso
cierto?

La Sra. Santiago, en el Pleno de este Parlamento, dijo que
usted no dependía políticamente de ella, ¿está de acuerdo con
esa afirmación? ¿Debemos entender, entonces, si no depende
de la Sra. Santiago, que depende usted políticamente del
Consejo de Gobierno, presidido por la Sra. Armengol? ¿Quién
tiene capacidad para cesarle a usted?

De conformidad con el decreto que creó la Oficina de
Defensa del Menorca del año 1997, en el artículo 7 , aún
vigente, a pesar de las tres modificaciones que ha tenido por
los dos decretos posteriores, más la Ley de la infancia, se le
atribuye a usted la obligación de informar periódicamente a la
consejera de Asuntos Sociales sobre la actividad de la Oficina
y las quejas y recomendaciones realizadas. Le pregunto: ¿con
qué frecuencia informa usted a la consejera de Asuntos
Sociales? ¿Puede afirmar que la consejera está al tanto de
todo lo que realizan ustedes en la Oficina?

En relación con las funciones, el decreto de creación de la
Oficina establece que es usted el responsable de supervisar las
administraciones públicas de la comunidad autónoma de las
Illes Balears que prestan servicios a los menores dentro del
territorio de las Islas Baleares, para verificar el respeto a los
derechos de los menores y orientar sus actuaciones hacia su
defensa y promoción. Si eso es así, y así lo dice la norma que
regula Oficina, ¿puede indicarme si es usted el responsable de
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supervisar las administraciones públicas, y siendo los
consejos insulares administraciones públicas de esta
comunidad autónoma, puede indicarme cómo ha permitido que
se sucedan los gravísimos hechos de los que hemos tenido
noticia sobre agresiones sexuales a menores tutelados por los
Consejos Insulares de Mallorca y Menorca, que sepamos?

No sabemos si dentro de una horas saldrá algo sobre Ibiza
también, a lo mejor usted me lo puede aclarar.

¿Tenía usted conocimiento de tales hechos antes de que lo
desvelasen los medios de comunicación? Usted ha dicho que
ha abierto un expediente informativo, pero ha abierto un
expediente informativo sobre el tratamiento que hacen los
medios de comunicación, no sobre los hechos en sí, no se lo
ha abierto al consell insular.

El Gobierno balear, o sí, no lo sé, contésteme, por favor;
el Gobierno balear ha reconocido 16 casos, ¿existen más?
Como he dicho antes, han aparecido otros cuatro  casos en
Menorca, de los que el Gobierno, por cierto, no había
informado, lo hemos sabido por la prensa.

¿Conocía la consejera los casos de agresiones sexuales de
niños tutelados o acogidos en Mallorca y en Menorca? ¿Desde
cuándo lo sabe?

¿Cuántos de los menores que están siendo hoy tutelados o
acogidos por los consejos insulares han sufrido agresiones
sexuales bajo la tutela o acogimiento de los propios consejos
insulares?

¿Le consta que se hayan producido casos de agresiones
sexuales a menores tutelados con anterioridad a su
nombramiento, como director de la Oficina de Defensa de los
Derechos del Menor?

Sr. Carballo, usted tiene una amplia trayectoria profesional
en el ámbito de la protección y defensa de los menores, lleva
cerca de treinta años, como usted bien ha dicho, como
responsable de los programas terapéuticos de protección de
menores del Consejo Insular de Mallorca, ¿puede darnos un
número, aunque sea aproximado, de los números que bajo el
sistema de protección, es decir, bajo tutela o acogimiento de
las instituciones de la comunidad autónoma, han sufrido
agresiones sexuales de algún tipo en los últimos treinta años?

Desde las diferentes responsabilidades que usted ha
asumido ha sido su deber y su función llevar a cabo
actuaciones para proteger a los niños de ser víctimas de
delitos, concretamente de delitos de agresión sexual,
prostitución y corrupción de menores, ¿puede asegurar que ha
servido para algo su actuación? ¿Ha conseguido proteger a los
menores de caer en las garras de depredadores sexuales? ¿Qué
actuaciones concretas ha llevado usted a cabo durante su larga
trayectoria en el ámbito de protección de menores para
proteger a los menores de ser víctimas de redes de
prostitución o de agresiones sexuales, aparte de reunirse con
mucha gente?

¿Qué adaptaciones o reformas de procedimientos,
reglamentos o leyes ha propuesto usted para defender, de una
forma eficaz, los derechos de los menores?

¿Qué mecanismos de control está usted ejerciendo para
asegurar el cumplimiento de todo lo que afecta a los derechos
de los menores en la comunidad autónoma?

También es usted el responsable de recibir y tramitar las
quejas y agravios sobre situaciones de amenaza y vulneración
de derechos de los menores, ¿ha recibido alguna queja o
agravio sobre las situaciones de amenaza de los menores que
han sido víctimas de agresiones sexuales mientras estaban
tutelados o acogidos por los consejos insulares? Porque usted
habla de agravios y de quejas, pero no sabemos si es de niños
que están en familias, con sus padres o con su familia, o si es
de los niños que están bajo la tutela o el acogimiento del
consejo insular correspondiente.

En caso de ser así, ¿qué actuaciones ha realizado usted para
tramitar esas quejas o agravios y dar respuesta asegurando la
protección de los menores?

¿Conoce cuántos expedientes de actuación de protección
de menores realizan los consejos insulares al año, y de estos,
de los expedientes de protección que abren, qué porcentaje
finaliza con la asunción de la tutela por parte de una
institución pública?

¿Existen criterios estandarizados para retirar la tutela o la
guardia de los niños a sus familias de origen? ¿Puede asegurar
que dos niños en una misma situación van a tener el mismo
trato, o dependerá de la valoración subjetiva del técnico que
instruye el expediente? ¿Existen protocolos estandarizados
para esto?

Si una familia no está de acuerdo con la retirada de la
tutela o la guardia de sus hijos, puede impugnar la resolución
administrativa ante la jurisdicción civil, ¿sabe cuánto tiempo
tarda de media una familia en obtener una resolución firme
por parte de los tribunales, que decida si la administración
tiene o no tiene razón al quitarle la custodia de los niños? Y
me puede dar más o menos unas fechas aproximadas de cuánto
está tardando. ¿Se ha personado usted en alguno de estos
procedimientos judiciales? 

Se considera que un niño está en situación de desamparo
cuando existe un riesgo para su vida, su salud o su integridad
física, en particular si se producen abusos sexuales; también
cuando se identifica que un niño ha sido víctima de tráfico de
seres humanos o  de cualquier forma de explotación con el
conocimiento, consentimiento o tolerancia de las personas
que ejercen la guardia o tutela, esto lo dice la Ley de la
infancia, ¿ha iniciado usted algún expediente o  actuación
contra las instituciones responsables de la tutela de los niños
por haber sido víctimas de agresiones sexuales con el
conocimiento o tolerancia de los responsables de la
institución?
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La consejera Fina Santiago nos dijo, nos indicó que se han
implementado cursos de formación para los educadores en los
centros de reforma que gestiona el Gobierno balear. ¿Puede
explicar qué tipo de formación se está dando a estos
educadores para evitar las agresiones sexuales a los menores
que tiene a su cargo?

¿Conoce el procedimiento seguido para la selección del
personal en los centros de reforma y en los de acogimiento?

¿Qué mecanismos existen para detectar si los educadores
cumplen o no las condiciones de idoneidad?, teniendo en
cuenta que se han detectado, según nos informó la consellera
Santiago, cuatro trabajadoras y un trabajador que han realizado
conductas sexuales inapropiadas con menores a su cargo.

¿Qué medidas ha adoptado usted como Defensor del
Menor para proteger los derechos de los niños abusados en
los centros de menores por estas monitoras y este monitor?

¿Ha ejercitado algún tipo de actuación penal contra ellos
en defensa de los derechos de estos menores? ¿Sabe si lo ha
hecho la Fiscalía de menores?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, li queda un minut.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, yo me reservaré entonces para mi segundo turno de
intervención, bueno, lo acabaré y continuaré después si no me
da tiempo.

Todas estas preguntas se  las hago a usted de esta forma
porque, como sabrá, nosotros hemos solicitado una comisión
de investigación, nuestro grupo VOX-Actua Baleares, que ha
sido tumbada por los partidos de izquierda que están
sustentando al Gobierno balear, tanto  el Gobierno balear
como al gobierno en los consejos insulares.

Por tanto, le hago a usted, que es al único que he tenido la
oportunidad de poder interrogar, este tipo de preguntas.
¿Conoce qué actuaciones se llevaron a cabo para mejorar los
protocolos y evitar que se produjesen de nuevo estos
gravísimos delitos contra los niños tutelados por instituciones
de nuestra comunidad autónoma y contra niños internados en
centros de reforma?

¿Sabe en qué fechas se ha tenido constancia de los 16
casos en Mallorca y 4 en Menorca de niños que han sido
prostituidos estando bajo tutela o acogimiento de los consejos
insulares?

La Sra. Santiago afirmó conocer la ubicación de los
pisos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, ha acabat el seu temps.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, continuaré después, tengo bastantes más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Fernández, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, tal com han fet els
grups que m’han precedit, voldria agrair al Sr. Carballo la seva
presència avui en aquesta comissió i les extenses explicacions
que ens ha donat sobre la problemàtica de l’explotació sexual
a menors.

Sentir la seva veu en aquesta comissió és molt important
i així ho van manifestar tots els grups la setmana passada quan
es va debatre la petició d’aquesta compareixença. I dic això
pensant no només en la seva qualitat d’expert en la matèria i el
deure de la seva oficina de sensibilitzar la població davant
d’aquests fets, sinó en la seva tasca com a portaveu dels
boixos i boixes especialment d’aquests que no veuen els seus
drets bàsics garantits.

Respectar aquestes menors, la seva intimitat, protegir-les
i no revictimitzar-les o estigmatitzar-les hauria de ser la línia
que, tant polítics com mitjans de comunicació, ens
marquéssim a l’hora d’afrontar un problema que no per haver-
se cronificat deixa de fer patent el nostre fracàs com a
societat.

El Grup Socialista no es conforma, lluitam i lluitarem per
eradicar l’explotació sexual de dones i nines en totes les seves
formes, una realitat que per desgràcia és molt més freqüent
del que pensam, una realitat que ha estat silenciada en la nostra
societat, falsament atribuïda a l’esfera privada i a determinats
grups de població el que fa perdurar una altra vegada els
estigmes quan en realitat ens afecta a totes i a tots.

Admetre això és, segons els experts, la primera passa
perquè el problema dels abusos sexuals als menors no es
perpetuïn. Segons un estudi de Félix Sánchez per al Ministeri
d’Assumptes Socials, el 22% de les dones i el 15% dels
homes van patir algun tipus d’abús durant la seva infància. Això
és el 19% del total de la població espanyola, el 19%.

Avui dia som conscients que només es detecta el 2% dels
casos quan es produeixen i els estudis demostren la prevalença
en tots els nivells socioeconòmics i culturals.

De fet, un altre estudi realitzat en la Universitat de les Illes
Balears a l’any 2010, va concloure que un 15,4% de les
nostres universitàries i un 4% dels universitaris balears han
estat víctimes d’abús durant la infància o l’adolescència. Si
algú pensa que requisant el mòbil acabarem amb aquesta xacra
és que és molt naïf, justament per això no hem de ser
nosaltres com a parlamentaris els que cerquin les solucions,
sinó una comissió formada per experts.

 



216 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 15 / 20 de febrer de 2020 

Com vostè ha apuntat, com tots els problemes que ens
afecten com a societat aquest no té una solució fàcil, de fet no
té cap solució que no passi per implicar-hi tots els agents
involucrats, policia, serveis socials, educadors i societat civil,
en general, i crear protocols, com el que ha es va fer al 2018,
entendre el problema i les seves causes per poder tallar-lo
d’arrel.

I no hem de perdre de vista qui és el culpable primer de tot
aquest patiment, els agressors sexuals, els que creuen que el
cos d’una boixa és una mercaderia que es pot comprar.

En la seva intervenció vostè posa en valor els nous
concerts de l’IMAS amb la xarxa de centres col·laboradors de
protecció infantil. Cal recordar que en aquest parlament es va
aprovar a l’any 2018 la Llei del tercer sector, marc regulador
que pretenia enfortir la capacitat d’actuació d’aquest agents i
la seva interlocució amb les administracions públiques i la
resta de la societat. Com pensa vostè que aquesta llei ha posat
en valor de feina de totes aquestes entitats que fan feina amb
els menors?

Entenent que vostè remarca la bona feina que aquestes fan,
les entitats, m’agradaria conèixer com pensa que es poden
reforçar les sinèrgies entre administracions públiques i tercer
sector.

I per acabar, entenent que no podrà explicar-me ara totes
les mesures adients, com pensa que podem intervenir com a
administracions públiques per prevenir aquests casos?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. És el torn ara de la rèplica
per part del Sr. Carballo.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

Moltes gràcies. Bé, hi ha moltes preguntes òbviament,
intentaré... de quant temps disposo de...? d’acord... D’acord.

En relació amb... sí?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord... bé...

(Remor de veus)

Sí, bé, en relació amb les qüestions que s’han plantejat per
part de la Sra. Pons, de la comissió d’investigació ..., s í , en
relació amb les solucions, jo la veritat és que hi ha hagut
diverses intervencions arrelades a aquest tema, jo el que
realment com a persona a càrrec de la responsabilitat
d’aquesta oficina el que m’interessa és bàsicament és que
s’implementin aquells canvis, aquelles solucions en els
procediments, en l’organització, en l’estructura, en les fases

d’intervenció, en els protocols d’entrada i sortida i que això
realment sigui present en tot el que en aquests moments es fa
a nivell internacional en els procediments estandarditzats que
s’implementen a l’àmbit de la protecció infantil i  que tots
aquest procediments també estiguin d’acord amb el que en
aquests moments la ciència a l’àmbit de la protecció
determina. Jo, des de la meva perspectiva el que m’interessa
bàsicament és que totes aquestes solucions que vénen de
l’àmbit de la ciència en la protecció infantil  i  en la
investigació es puguin fer realitat.

Per tant, si això és una qüestió que els experts més arrelats
en el treball sobre aquests problemes, perquè es dediquen a
fer formació, es dediquen a fer investigació, perquè estan en
contacte amb diferents comunitats autònomes, en contacte
també amb el que altres grups d’investigació a nivell
internacional fan en aquesta línia, a mi el que m’interessa és
que aquí a Balears es faci e l que es demostra que és més
eficaç i que dóna millors resultats en la prevenció d’aquest
tema. Precisament, nosaltres vàrem convidar aquest expert
belga, perquè pensàvem que realment ell demostrava que en
els centres de l’organització que ell dirigia, aquests problemes
s’havien anat solucionant.

Per tant, jo no entraré en si això és una comissió política,
de polítics o és una comissió de tècnics, jo el que desig és que
hi hagi resultats eficients, que permetin implementar-se,
avaluar aquests resultats i determinar al llarg del temps si les
taxes d’agressions o no, de fugues o de no retorns es
produeixen, minven o no. Evidentment a mi el que m’interessa
són les solucions i la qualitat en l’atenció del sistema de
protecció. Per tant, jo és el que voldria dir.

Autocrítica. Jo no tenc inconvenient en parlar de
realment..., fins a quin punt hem arribat o no hem arribat a tot
el que realment s’ha obert, s’ha plantejat, el que sí puc dir és
que no ha estat només una preocupació, perquè jo quan vaig als
centres, din amb els nins sense els educadors, els deman que
em diguin com es troben, com estan, parl després amb els
educadors. Són visites que jo faig inspecció, vaig a les
habitacions, em fix com estan les habitacions, com estan
organitzats els diferents espais. Jo hi he 47 vegades, si això no
és estar ocupat, realment jo he dedicat molt de temps a estar
molt arrelat, molt a prop dels centres, perquè entenc que aquí
ens hem d’esforçar tots en aconseguir realment que les coses
que es fan siguin el millor que se saben fer. Per tant, vol dir
que no només han estat reunions, han estat visites, diumenges,
dies festius, horabaixes, no en horari funcionarial, sinó en
qualsevol horari per poder tenir una informació de primera
mà.

És clar, el problema que l’oficina ha tengut un paper
passiu, l’oficina no treballa amb titulars de premsa,
evidentment sí que des d’aquí la nostra tasca és realment
comprovar que totes les solucions que es consideren que són
les necessàries per posar remei a aquest problema es fan i
s’han de fer d’una manera consciençosa i no superficial. Per
tant, la meva tasca és supervisar que tots aquests canvis, totes
aquestes solucions es facin efectives i no tant anar a la premsa
a dir el que jo consider o deix de considerar. El meu treball
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entenc que és un treball d’un altre caire, que és que
l’efectivitat que els canvis donin resultats a mig i llarg termini
i avaluar aquests canvis.

Bé, en relació al seguiment que es fa dels educadors que
han abusat, realment la denúncia que s’ha posat a Fiscalia, que
jo sí que he constatat que això s’ha posat en coneixement de
les autoritats. Aquesta denúncia implica un procediment que
han de concloure en si ha estat delicte o no delicte  les
conductes d’aquests adolescents. Evidentment, el sistema del
registre central de persones amb delictes d’abús sexual, o
d’agressions sexuals, és realment el requisit que es demana
per poder treballar amb infants a totes les instàncies. Per tant,
necessàriament el que no podem és, si no hi ha hagut una
condemna d’aquestes persones que han estat denunciades,
nosaltres no podem concloure que han estat culpables. Per
tant, hem d’esperar lògicament la solució que la justícia
determini.

El tema de si l’error ha estat de la policia, de l’IMAS, ha
estat de la Fiscalia, jo crec que m’he pronunciat clarament en
relació al que he dit i és que en aquest sentit en el nivell que
cadascú des de les seves capacitats o  competències o
coneixement tenia, em consta que han actuat, Fiscalia i policia
amb la limitació de recursos, evidentment el propi ministre
Marlasca, ha reconegut la necessitat de dotar millor els
cossos de Policia Nacional per a aquesta finalitat. Realment
jo també he expressat a la compareixença les limitacions amb
les quals la policia també ha treballat, però jo el que puc dir,
perquè estic en contacte amb ells, que realment s’han emprat
a fons, s’han deixat la pell per poder dintre d’aquesta gran
pressió que tenien de feina, per tot el tema de les ordres de
protecció, jo tenc constància que han fet, han anat a les cases,
han anat a investigar i no.... Una altra cosa és que ells
plantegessin que des dels centres de protecció es podia fer
més.

Jo crec que les informacions, en les memòries que jo he
plantejat, en els informes que jo he proposat al Parlament, he
marcat també línies de reforma en els àmbits de protecció,
línies de reforma que plantegen canvis també estructurals i
que l’IMAS ha de poder assolir. Evidentment que l’IMAS ho
fa tot bé, l’IMAS com qualsevol administració que afronta
realitats difícils té insuficiències i aquests han de poder ser
abordades d’una manera realista i d’una manera científica.

Per tant, jo en relació al tema dels protocols, el protocol
de Balears no és molt diferents dels protocols que es fan a
Castella-Lleó, que es fan a Andalusia, que es fan en el conjunt
de les comunitats, perquè aquests protocols són protocols que
vénen pilotats des del Pla estatal contra l’explotació sexual,
que ve també des de l’Observatori de la infància estatal
orientats, i que són fruit del consens entre les diferents
comunitats autònomes i les diferents entitats que treballen
amb la infància. I per tant, aquest protocol que aquí
evidentment hem observat que no ha donat els resultats en el
sentit de què això aturi absolutament totes aquestes situacions,
hem d’acceptar que el protocol és una eina dinàmica que s’ha
d’adaptar a les singularitats de cada moment i de cada lloc. El
que sí vull dir és que en aquest protocol de la comunitat

autònoma han participat més de 50 professionals de la policia,
jutges, fiscals, president de l’Audiència, educadors, amb
consens i és el resultat de fins on ells han arribat i han arribat
a pensar que aquesta era la millor solució, que des del 2018
fins ara realment això requereix una revisió, és que els
protocols són per revisar-los permanentment.

Per tant, jo crec que en aquest sentit tot el que està
relacionat amb preguntes sobre protocols, jo dic que els
protocols són una eina viva que s’ha d’anar adaptant, perquè si
no tenim protocols, què fem? Fem cadascú el que li sembla
bé? Fem cadascú les ocurrències que se li acuden? Hem
d’ordenar totes les actuacions que des del principi al final,
quan ens trobam davant un nin que presenta aquests problemes.
Per tant, el protocol és una guia de navegació, és una
ordenació de les intervencions, qui fa què, en quin moment i
quins són els fluxos de relació entre uns i altres. I si miren
vostès els protocols de les altres comunitats autònomes, el
que recomana el Ministeri de Sanitat, els que deriven del Pla
d’explotació sexual, el tercer pla, no són molt diferents,
realment vol dir que a nivell de l’ordenament legal del nostre
país, de la normativa que regula les diferents actuacions de les
administracions. És un protocol adaptat a les singularitats de
l’Estat espanyol, que és diferent d’altres estats. Per tant aquí
l’administració té competències importants en l’àmbit de la
tutela, de l’adopció i la guarda; realment aquí, si fos com a
altres països semblants o del nostre entorn, que la protecció
està en mans del jutge de protecció, que a mi m’agradaria que
hi hagués un jutge de protecció i no tant..., com tenim una
jurisdicció especialitzada de violència de gènere, ja
m’agradaria tenir una jurisdicció especialitzada de protecció
infantil que permeti realment prendre les decisions assistit
pels tècnics, però aquest protocol s’adapta a les singularitats
del nostre país en el seu ordenament legal.

Evidentment quan he plantejat..., bé, quines mesures
urgents. Realment les mesures urgents és en aquests moments
tenir la seguretat en tots aquells menors dintre l’àmbit de la
protecció que poden estar en risc d’explotació sexual. A partir
d’aquesta..., perquè això és una qüestió dinàmica, no és, de fet,
que un dia un nin o una nina entra en connexió, és a dir, en
aquests moments tots som conscients que totes les
dinàmiques del grooming, del sexting, del baby dating, del
baby sugar, són coses que els depredadors a les xarxes
socials es van apropant a aquests menors i realment els van
oferint la possibilitat de contacte o de promeses de compra
de..., o els books de fotografia..., és clar, són qüestions que
realment des d’aquí tenir coneixement..., una de dues, o
prohibim que tots els menors puguin tenir accés a internet,
seria una solució, però seria una qüestió que mantendríem una
estigmatització en relació amb tots els seus companys;
evidentment com que no podem realment impedir la connexió
o l’accés a internet però, insistesc, jo el que veig quan vaig als
centres els educadors em comenten i els nins em comenten:
“No, el contrato  que yo tengo con mi educador es que él
puede acceder a mi móvil en cualquier momento, ver qué
páginas he visitado y con esa condición yo puedo tener el
móvil”. Bé, ja m’agradaria que tots els pares tenguessin aquest
control parental, i realment pensam que els nostres fills tenen
capacitat d’autoprotecció pel fet que són experts, saben millor
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que nosaltres com manejar les tecnologies informàtiques,
però realment des d’aquí jo el que insistesc és que hem de
poder tenir una idea acurada de quants d’aquests menors es
troben en aquest risc, i realment establir des d’aquí mesures
també de fins on arribem. I, insistesc, no podem garantir que
cap menor no hagi passat o no pugui passar per una
experiència d’aquest tipus, com no podem garantir que a un
dels nostres fills li passi desgraciadament alguna experiència
així.

Per tant, mesures urgents, evidentment; insisteixo en la
formació, insisteixo en el fet que en aquests moments el
treball que fan els equips educatius sigui..., jo no sé si vostès
coneixen el document d’UNICEF sobre l’acolliment com a
oportunitat, que marca un seguit d’estàndards internacionals.
Em sembla que és un document que jo els recomanaria perquè
realment resumeix molt bé avui els estàndards a nivell
nacional i internacional sobre l’acolliment residencial i
l’acolliment familiar. Jo crec que és acceptada en aquests
moments una convenció en el conjunt de les comunitats
autònomes que hem de treballar per arribar a aquests
estàndards. Doncs les mesures urgents és arribar a aquests
estàndards i poder garantir que fem el que ens toca fer de la
millor manera possible i amb tots els  coneixements que
tenim.

Per tant, evidentment també des de la coordinació; crec
que la coordinació és cert que és una paraula calaix, que entrat
tot aquí; evidentment s’ha de poder determinar..., s’ha d’avaluar
la coordinació, s’ha de determinar si és una avaluació eficient,
i hi ha mesures per determinar l’eficiència de la coordinació;
hi ha instruments i hi ha mesures per poder concretar. Hem
d’aplicar la ciència també als procediments de coordinació
entre les institucions i entre les administracions. Per tant, jo
sí que advocaria perquè això que tots parlam de la coordinació
realment arribem a concloure que és una coordinació eficient.
Això en relació..., i després hi ha altres mesures que en tot cas
en parlarem després.

Els requisits de sortida a casa dels menors. Bé, quan deia
que realment aquests menors han de presentar als seus amics
un certificat d’antecedents negatius de delictes sexuals ja
sabem que no els convidaran, a aquests menors, i aquests
menors se n’han queixat, i quan vaig a tots els centres no hi ha
hagut cap centre que em diguin: “Se han pasado, se han
pasado mucho, no podemos ir la fiesta de mi cumpleaños,
o a este amigo que me ha invitado”, i realment ho diuen
d’una manera molt dolorosa, a mi em dol que realment aquests
menors, fruit d’aquesta solució de control dels entorns en què
aquests menors es troben idò haguem arribat a aquesta
solució, però és la solució que l’IMAS va trobar per poder
intentar minvar el risc, també; n’hi havia d’altres, però aquesta
és una de les que ha posat en marxa.

Quin protocol s’aplica a partir de les sospites d’un
educador que pot estar abusant? Nosaltres a la nostra oficina
hem tengut dues, diguem, comunicacions en relació amb
possibles conductes inadequades, el que hem fet és assegurar-
nos que aquestes comunicacions, que no se’ns havien fet en
primer terme, s’havien fet a Fiscalia, s’havia presentat

denúncia a comissaria i  s’havien posat en coneixement de
Protecció de Menors, ens hem assegurar que això s’hagués
produït. Per tant, assegurar, primer de tot, que aquestes
comunicacions no han quedat al calaix, sinó que han anat al
lloc que havien d’anar i s’ha iniciat la investigació d’aquestes
conductes. Per tant, des d’aquí el protocol és realment esperar
que la investigació pugui concloure. Evidentment, em consta
que realment algunes d’aquestes informacions relatives a
l’educador se l’ha apartat de la seva feina, i que ha queda en
suspensió d’ocupació i de sou. Realment des d’aquí sí que
nosaltres el que volem és que la llei s’apliqui i les garanties
que no hi hagi altres menors que puguin realment estar en risc
a fi que aquests educadors puguin continuar treballant, ens
hem assegurat que no hi ha hagut continuïtat de la feina
d’aquestes persones, se’ls ha suspès de sou i ocupació, i
s’espera el resultat de la investigació de Fiscalia i de Policia.

Sí, no vàrem participar en aquestes reunions de la Direcció
General i de l’IMAS, nosaltres no hi vàrem participar com a
oficina, realment nosaltres demanam informes, sol·licitam
informació, i treballam en una segona línia, no en primera línia
de foc. Realment som una..., primer pel que jo entenc que són
les competències que nosaltres tenim: no tenim competències
executives, no tenim competències de gestió de recursos, som
una oficina petita, tenim tres tècnics i un administratiu, però
així i tot nosaltres treballam demanant informació i analitzant
aquesta informació de les diferents administracions i
institucions. Per tant, això en relació al fet de si havíem
participat o no en aquestes reunions.

La nina torna a fugar-se, no?, una nina que... jo els diria -és
una cosa que pensem- que si realment hem de convertir els
centres de protecció en presons a fi que no hi hagi ningú que
s’escapi, i el que fem és que els altres 380 menors els tenim
tancats sense poder sortir, jo crec que fem una limitació dels
seus drets important. Evidentment, la possibilitat d’aquesta
fuga quan un menor té l’obsessió de fugar-se n’hi ha, llevat que
hi hagi una persona aferrada 24 hores sobre 24, aquesta
possibilitat es pot produir. 

Jo dic que s’ha de millorar realment, jo sempre he advocat
quan he anat als centres perquè els centres siguin proactius,
que estiguin en comunicació permanent amb les nines i amb
els nins, que estiguin informats del seu entorn d’amistats, que
demanin, que vagin als llocs on poden trobar aquestes
persones i que siguin proactius. En aquest sentit, jo he vist i he
comprovat que els centres i els equips directius han anat sent
més proactius a fi de poder evitar o pal·liar aquesta realitat,
però jo sí puc observar és que d’aquestes 115 sortides sense
permís o no retorns que es produïen el mes de febrer del
2017, a les 11 que es produeixen a l’1 de gener, bé, vol dir que
això no és fruit de l’atzar, és fruit, jo és una qüestió que he
constatat, d’un treball dels equips educatius, d’una direcció de
l’IMAS en relació amb les circulars de com s’ha de procedir
quan es troben en aquestes situacions d’un control major com
diria, tal vegada, no ho sé, excessiu en relació amb els
requisits perquè el nin anàs a casa d’un amic, d’un company
que l’havia convidat a un aniversari, etc.
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Per tant, si aquesta nina realment és que..., la possibilitat
de..., jo crec que, a veure, e ls  centres han de tenir
permanentment una línia de millora quant al seu model de
treball, aquesta línia de millora ha d’anar adreçada a fer dels
centres llocs que la millor prevenció d’una fuga és no voler
fugar-se, per què? Perquè un, diguem es troba bé, diguem
troba allà el que ha de menester, però així i tot, sobretot en
menors que tenen problemes de consums, aquests menors
estan activats d’una manera biològica, es produeix un dèficit
a les seves neurones i necessiten aquests moments com sigui
realment llevar aquesta sensació de malestar. Realment moltes
d’aquestes situacions estaven arrelades també a problemes de
consums.

Per tant, crec que per què una nina es fuga o per què un
menor es fuga, bé, realment crec que és una qüestió que ens
hem demanar com podem fer-ho millor i com podem evitar-
ho. 

Bé, el que jo havia dit és que des de l’any 2008 realment
s’obrin 45 expedients per possibles situacions de tràfic de
drogues i explotació sexual que han fet a menors i  que
depenen de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’any 2008,
que és que tenc jo aquí el recompte, el que els voldria dir és
que a l’any 2019 n’hi ha 2; enguany només n’hi ha 1
efectivament, però estam ara en tramitació; a l’any 2008 n’hi
ha 3. És a dir, si observam el nombre d’expedients que s’han
obert per coneixements, informacions directes que ens han
arribat a l’oficina, he de dir que l’oficina és una instància de
segon nivell on es produeixen queixes o greuges de
particulars, de persones que pensen que hi ha qualque dret que
no s’acompleix o no s’observa. Per tant, vol dir que aquesta
realitat ens parla que aquestes situacions sí que es produïen,
però no totes ens arribaven a nosaltres, de les que ens han
arribat immediatament hem donat coneixement a Fiscalia i no
s’han quedat a un calaix, com deia.

Què s’ha fet per disminuir la ràtio de notificacions d’abús?
Bé, una anàlisi del que ha passat en el fet que Balears és la
primera comunitat de notificacions de casos greus al RUMI i
d’abusos sexuals és resultat, en primer terme, de la formació
que s’ha fet a més de 2.000 professionals. Sí que els vull dir
que ha estat una acció molt intensiva que ha implicat tots els
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu, de serveis socials,
de policia, de tots els àmbits, i que fruit d’aquesta formació
intensiva hi ha hagut aquesta sensibilització. 

També tenim una realitat a Balears i és que el mapa
competencial de protecció de menors, a diferència de la resta
de les comunitats autònomes, dóna a protecció de menors
totes les competències de tota la valoració, de totes les
situacions de risc mitjà o greu, com no passa a les altres
comunitats on els ajuntaments tenen la competència de fer una
valoració primerenca de situacions de possibles negligències
o maltractaments. La llei ha intentat modificar aquest mapa
competencial, però la realitat és que a Balears tothom remetia
els casos a protecció de menors i a l’ajuntament o a atenció
primària del poble, doncs, igual aquesta valoració no es feia
d’una manera extensa a fi de no col·lapsar el sistema de
protecció que és la realitat en la qual s’ha viscut aquest temps,

d’un sistema sotmès a una pressió brutal d’expedients de
professionals.

Jo cada vegada que parl amb un professional i li deman, bé,
i quants d’expedients estan al teu càrrec? I les xifres que em
diuen, em comenten dels expedients que tenen al seu càrrec jo
em deman, i com es pot gestionar una cosa així? Però ho dic
perquè realment hem partit d’una realitat, s’ha fet formació,
s’ha fet sensibilització; això ha comportat que sigui notificat
al RUMI molt més i que hem de ser entre tots conscients que
estam davant d’una realitat que hem d’ajudar als sistemes de
protecció, que aquest sistema de funcionament també es pugui
anar pal·liant.

A mi m’agradaria que en aquest sentit la Llei d’infància
quan planteja que les declaracions de risc siguin gestionades
pels ajuntaments, a mi m’agradaria que això fos com més aviat
millor a fi de poder descomprimir, descongestionar el sistema
de protecció i que a nivell d’atenció primària, que és un nivell
més proper a les famílies, doncs, puguin fer valoracions sense
que hagi de passar tot per l’embut de protecció de menors
perquè així col·lapsam un sistema.

Per tant, insistesc, 7.300 notificacions greus, com podem
minvar això? Doncs, per un costat, en la mesura que
implementem la Llei d’infància, la llei balear, que donem
recursos als ajuntaments a fi que puguin reforçar els seus
equips d’intervenció a famílies, els recursos que els
ajuntaments han de manejar per poder ajudar a aquestes i
resoldre a la mateixa comunitat aquests problemes, evitarem
que aquest col·lapse es pugui produir. Per tant, insistesc,
aquesta seria una solució.

També he de dir altres temes i és que els altres sistemes,
educació o salut mental o salut, quan es troben una situació
complexa tot d’una ho remeten a protecció. És a dir, quan hi
ha un nin que té mal comportament o que té una certa
devaluació de comportament, doncs, Salut Mental diu, no, això
no és competència de salut o de salut mental, això és una
competència d’altres, és un tema educatiu. És clar, realment
crec que des d’aquí també s’ha d’entendre que hem d’ordenar
i probablement la meva oficina promourà realment aviat una
comissió per poder plantejar-nos què fem amb els problemes
de conducta, problemes de comportament a les Illes Balears,
perquè és un problema que realment és un tierra de nadie.
Salut mental i Salut diuen que això no és responsabilitat seva.

Expulsions, doncs, jo els diria, expulsions dels instituts o
dels centres educatius tenim una taxa molt alta, per tant, tot va
en la direcció que Menors es faci càrrec. Menors es pot fer
càrrec del desemparament, desemparament vol dir quan hi ha
un problema d’integritat física o moral o psicològica d’aquell
menor i si els pares no poden garantir aquesta integritat se’ls
ha d’ajudar, en primer terme, s’han de posar mitjans a l’abast
de les famílies perquè puguin realment solucionar aquests
problemes i en darrer terme ha de ser en tot cas Protecció.

Què més es podria fer? Bé, realment, sí, qui treballam en
el món de la infància vulnerable sempre hem d’estar
insatisfets perquè realment ens trobam amb unes realitats
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d’infància més difícils, més complexes, perquè és un sistema
d’atenció el de la infància vulnerable el qual requereix també
resoldre el problema de la pobresa infantil, resoldre el
problema del treball precari, resoldre el problema de la
monoparentalitat, resoldre el problema de... tants de
problemes que es troben arrelats en el tema de la vulnerabilitat
que Protecció no pot resoldre tot això. Per tant, ni podem, i
no seria adequat, que tots  aquests menors se’n vagin, els
retirem de les famílies, jo hi estaria en contra, i la llei, a més,
ho planteja clarament, i hem de poder des d’aquí entendre que
hem d’avançar en que aquesta vulnerabilitat es pugui reduir.

Som conscients que tenim els índexs més alts de pobresa
infantil de tota l’OCDE, som el segon país en nivells de
desigualtats. Si miram els indicadors macroeconòmics
podrem explicar-nos per què Balears és una comunitat
autònoma amb un nivell de desigualtat tan extrema; per què
tenim borses de pobresa que no minven al ritme que
l’economia té. Per tant, des d’aquí he de dir que no podem
estar satisfets, perquè tenim un volum de nins i de famílies
que es troben en un nivell de precarietat que necessiten suport
i necessiten ajuda.

Per què no ha anat a la premsa? Jo no he trobat titulars a la
premsa, realment jo crec i jo entenc i respect el treball del
personal de la premsa els quals han fet el seu treball, que és el
dret d’informar, la meva feina és d’un altre  nivell, que és
realment comprovar que aquests canvis, aquestes solucions
s’han de poder fer.

Bé, l’expedient informatiu que hem obert no ha estat
només l’expedient informatiu en relació amb els temes de
premsa, sinó també amb tota aquesta situació que en aquests
moments es troba pendent de solucions a nivell de l’IMAS
d’aquells menors que estan... de la menor que ha estat víctima
d’aquesta presumpta agressió sexual i dels menors que l’IMAS
ha reconegut que té que poden estar en condicions
d’explotació sexual infantil. Realment, nosaltres estam a
l’espera que, per un costat, diguem, acabem d’analitzar el
tractament, quina informació s’ha de donar i de quina manera;
nosaltres realment estam en contacte amb els periodistes, els
comentam: mirau, per què no plantejau un tractament que no
permeti identificar, per què de vegades és que s’ha donat el
carrer del centre de protecció, és que s’ha identificat
perfectament el menor i la nina, i els seus companys li han dit
“puta” en el seu institut.

I això són situacions que jo sé de primera ma, per tant,
crec que hem de... i comparteix, sé que els professionals dels
mitjans de comunicació comparteixen aquesta preocupació; de
vegades és difícil el llindar entre el respecte als drets  dels
menors a l’àmbit de la informació i el dret a la informació.
Però jo sí que des d’aquí he fet, a la meva compareixença, una
crida a la responsabilitat dels mitjans, m’agradaria que
poguessin continuar treballant com en part s’ha fet fins ara; jo
estava content en relació amb el nivell d’adequació i de
pertinença del tractament de les informacions dels menors en
els mitjans de comunicació, he felicitat periodistes, mitjans
de comunicació perquè he trobat que era una tasca realment

molt responsable i molt professional, per tant, m’agradaria que
continuassin des d’aquí.

Per tant, bé, nosaltres hem d’esperar les conclusions que
la Fiscalia i la Policia, que són els òrgans responsables, facin
en la seva investigació; a partir d’aquí, jo crec que les
conclusions que derivin de les responsabilitats d’aquestes
investigacions, doncs, evidentment s’han de prendre. Però
realment en aquests moments hem de deixar que les
investigacions continuïn el seu curs i jo el que sí voldria dir,
i ho he de dir també, és: la direcció nova de l’IMAS ha arribat
fa uns mesos, realment des d’aquí jo el que crec que és legítim
és... jo he demanat quines propostes des d’aquí a la nova
direcció es volen implementar a nivell de l’IMAS i realment
la informació que m’arriba és que hi ha realment propostes de
canvis estructurals importants, que són els que des d’aquí pens
que s’han de poder escometre. Realment el que jo diria des
d’aquí és que han de tenir el temps per poder implementar
aquestes solucions, però, per tant, la Fiscalia, quan determini
les responsabilitats, bé, dons hem d’esperar que facin la seva
conclusió i ja direm llavors.

Si hem detectat, hem notat un increment. Jo crec que el
tema del problema de les xarxes socials, a veure, no és ja
caure en un argument fàcil, però realment si miram les
investigacions que en aquests moments es troben disponibles
a nivell internacional sobre l’índex del grooming, del sexting,
d’aquells fenòmens que es produeixen de mercantilització del
seu cos de menors, realment el problema de les noves
tecnologies és que ha obert aquesta porta que qualsevol
persona en el planeta pot contactar amb qualsevol menor sense
cap intermediació. Per tant, jo crec que el fet de les noves
tecnologies, que tenen molt de profit, jo no voldria dimonitzar
internet, però hem de ser conscients que deixen els nostres
fills  al carrer a les dotze de la nit, si els deixam tot sols a
segons quines edats; o els deixam una eina realment que fa que
en aquests moments les prospeccions que es fan de fins a quin
punt aquest fenomen a través d’internet s’ha incrementat
substancialment el de xarxes d’explotació sexual; jo el que
crec és que hem mirar què passa a la tracta de dones i les
xarxes hi han estat, hi són i hi seguiran essent, per què? Perquè
hi ha una demanda i mentre aquesta demanda continuï, aquesta
demanda de pedofília, cercaran pels mitjans que sigui com
poder arribar.

Jo mirava avui de matí una investigació que s’havia fet a
l’any 2006 d’un encàrrec que va fer UNICEF a APEDEM
sobre que hi ha devers 40.000 espanyol que van fer turisme a
Amèrica Central i Llatinoamèrica turisme sexual amb menors.
Realment vol dir que també hem de mirar el que passa als
països on els depredadors i els pedòfils del nostre país també
viatgen, perquè aquí de cada vegada és més difícil. Per tant, el
que hem de plantejar-nos obertament, la demanda de sexe amb
menors és... abans era més difícil perquè s’havien de cercar
vies més complicades, en aquests moments no fa falta anar a
cap xarxa, un la té amb el Tinder, amb el Kinder, amb totes les
aplicacions que hi ha en aquests moments a l’abast de
qualsevol nina o nin o adult no fan falta realment xarxes.
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Les xarxes, però, la detenció l’altre dia a Maó o algunes
detencions d’adults aquí, a Palma, el que observam és que hi
ha intermediació en aquestes relacions.

Bé, en tot cas suggeriments sobre prevenció, jo crec que
són molts de fronts, si consulten vostès el tercer Pla contra la
tracta i l’explotació sexual de menors hi ha tot un grapat de
recomanacions i de propostes que es fan i que van en la línia
de la sensibilització i de la formació dels professionals, que
van en la línia de la sensibilització dels menors i de l’educació
afectivosexual dels menors, realment des d’aquí no he de fer
esment de les investigacions sobre el consum de pornografia
dura per part de menors ja d’edats inadmissibles; bé, realment
mesures que impliquen també fer una coordinació eficient
entre totes les parts implicades des d’aquí també, i la
vigilància, incrementar la vigilància d’aquells àmbits o zones
o àrees on es poden produir aquests intercanvis, i tot un seguit
de mesures que també jo  el que plantej és que hi ha un
recorregut encara per millorar el que es pot fer a nivell de
l’àmbit de l’acolliment residencial, en l’acolliment com a
oportunitat aquests documents es plantegen aquests estàndards
d’anar cap a un model educatiu de vinculació afectiva,
conscient, de crear un vincle amb aquells menors que sigui una
eina que permeti que l’educador té més temps de treballar la
confiança, de treballar tot un seguit de coses amb aquells
menors, perquè són menors molt desconfiats. Hi ha realment
un seguit de mesures que es poden implementar, que jo crec
que en aquests moments, per les informacions que jo tenc
s’està en aquesta direcció.

I també hem de poder que ens trobam en una de les taxes
més altes de places residencials de l’Estat per població. Què
vol dir això? Encara hem de crear més places? Hem d’omplir
més centres? Jo crec que realment hem d’anar en una direcció
d’enfortir les famílies, d’apoderar les famílies perquè puguin
fer la criança dels seus fills de la manera adequada, per tant jo
crec que van en la línia de la prevenció i del suport comunitari.

És clar, realment fa 27 anys en aquesta comunitat
autònoma es va crear la figura del Síndic de Greuges, el Síndic
de Greuges té un seguit de competències molt més àmplies
que li permeten poder fer intervencions d’un altre calat. Tenim
una comunitat autònoma en una situació molt atípica i és que,
per llei, fa 27 o 28 anys es va crear aquesta figura, però no
s’ha constituït.

L’oficina? Doncs l’oficina realment té unes funcions
limitades i dintre d’aquestes funcions limitades realment la
meva opinió és que treballam al màxim del que podem. El que
nosaltres podem és, per un costat, davant una constatació que
hi ha vulneració de drets, posar-ho en comunicació  de la
Fiscalia, sistemàticament no hi ha hagut cap vulneració de dret
d’un menor que nosaltres haguem considerat després de la
investigació que no s’hagi posat en coneixement o que no
haguem tengut la garantia que aquesta situació s’ha posat en
coneixement de la Fiscalia.

Per tant, el que sí també nosaltres treballam és amb
recomanacions, jo, cada vegada que vaig a un centre, la meva
impressió que jo tinc, em reunesc amb la direcció i els faig

les recomanacions que jo crec que han d’incorporar a la
millora del seu funcionament. Les recomanacions que fem a
través dels informes al Parlament, les recomanacions que
nosaltres hem traslladat del Comitè de drets del nin de l’any
2018 a l’Estat espanyol, doncs hi ha hagut un seguit
d’observacions que nosaltres també hem fet arribar a Justícia,
a Educació, a Salut, a Protecció , a Serveis Socials, les
recomanacions d’aquell Comitè de drets del nin en les seves
observacions a l’Estat espanyol. Per tant, nosaltres treballam
d’aquesta manera, no tenim, diguem, altres competències o
capacitats de promoure millores, instar que es puguin posar en
marxa normatives; bé, el Decret de constitució, en tot cas,
després, quan parli vostè, ja m’agradaria a mi tenir tantes
competències per poder fer més, però la qüestió és que
realment aquesta és la limitació que nosaltres tenim.

En relació amb el control, bé, jo crec que en aquest sentit
jo soc partidari que a les administracions hem de poder també
treballar amb transparència, jo, en aquest sentit, pens que... i
és cert que el fet que les administracions tenguin al seu càrrec
les competències de tutela i adopció doncs les obliga a tenir
la reserva necessària per poder protegir els menors i aquesta
és una obligació legal. En un ordenament jurídic diferent on hi
ha una jurisdicció especialitzada de protecció, realment el
control ha de ser el control per part de Justícia i, bé, la qüestió
és que hem de tenir present que els resultats o conseqüències
venen determinats per l’ordenament legal i competencial que
tenim al nostre país.

La valoració del protocol d'ESI, crec que ja ho he dit abans,
són suficients recursos, la taxa d’1,2 és que no hi ha cap altre
centre de reforma a l’Estat espanyol que tengui aquesta taxa.
Què això és suficient? Bé, la qüestió és... jo, ahir mateix,
abans d’ahir dinava amb els menors d’Es Pinaret, dinava amb
un de les llars, eren 11, dinava amb ells, realment hi havia tres
educadores allà presents i realment, jo, des d’aquí, bé, la
proporció d’educadors en els diferents torns jo crec que per
un bon volum de menors a cada llar, en principi, jo diria que és
suficient o que n’hi ha abastament. De totes maneres, realment
es podrien també promoure millores? Jo sé  que la nova
direcció d’Es Pinaret realment ha aconseguit reduir les
fugues, l’any passat només va ser una fuga el mes de maig,
això amb taxes com s’havien produït amb anterioritat i  la
reducció a més de la meitat dels no retorns, o la disminució
sensible, jo vaig veure les estadístiques dels incidents, bé,
parlen que es posen solucions i remeis a aquesta situació que
s’havia heretat a Es Pinaret.

Per tant, crec que hi ha més possibilitats de fer coses, sí,
jo plantej la necessitat que es promoguin iniciatives que els
menors, com diuen: ostres, per les tardes en els tallers ens
avorrim una mica, tallers de formació afectivosexual, de
prevencions del delicte, ens agradaria fer fòrums, realment
veure una peli...; realment jo crec que des d’aquí, si som
conscients que aquests menors han de passar un any, un temps,
en una situació ací, hem de posar realment tots els recursos,
no només recursos humans, sinó projectes que treballin amb
el fi que aquests menors aquest temps sigui un temps profitós
per a ells.

 



222 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 15 / 20 de febrer de 2020 

Jo, vaja, les instal·lacions de quan jo vaig arribar a
Mallorca, a l’any 87, i vaig visitar Es Pinaret, realment jo deia:
ostres, hem d’anar cap a una altra solució arquitectònica;
realment jo  el que veig és que el que es va produir es la
depredació d’espais en aquesta comunitat d’espais finalistes
dedicats a la infància i a l’adolescència, per què? Perquè
realment hi havia la Llar de la Infància, que eren 10.000
metres quadrats, hi havia Es Pinaret, que eren molts de milers
també de metres quadrats, i altres dependències que eren
dependències que estaven dedicades a la infància i a
l’adolescència; realment, e l que es va produir en aquesta
comunitat autònoma és que aquests espais no es varen dedicar
a la infància i a l’adolescència, es dedicaren a altres
dependències administratives i, per tant, des d’aquí jo sempre
advoco perquè realment els espais, perquè no seria el mateix
si l’espai d’Es Pinaret fos, com ara es fa, ampliat a la nova
fase, que jo crec, i n’estic supercontent, que ja aviat tenguem
la segona fase de les obres, perquè aquest espai d’Es Pinaret
a mi no em sembla que sigui realment el millor. I hem de ser
conscients que aquests menors, malgrat hagin comès delictes
han de tenir també unes condicions el millor possibles i
realment des d’aquí jo esper que a la nova fase puguin millorar
substancialment les condicions d’aquests menors.

Sí, jo, en el tema de la coordinació amb famílies i advocats
el que he plantejat, ens hem reunit amb la coordinadora dels
advocats d'ofici del Col·legi d'Advocats per plantejar-li
queixes que teníem dels menors, que realment els agradaria
tenir més contacte amb els seus advocats, que els advocats
informassin les seves famílies sobre la seva situació
processal, que puguin tenir informacions també... i  jo veig,
sempre deman als interns d’Es Pinaret: bé, has vist el teu
advocat? I m’han dit, sí l’hem vist, m’ha vingut a veure. O sigui
que en sentit s’ha anat millorant, però jo crec que em sembla
que hem de millorar també aquesta comunicació amb les
famílies, els menors tenen el dret de poder tenir coneixement
acurat de quin és el seu estat a nivell processal, de què és el
que li resta pendent de complir, perquè per a ells és una
situació que necessiten poder tenir coneixement de tot això.

Bé, a mi em nomena el Consell de Govern, a proposta de
Fina Santiago, i és així perquè no tenim Síndic de Greuges.
Perquè, dissortadament, en aquesta comunitat autònoma no hi
ha hagut capacitat entre les diferents forces polítiques de
posar-se d’acord que hi hagi una persona justa, equànime i amb
totes les característiques, condicions o requisits que té
aquesta figura i que hi hagi una dependència del que sigui
Defensor del Menor dels Síndic de Greuges, com ho és al
País Basc, com ho és a Navarra, com ho és a Catalunya, com
ho és a Galícia, com ho és a Canàries, com ho és a Andalusia,
com ho és a tants indrets i realment una de dues, podem
esperar a què finalment els partits polítics es posin d’acord en
constituir el Síndic de Greuges i eliminar l’oficina, a l’espera
de..., però realment qui s’ocupa una mica de poder fer aquestes
propostes de millora.

Per tant, sí, efectivament el decret de constitució parla que
jo estic nomenat, però el requisit que té la figura de la persona
que està al front de la defensa, és no tenir cap vinculació
política, ni cap afiliació política. Jo no tinc cap afiliació

política, anava a dir afortunadament, però realment llev això i
allò que jo dic és que sí realment el que es planteja és
l’autonomia o la independència de les actuacions del director
de l’Oficina de Defensa del Menor. En aquest sentit puc dir
que jo en aquest sentit he tingut l’autonomia que necessit per
poder treballar i no he estat al dictat de ningú en aquest sentit.

Les informacions periòdiques al responsable, a la
consellera, evidentment els informes que es presenten al
Parlament són informes que coneix també la responsable
política de la Conselleria d’Afers Socials, com ho coneixen
tota la resta de responsables de partits polítics, perquè és una
informació que es dóna anualment al Parlament. 

Com jo he permès que hagin succeït aquestes coses? Jo
afortunadament no sóc Déu, ja m’agradaria ser Déu per poder
evitar que cap menor hagués estat víctima d’una cosa així.
Evidentment, jo crec que a la meva compareixença he exposat
tots els contactes que jo he traslladat als diferents
responsables que s’havien d’implementar solucions. Hem de
poder també dir que en aquests tres anys jo els he parlat també
de l’evolució que hi ha hagut en relació a alguns dels
indicadors que jo els he proposat, els he plantejat. Per tant,
alguna cosa des del sistema de protecció s’ha fet positiva en
el sentit que s’ha anat minorant la incidència o la prevalença de
sortides no autoritzades, de fugues, etc. En aquest sentit, fins
a quin punt? Jo he demanat que es fessin protocols per al tema
de fugues, que es fessin protocols per al tema d’explotació
sexual infantil. Jo he instat que no passés el temps sense que
les institucions es dotessin d’eines per poder controlar al
màxim tot això. I així i tot no ha estat suficient, evidentment,
però des d’aquí, des de... i a més el fet de la meva sensibilitat
particular cap el món de la protecció i també de la infància
vulnerable, perquè és un sector en el que jo he treballat,
realment ha fet que hagi estat molt més implicat o molt més
a damunt del que podrien haver estat altres directors en altres
etapes. 

Però insisteixo, com jo he permès que hi hagi explotació
sexual a centres, o en la societat? Evidentment a mi me lleva
el son saber que hi ha adolescents que poden estar passant per
aquesta experiència, quan he tengut coneixement hem
telefonat al centre, hem demanat si s’havia trobat aquesta nina,
realment les meves visites als centres deman, bé, teniu sospita
de què pot haver-hi alguna...? Sí ja hem donat coneixement a
Fiscalia, ja té..., hem seguit e l protocol, és clar, jo no faig
feina allà 24 hores per evitar que aquests menors puguin fugar-
se dels centres. Però almanco amb el que ha estat a les meves
mans i fins on he pogut realment tenir possibilitats, he tractat
de poder estar damunt de tot això. Jo en aquest sentit crec que
no ha estat un tema per a mi secundari, sinó tot el contrari,
probablement ha estat el tema prioritari de la nostra oficina.

Quants de menors han estat víctimes d’abusos sexuals? Bé,
jo el que realment els dic és que les dades que tenim, perquè
aquest és un altre problema que tenim a Balears i és que no hi
ha investigació, no hi ha coneixement científic realment del
que passa a la nostra infància. Però a l’any 19 es varen produir
477 notificacions per abús sexual a les Illes Balears, de les
quals 371 varen ser considerades greus i 106 varen ser
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considerades lleus moderades. A Mallorca a l’any 2018
realment notificacions per abús sexual varen ser 350 i de les
quals 78 varen ser moderades o lleus. Clar, l’eina que tenim
per poder tenir coneixement de la dimensió de l’abús sexual
és per un costat el RUMI, que s’ha incorporat recentment, que
som l’única comunitat que ha incorporat una categoria que és
d’explotació sexual infantil, en l’àmbit sanitari..., estam
demanant que sigui també per a l’àmbit educatiu i per a l’àmbit
social. Tenim la memòria de la Fiscalia i les informacions que
la policia dóna, no tenim altre fonts en principi, perquè quan
es planteja una denúncia per un delicte d’abús sexual, hi ha
d’haver tot un procés judicial dura massa temps, evidentment
jo realment des d’aquí dic que s’haurien d’abreujar aquests
procediments, amb el fi de què un menor no hagi d’esperar,
com jo he conegut casos per la meva feina anterior, de 7, 8 9
anys des de què s’ha posat una denúncia, fins que hi ha hagut
una sentència ferma.

Per tant, jo  crec que en aquest sentit no tenim
coneixement fins que hi hagi sentència ferma de si ha estat
considerat un delicte o no. Per tant, jo he plantejat als jutges
i al món judicial la possibilitat de fer investigació en el món
judicial sobre sentències condemnatòries per agressions
sexuals a menors. I realment jo pens que aquesta investigació
s’ha de fer, perquè no tenim una dada de quants de menors han
estat víctimes de delictes. Tenim la comunicació del RUMI,
però no tenim fins quin punt el resultat d’aquesta investigació
ha estat una conclusió que ha estat un abús demostrat.

Per tant, ha servit d’alguna cosa la meva actuació? Bé, jo he
contribuït al nivell de coneixement que tinc a ser part de les
solucions. A mi m’interessa molt més que els sistemes de
protecció facin la seva feina realment de la manera més adient,
que jo el que els dic és que és un conjunt de professionals que
enmig de les limitacions i les dificultats que han viscut per
mor del que els  he explicat de la crisi han posat tota el seu
coneixement i capacitat i voluntat per poder treballar d’una
manera responsable i professional, però bé, hi ha coses que ja
no depenen dels professionals, que depenen de l’estructura,
que depenen del sistema més ampli d’atenció a la infància i no
tant dels professionals només per ells sols.

Bé, expedients, jo ja els he dit que expedients que s’han
obert a l’oficina han estat 45 des de l’any 2008, sobre
explotació sexual, presumpta explotació sexual que afectaven
a menors. Per tant, és la dada que... la majoria d’aquells són
d’actuacions que ja altres institucions havien presentat
denúncies.

Nosaltres d’aquests expedients que vàrem obrir per tenir
coneixement que hi podia haver alguna situació així han estat
comunicades a Fiscalia, però també comprovant que les
institucions havien fet la seva feina en el sentit de presentar-
les a Fiscalia.

El temps que es torba a resoldre una tutela, jo el que... pens
és, jo plantejo als equips de protecció, del sistema de
protecció que s’ha d’afavorir la possibilitat que les famílies
puguin també discrepar de les decisions que es prenen a
l’àmbit de la protecció, que es puguin cercar vies per aquesta

discrepància. Crec que és legítim que una persona pugui
discrepar. 

Als sistemes de protecció més avançats i la nostra llei s’ha
plantejat una figura que és pionera en tot l’Estat espanyol i que
és la mediació en l’àmbit de la protecció infantil en els
supòsits de discrepància entre pares als quals s’han pres
mesures, i els equips tècnics, no?, una instància externa que
pugui fer la mediació. Hi ha països, com Argentina, com
Canadà, que quan els arriba una situació en primera instància
se cerquen solucions d’aquests tipus. 

Per tant, crec que els procediments de recursos a l’àmbit
de la justícia són molt lents, dissortadament. El temps que
transcorre fins que hi ha sentències fermes, tant en els casos
d’abusos perquè jo... és el més paradigmàtic, jo crec que
s’hauria de poder abreujar, però quan tenc reunions amb els
jutges de família i un jutge de família em diu “tinc 1 .500
expedients judicials damunt la meva taula i dissabtes,
diumenges, festius em porto els expedients a casa” i jo dic
“ostres, com es pot treballar així?”

Per tant, és que ja... i em consta que els jutges de l’àmbit
de... del dret familiar són realment persones que són
absolutament vocacionals, però tenen una dimensió de feina
sobrehumana, no? Per tant, tot això implica un retard en el
temps de resolució de les demandes, no? 

És clar, procediments d’accés a la protecció, no sé si he
entès bé la pregunta, són els que marca la Llei de funció
pública, procediments que parteixen de selecció per... situació
en una borsa de feina d’acord amb les mèrits, a la baremació
que s’ha fet, que baremació per cert és més... fonamentalment
acadèmica que no pas d’experiència demostrada en l’àmbit
d’aquest camp. Per tant, els procediments estan limitats al que
marca la Llei de funció pública com els havia explicat abans.

Quines mesures prenen davant agressions sexuals,
nosaltres... posam en comunicació amb Fiscalia. És que
nosaltres no tenim altra capacitat, posar en coneixement de
Fiscalia un coneixement d’un delicte que ens arriba i realment
poder des d’aquí assegurar que aquest menor sigui... nosaltres
tenim també un telèfon concertat 24 hores que és l’11611,
que és el telèfon europeu de la infància, la fundació ANAR i
també ells durant 24 hores també donen atenció i posen en
comunicació també del sistema de protecció els casos que a
ells els arriben fora de l’horari de les administracions, no? Per
tant, les mesures que prenem és que on s’ha de fer la
investigació es pugui acabar de fer, no?

Bé, realment és... la reflexió que s’ha fet des del PSIB és
una qüestió que a mi m’agradaria que no es perdés de vista i
és... en aquests moments el problema social que tenim i que
hem de poder realment afrontar com a societat i és el nivell de
desprotecció que els nostres menors en aquests moments
tenen perquè les empreses tecnològiques no fan un filtratge
d’aquests continguts, perquè no hem aconseguit una normativa
que pugui protegir e ls  menors de pedòfils que són a les
xarxes, de missatges d’aquest tipus, són insuficients... el fet
que en algunes aplicacions hi ha la possibilitat de denúncia
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individual, però això el posa en mans d’aquest menor o
d’aquesta persona. 

És que igual que realment s’han posat filtres per detectar
el tema del gihadisme en l’àmbit de... i les grans tecnològiques
han assolit un compromís de poder combatre el terrorisme
d’una manera eficient, i això s’ha pogut demostrar, identificar
aquestes pàgines, e tc ., crec que... ja m’agradaria que les
tecnològiques prenguessin un compromís, un codi de
conducte per poder realment, totes aquestes pàgines poder-les
identificar o establir els filtres, els tallafocs més enllà de la
feina meritòria que fan les forces de seguretat de l’Estat a
nivell dels grups d’investigació informàtica que realment són
gent a la qual s’ha de reconèixer la seva feina d’estar
contínuament en les xarxes socials identificant la possibilitat
de pàgines d’aquest tipus.

Crec que el tema de la concertació, sí, evidentment ha
donat estabilitat. Quan jo veig que ara, idò centres de
protecció han apostat per crear..., em conviden a la
inauguració de centres que dius: “ostres, ja és hora que els
nostres menors també tenguin unes condicions... realment
com qualsevol dels nostres fills”, en el sentit d’han invertit
també a dignificar o a idear centres, construir centres que
tenen uns nivells d’estàndards molt elevat, que ha permès
ampliar la contractació d’educadors, s’han doblat torns, ha
permès millorar els salaris d’aquells professionals, s’ha tallat
el tema de la circulació de professionals educadors per les
diferents entitats que inestabilitzava molt i precaritzava molt
tot aquell sector.

Crec que el concert ha estat una eina interessant i esper
que continuï donant els seus fruits, també en camps com el
que ara treballam perquè si jo acab amb l’inestabilitat dels
serveis educatius amb una... que arriba un nou educador que no
coneix aquest menor i es troba amb un..., evidentment els
centres concertats tenen capacitat de seleccionar els seus
professionals en base a la seva especialització i
professionalització i això ho fan, cosa que l’administració no
ho pot fer. Per tant, això implica que..., jo esper que els
concerts puguin ajudar a poder treballar amb més eficiència
per abordar aquest problema, no?

I bé, prevenir aquestes causes jo ja... ja he comentat
algunes coses. Per tant, acabaria aquí la primera ronda,
probablement m’he deixat coses fora, però bé en tot cas ara...
esperam noves preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Carballo. Començam el torn
de rèplica per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Carballo, crec que la seva
exposició ens ha deixat moltes coses clares. Li deman
disculpes, em diuen que he estat molt dura a la meva primera

intervenció, però més que dura el que estic és preocupada,
com supòs que també hi està vostè. 

Bé, en qualsevol cas, ha aclarit moltes coses, però hi ha
qualque moment de la seva exposició, crèiem, no sé si és que
hi ha hagut una mica de contradicció o que no ho hem entès bé
perquè, per una banda, parla que creu que ha estat bé la
coordinació entre l’IMAS, la policia, Fiscalia, etc, i per altra
banda, diu que s’ha de treballar per tenir una coordinació més
eficient. Expliqui-m’ho perquè això no ho he acabat
d’entendre.

Per altra banda, confirmi’m si ha dit que hi havia 45
expedients des de l’any 2008 per explotació sexual?

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

És a dir, per...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, és que em pareix, em pareix, no sé, em pareixen pocs,
tant de bo només fos un i fos la veritat, però no sé si són 45,
si hi ha tants de casos que s’han donat o tantes sospites si 45
és un número adequat i és el que ha dit. 

Per altra banda, també m’agradaria..., bé, dir una reflexió,
vostè ha fet quasi una exposició poètica quan ha dit que això
passa per tot arreu, hi ha una cadena de complicitat, són hidres
de mil caps, la perversió humana, la demanda..., però això no
ens ha consolar, m’imagín que ha vostè tampoc, a mi no em
consola que a tot el món això passi. No vull que passi ni aquí
ni allà, però aquí sobretot no voldria que passàs.

Entenem, per tant, que de qualque manera ha fet com una
culpabilització vetllada, però no tot i així involuntària de la
policia, perquè ara Marlaska ha dit que posarà més reforços
policials. Entenem que no basten i per això hem arribat a
aquesta situació. Pensa que l’IMAS ha fet tot el que podia o ha
fet el millor possible dins les seves possibilitats? Perquè
també hi manquen recursos. M’agradaria que afinàs una mica
més aquest diagnòstic pel que fa a la policia i també a l’IMAS. 

Ha dit també que els agents tenen una cartera d’expedients
que són com a..., què ha dit, que eren com d’un centenar de
casos de violència, no?, contra la dona, o una cosa així, que per
tant eren els centres que s’havien de dedicar a vigilar més els
infants. Crec que ha dit una mica això, si no també ens expliqui
a veure exactament què es fa o què s’hauria de fer o qui és que
ha de vigilar més.

Llavors, faria una reflexió també pel que als educadors.
Vostè és el defensor del menor, però és veritat que si els
educadors estan millor, els nins estaran millor. És evident.
Nosaltres ens hem reunit aquests dies, bé, vàrem visitar Es
Pinaret, però abans ja em vaig reunir amb..., bé, amb un
educador concretament d’un centre de menors que parlava que
falla l’acompanyament, és a dir, l’acompanyament, aquelles
persones treballadores que arriben a fer feina amb un educador
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que han d’estar acompanyats i com a tutelats fins que tenguin
ja com el grau que et pots afrontar als infants, parlava en
aquest cas de menors conflictius, que això falla, que hi ha
estrès laboral, que fan dobles torns, que hi ha dos educadors
per cada onze, però que en realitat o hi ha torns de baixes o hi
ha vacances o dies lliures i que en realitat això no es
compleix.

Llavors també fa molta incidència en la importància de
vetllar per aquells que s’autolesionen, el que en diuen el VAT,
no?

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

Perdoni.

LA SRA. PONS I SALOM:

El VAT, autolesión...

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

Sí.

LA SRA. PONS I SALOM.

... bé, no sé exactament què significa, però té a veure..., o
sigui, té a veure no, significa l’autolesió, no sé què signifiquen
les sigles exactament, però li diuen VAT.

Pensam que, efectivament, coincidim amb vostè, que el
context és important, és a dir, els edificis, com és el cas d’Es
Pinaret, fan pena, és veritat que ara ja hi ha obres i que pel juny
han dit que estarien.

Llavors, jo no pens que..., no sé si la Sra. Fernández ho deia
per nosaltres, pel tema de ser tan naïfs, per allò del mòbil,
acabarà..., vostè sap que no, que no som tan naïfs, i, que no
pensam això, però és veritat que sí que hi ha una manera
d’educar a aquests al·lots, perquè ens ho han contat a Es
Pinaret concretament que té a veure amb retirar el mòbil i amb
el reforç positiu. Et portes bé, tendràs privilegis, no et portes
bé, idò no en tendràs, t’anirem retirant coses fins que
reaccionis. No ho hem inventat nosaltres, és que és així.

Una pregunta concreta..., ah!, no, també ha dit vostè que els
homes creuen que els cossos de les nines es poden comprar,
no és que ho creguin, és que ho fan. És així de trist, no és que
ho creguin, és que ho fan i que l’administració i tota la
societat ho consentim. Una petita reflexió que volia fer, és
així de trist i lamentable. 

La darrera pregunta que li voldria fer, vostè ha dit: és que
el que s’ha de fer és el que està demostrat que és eficaç en
aquestes situacions. Què son exactament? Perquè no ens ho ha
dit. Quines són aquestes coses que funcionen i que està
demostrat que funcionen?

Llavors, vostè ha dit que els  protocols canvien
constantment, que han de canviar constantment, que estan en
continua revisió, però, és clar, ens fa por una cosa,
l’administració va molt lenta i la societat avança ràpid. No sé
si hauria qualque mecanisme per fer que anem a més velocitat
perquè si hem de revisar els protocols, ara farem, estudiarem,
no ho dic per vostè, ho dic en general...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Ja em comprèn. S’ha acabat el temps? Idò bé, ja m’ha
entès. 

Gràcies, Sr. Carballo, i no he volgut ser dura, ni molt
manco. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. A veure, intentaré ser el més
breu que pugui. A veure, de la primera intervenció d’abans i de
la intervenció d’ara, de vostè, a nosaltres ens ha quedat clar
una sèrie de coses. Primer de tot, que el protocol que tenim
de l’any 2018 ja s’ha de revisar, és a dir, el protocol de l’any
2018 ha estat totalment insuficient. Un protocol que és veritat
que es va pretendre que fos avançat, que és veritat que per
primera vegada ha inclòs els casos d’ESI dins el RUMI, però
que al final el procediment, que jo li he demanat a vostè que
m’ho explicàs, per favor, l’A+B+C de quan tenen el cas, de
quan un educador fa un informe d’un centre i el passa a l’IMAS
i el passa a l’oficina a veure què es fa amb aquesta nina, no
m’ho ha dit. 

M’he llegit el protocol, tenc clar quina és la denúncia a la
Fiscalia i més, però jo no vull anar a la part de la Fiscalia i a la
part de la policia, jo deman la part administrativa. Quins
procediments es fan? Quin tipus de formació se li dóna? Si se
la desplaça o no se la desplaça del lloc on ella..., si aquesta
nina o aquest nin es desplaçat o no es desplaçat del lloc on ella
habitualment resideix? Si durant un temps té una vigilància
determinada? Si se’ls dóna procediments terapèutics
determinats? Si es considera, per exemple, fer-los unes
mesures d’especial protecció  o amb més intensitat de
vigilància? 

El tema de requisar o no requisar el mòbil, que s’ha
comentat aquí abans, és una de les moltes coses que fan des de
fa molt de temps als centres que són d’APRAMP. APRAMP
que és una entitat reconeguda per tots a nivell nacional que fa
feina amb tracta de dones i de nines, quan es troben amb nines
i amb dones que han estat captades per xarxes d’explotació
sexual van a uns centres no tancats. Nosaltres mai no hem
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parlat de centres tancats, i crec que vostè m’ha malinterpretat
o ha anat per una altra banda quan jo li he demanat a veure
quines mesures feim amb aquestes nines. 

Hem de fer un programa específic per a cada una de les
víctimes, són víctimes, són víctimes que a més estan
victmitzades moltes vegades per gent que els ha donat afecte,
i vostè ho sap perfectament. Ens trobam amb casos que la
persona que els dóna afecte és la persona que els victimitza,
i és molt difíc il  rompre aquestes dinàmiques. Per rompre
aquestes dinàmiques s’ha de fer una feina específica que no té
res a veure amb els 380 nins tutelats  que tenim, no, en els
casos que tenim detectats hem de fer aquesta feina específica. 

A nosaltres, al nostre grup parlamentari, ens crida molt
l’atenció  que tres anys després d’haver tengut una mesa de
coordinació bimensual, hem demanat actes, hem demanat
informes que no tenim encara, però que hem demanat tot això
perquè volem saber, ara, que des del Consell es digui, bé,
doncs, ara tendrem un centre el mes de juny, ara posarem més
psicòlegs, ara donarem una formació específica; d’acord, què
és que no la teníem? Perquè si vostè ens diu que des de l’any
2017, la Fiscalia i la policia deien que els centres s’havien
d’implicar més en les fugues i no és exactament igual, a veure,
totes les fugues s’han d’intentar evitar al màxim, i és el que diu
vostè, tal vegada no les evitarem totes al cent per cent,
d’acord, però no és el mateix una fuga reiterada d’una nina que
ja s’ha detectat i que hi ha denúncies a Fiscalia que està
captada per una xarxa d’explotació sexual a una fuga d’una nina
o d’un nin que no està detectat que hagi entrat dins aquesta
xarxa. M’explic? A nosaltres ens fa falta l’actuació
administrativa de l’entitat que tenia encarregada la protecció
del benestar i del dret superior del menor, d’aquestes nines
tutelades i nins tutelats, de l’actuació posterior. I és clar, no en
tenim prou que s’hagin reduït les fugues, que està molt bé.,
vostè  em diu, de 107 a 20, d’acord, però aquesta feina
posterior és la que ens fa falta. 

Per tant, vostè diu que les revisions dels protocols són
normals, que s’han de fer contínuament, ens sembla bé, però
és que parlam d’un protocol de l’any 2018, i sembla ser que
els resultats no han estat els més esperats.

Vostè parlava de solucions necessàries. D’acord, solucions
necessàries, quines solucions eren les que es consideraven
bones des de l’any 2017, 2018 i 2019? Perquè al final ha
esclatat el cas que ha esclatat i sabem el que sabem.

Vostè diu que la coordinació no ha estat eficient; d’acord,
la coordinació no ha estat eficient, per molt que hagin tengut
una mesa de coordinació bimensual la coordinació no ha estat
eficient, i vostè creu que s’ha d’aplicar la ciència als
procediments de la coordinació. Què proposen? Proposi
vostè..., pot assessorar, des de l’Oficina del Defensor del
Menor, proposi l’eficiència que pot...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, s’ha acabat el temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Se m’ha acabat el temps? Esperava que em digués que em
faltava un minut. D’acord, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Si volen els puc avisar quan manqui un minut, a efectes
operatius; ho feia abans perquè eren 10. Sí?, vinga, idò.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr.
Carballo, per tota l’explicació extensa que ens ha fet avui,
molt aclaridora.

Des d’Unides Podem nosaltres el que volem saber és la
veritat, i sobretot el que volem és protegir els menors i volem
solucions. Estem convençuts que la comissió d’experts que
s’està realitzant i està engegant en aquest cas el Consell
Insular de Mallorca aportarà solucions a aquesta xacra social
que és la que tenim.

Amb tota la seva explicació el que ha quedat clar és que
l’explotació sexual infantil no és un problema concret d’una
administració ni és un problema concret d’una situació o d’un
territori, és un problema global que nosaltres tenim a la
societat. Estic convençuda que amb els treballs i amb tota la
feina que esteu fent des de les diferents àrees de les diferents
administracions acabarem trobant solucions serioses i
rigoroses. Però l’explotació sexual no acabarà, com vostè ha
dit, simplement per posar unes mesures o per fer unes
modificacions del protocol; s’ha d’anar molt més enllà com a
societat, avançar molt més ràpid, vostè també ho ha dit, en les
xarxes socials i en molts diferents àmbits en què
desgraciadament hi ha adults que compren i que paguen per
tenir sexe amb menors. Ens hem d’implicar tota la societat,
tots els partits polítics, el tercer sector, tots hem d’anar i hem
de caminar cap a una solució i treballar de manera
constructiva.

Només em reafirm en aquest..., ha quedat prou clar que no
són casos aïllats sinó que és una consciència global i que ens
hauríem de posar tots, absolutament tots, les ulleres de la
corresponsabilitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Està clar, Sr. Carballo, que és
impossible que ens contesti a tot, entre altres coses perquè és
un volum molt gros de preguntes que li hem fet, moltes, molt
específiques, en què li hem demanat posicionament, a part
d’unes dades i una valoració, un posicionament molt clar sobre
una situació que hi ha. Jo li deman que intenti contestar-me al
fet de si creu vostè suficients els recursos humans i materials
que tenen les administracions públiques de la comunitat
autònoma, en els diferents àmbits d’intervenció que tenen,
competencial, consells, ajuntaments i Govern quant a la
intervenció amb els menors, quant al que els correspon per
evitar aquests fets.

Jo ara mateix, el que acaba de dir la meva companya
d’Unidas Podemos ho firmaria; és que em seria igual el logo
que dugués. Evidentment sabem la situació que hi ha, sabem
qui són els que abusen dels menors, sabem de la necessitat de
canvis estructurals, que no només són de recursos sinó
estructurals, de valors, de projecció de la informació de com
es tracta..., efectivament; en el que no coincidim és en
l’instrument únic que es deixi a una anàlisi d’experts o tècnics
exclusivament valorar tots aquestes itineraris i tota aquesta
situació. En això no coincidim, i  no coincidim que sigui
únicament l’instrument; evidentment consideram que s’han de
posar en marxa..., no d’ara, que ja haurien de funcionar, perquè
com que sabem que és un mal que s’allarga, que ja hi era,
aquesta situació d’anàlisi constant per part d’experts, no
només dels tècnics que hi estan fent feina, perquè es creï una
comissió d’experts on entraran molts d’actors que no són
només els que estan ara mateix treballant a l’administració
pública.

Vull pensar que el Consell de Menorca immediatament
posarà en marxa alguna cosa, alguna cosa, nosaltres hem
demanat la compareixença immediata i una comissió
d’investigació , però com a mínim posarà en marxa qualque
cosa, a part de qualcú que ha demanat directament dimissions,
com sempre, uns recursos per donar resposta al que ha passat
al Consell de Menorca, que primer negava la directora que
fossin tutelats -vaja un coneixement que tenia de quins eren
els menors afectats-, i llavors ha reconegut la directora insular
o la consellera competent en matèria de tutela de menors a
Menorca que efectivament eren seus, però bé, sí que és
important que es faci.

Jo li deman que faci aquesta valoració, perquè els
educadors ens han manifestat, al nostre grup parlamentari, que
es troben impotents de vegades perquè l’administració doni
resposta a la situació que hi ha, i no és precisament... ells no
es referien a actuacions policials o de Fiscalia, sinó a la
coordinació interna, de la resposta immediata de la
administració a donar els recursos. Vostè m’ha dit que la ràtio
és l’adequada; entenc jo que es referia a la ràtio que gestionen
els educadors d’Es Pinaret o d’Es Fusteret. No sé si la tutela,
que vostè també coneix, és suficient. Els pressuposts són els
adients per donar resposta a aquesta transformació de l’entorn
físic de l’acompanyament, de les activitats que vostè mateix ha
considerat?; jo hi estic d’acord, perquè les conec i ens les va

explicar ahir el director, que demanen els joves no per capritx
sinó que potser són les més adients a les activitats
complementàries, o a les activitats dels tallers que tenen. Vull
que em valori això, perquè la nostra tasca, Sr. Carballo, la
nostra tasca com a oposició no és esperar un informe dels
tècnics, que segur que no el qüestionarem perquè són els
tècnics, jo quan el vegi me’l creuré, sobretot si hi ha consens,
sinó la d’incidir en la immediatesa de prendre mesures per
part de les administracions públiques, i vostè és un auditor
d’aquestes administracions públiques en aquest tema.

Per tant, no em pareix gens oportú que hagi fet un dret
comparat o una situació comparada entre la comunitat
autònoma nostra respecte de les altres comunitats autònomes
o entre països de la situació d’abusos que s’han...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, queda un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. El que hem de fer és incidir en cada un
dels casos que hi ha aquí, evidentment. És molt més
preocupant que n’hi hagi molts més aquí que a un altre lloc,
però evidentment això vol dir que hem d’accelerar i millorar
els itineraris i els recursos que hi ha i no s’està fent, o
consideram que no s’està fent suficientment, i no estic
qüestionant el treball del tercer sector que actua ni molt
manco dels tècnics, sinó possiblement la responsabilitat
política, que no som capaços d’activar aquesta alarma i
aquestes necessitats que hi ha.

I llavors, unes contradiccions, entre una -ja acab,
president- una directora insular que deia que s’ha de començar
a investigar, directora insular del Consell de Mallorca -ho dic
perquè supòs que vostè té coneixement d’això. Per tant
m’agradaria que actués sobre aquestes declaracions no només
dels grups polítics, sinó dels mateixos gestors que diuen que
s’ha de començar a investigar el que ha passat a partir del
juliol de 2019; una altra directora que havia estat gestora, allà
asseguda també que ara és consellera, va dir que no, no, s’ha
d’investigar tot. Posem-nos d’acord o digui vostè un
diagnòstic de quan s’han d’investigar, no dic els casos que han
passat, sinó tenir en compte els casos que hi ha hagut. O, per
exemple, que la policia havia actuat quan els cridaven...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, s’ha acabat el temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... i altres càrrecs deien que la policia no actuava quan tocava,
quan la cridaven. Jo crec que el seu posicionament, el seu
valor, la seva incidència aquí és important, director. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, usted me ha contestado
algunas preguntas, por supuesto no a todas las 27 que le he
hecho. Voy a continuar con las preguntas que tenía que
hacerle.

La Sra. Santiago afirmó conocer la ubicación de los pisos
donde se cometen estos gravísimos delitos contra los niños;
lo afirmó aquí. ¿Cómo pudo conocer este dato la Sra.
Santiago, la informó usted de ello? ¿Desde cuando conocen
esta información? Lo afirmó aquí en la Diputación
Permanente de esta cámara.

¿Puede asegurar que los responsables de los consejos
insulares han informado diligentemente de las situaciones de
prostitución de menores y agresiones sexuales al órgano de
coordinación impulsado en el año 2017 por el Govern y el
IMAS para erradicar las agresiones sexuales a las que eran
sometidos los menores dependientes de las instituciones
públicas? Existe un órgano de coordinación desde el año 2017
impulsado por el Govern y por el IMAS; ¿puede usted afirmar
que los consejos insulares han informado diligentemente de
todas las situaciones de prostitución de menores a este
órgano? 

Continúo. Si como usted dice ha puesto en conocimiento
de la Fiscalía todos los casos que han detectado de agresiones
sexuales, ¿por qué la Fiscalía abre diligencias una vez que este
escándalo es conocido a través de la prensa? Puede explicar
eso. 

Si, como usted dice, los consejos insulares no han hecho
lo suficiente para evitar estos hechos, a pesar de que usted ha
instado a cambiar los protocolos y a tomar medidas al
respecto, lo ha dicho usted aquí hoy, cree que no han hecho lo
suficiente o no ha sido suficiente, ¿por qué no insta usted al
Gobierno balear a recuperar las competencias en materia de
guardia, tutela y acogimiento?

Y por último, ¿usted también es partidario de que no se
constituya una comisión de investigación en este Parlamento?
Lo digo porque un flaco favor le han hecho a usted, los grupos
de izquierda, tumbando la comisión de investigación que
nuestro Grupo VOX-Actua Baleares solicitó en este
Parlamento. La batería de preguntas que le he trasladado hoy
es sólo una pequeña muestra de lo que podría declarar usted en
sede judicial, si no asume sus responsabilidades políticas, o
no son asumidas por quienes han permitido con su
incompetencia y dejación de funciones, que durante años los
niños tutelados hayan sido víctimas de estos repugnantes
delitos.

Y por último recordar, para quienes lo llevan todo en la
ideología de género, que en los centros de reforma, han sido
4 las mujeres expedientadas por conductas inapropiadas, 4
mujeres y 1 sólo hombre. Y también recordar que entre los 16
niños violados, uno era niño, las demás niñas. Quienes violan
no son los hombres, son los violadores, quines abusan no son
los hombres son los abusadores, sean hombres o mujeres.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Fernández, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies Sr. Carballo, jo no
estic d’acord amb altres grups que han dit que vostè no ha
respost totes les preguntes, òbviament hi ha hagut grups que
n’hi han formulat moltes, però jo crec que les seves respostes
han estat molt exhaustives.

Per començar pel final, sempre diu el Grup VOX que
nosaltres ho duim tot a la ideologia de gènere, jo no sé si m’ha
sentit quan he parlat de l’estudi que s’havia fet aquí a Balears
a la nostra Universitat, el 15,4% de les nostres universitàries
i el 4% dels universitaris han estat víctimes durant la infància
o l’adolescència d’aquest tipus d’abús, el 15,4 de les dones i
el 4 dels homes. Si vostè no veu la diferència, com en tantes
altres coses.

Me pareix que la seva intervenció ha deixat un parell
d’idees molt interessants, una d’elles és la desprotecció que
tenen els infants davant les empreses tecnològiques. És vera
que hi ha moltes empreses que parlen dels filtres, que els
pares poden optar a posar i que de fet estan comercialitzant
aquests filtres com si fossin bons de fer servir, servissin per
a alguna cosa. Però no sé fins a quin punt realment fins i tot la
gent que fa servir aquests filtres, realment troben alguna
millora.

Sobre el tema de la importància d’estudiar el problema per
solucionar-ho, vostè deia també que hi ha pocs estudis a
Balears sobre el tema de menors, jo estic totalment d’acord,
crec que és molt important estudiar un tema per poder
solucionar-ho. I crec que és molt important també enregistrar
les dades per reconèixer una problemàtica. Els diputats que
avui han intervingut han fet esment a dades que només tenim
des del 2017, perquè durant els governs del PP es van deixar
d’enregistrar. Bé, perquè unes dades deixin de registrar-se, el
problema no desapareix, sinó que es pot fer bastant més greu,
de fet ja vàrem veure que per deixar d’enregistrar-la durant el
govern del PP no van desaparèixer.

Una altra de les seves que m’ha paregut molt interessant és
el tema que potser hi ha més denúncies, no sé si l’he entès bé,
potser hi ha més denúncies perquè hi ha més professionals que
estan formats per poder detectar aquest tipus de casos. No sé
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si ho he entès bé, però si és així m’agradaria que ho
desenvolupés una mica.

I ja per acabar el tema del mòbil que he comentat a la Sra.
Pons, és que el tema és protegir el menors, no castigar-los.
Està clar que a casa si te portes malament, te lleven el mòbil.
Però aquí estam parlant de protegir els menors i protegir un
menor deixant-lo sense mòbil, no és solució de res.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Ara ve la contrarèplica per
part del Sr. Serafín Carballo.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

Moltes gràcies. Quan parl de l’eficiència en la coordinació
és tenir constància que aquests processos..., això es fa en
qualitat realment, que els procediments que s’estableixen de
relació entre les diferents parts que impliquen aquesta
coordinació, fent un seguiment que els compromisos es
mantenen, les temporalitats  d’aquests compromisos es
realitzen conforme al que s’ha pactat. I per tant, és poder
analitzar processos, analitzar processos de coordinació que
permetin aquesta eina que és la coordinació, està complint la
seva funció al 100%, al 80%, al 50%. Per tant, jo crec que hi
ha eines que permetrien determinar fins a quin punt aquest
mecanisme que ens hem donat és un mecanisme eficient, que
compleix plenament l’objectiu que s’ha marcat.

Per tant, jo crec que en les relacions entre les
administracions a vegades fallen els temps de resposta, no
feim anàlisis de processos i aniria bé fer, per determinar fins
quin punt allò que feim constar als papers es compleix o no es
compleix i de quina manera.

Quan jo m’he referit al tema de..., jo en cap moment no he
plantejat cap qüestionament de la professionalitat dels
policies. Jo sé que funcionen per sobre de les seves capacitats
i el fet de quan jo deia que almanco a l’any 2017, cada membre
de la UFAM tenia 100 ordres de protecció que vigilar, és una
responsabilitat molt important, realment a mi em llevaria el
son, davant els indicadors que tenim també de violència. Per
tant, com que és policia de família i  d’infància, té totes les
tasques al seu càrrec. Per tant, jo crec que..., em remet al que
el ministre Marlaska ha comentat de la necessitat de reforçar
aquests equips que estan al màxim, a més, jo crec que tot el
tema de la insularitat, tot el tema dels costos d’habitatge, etc.,
fan difícil també que s’ocupin places que estan disponibles i
per tant, això fa que recau més pressió sobre les persones que
hi són.

El tema de que han fallat els acompanyaments dels
educadors. Bé, jo crec que en aquest sentit aquest increment
que s’ha posat de recursos a l’abast dels centres de protecció,
ha millorat la ràtio indubtablement. Jo no sé si quan es referia
a l’acompanyament és quan arriba un educador nou, fins a quin

punt aquest educador nou se li dona el suport. Bé, la
informació que jo tinc és que en aquests moments sí que es
contempla no deixar aquest educador tot sol el primer dia en
una llar complicada. Almanco la informació que em donen és
que hi ha una implicació en aquest acompanyament dels
professionals, en aquest sentit la informació que jo tinc
contrasta una mica amb la que vostè diu.

Què és el que s’ha de fer per demostrar que funcionen els
protocols? Bé, almanco s’hauria de demanar a cada membre
que constitueix aquesta coordinació, fins a quin punt ell té una
percepció que es fa el que els protocols manen, i evidentment
l’indicador, per altra banda, és casos detectats, en aquest cas
que a més connecta amb el que la Sra. Durán plantejava, bé,
com funciona el protocol en l’àmbit administratiu, és... es
detecta un cas de possible abús, evidentment això implica que
s’ha de posar en coneixement immediat tant a Fiscalia com a
policia a través d’una denúncia.

Al mateix temps aquest cas passa a ser valorat per un equip
especialitzat, que és la UVASI l’escomesa del qual és valorar
si aquesta situació de possible abús o d’explotació és creïble
o no és creïble d’acord a un seguit de criteris científics. 

A partir d’aquí s’ha de determinar si aquest menor està ja
en un programa dels que Protecció té, per exemple, hi ha el
Servei Psicoterapèutic d’Infància i Familia, l’STIF, idò es fan
grups amb nines que han estat agredides sexualment, si alguna
menor està en un programa de tractament sigui terapèutic o
no, evidentment..., perquè una nina malgrat que estigui en un
procés terapèutic igual no diu o manifesta que pot estar en una
situació així perquè no ho manifesta i en tot cas, bé, això es
descobreix per un altre professional que té coneixement d’un
relat o d’una informació o d’un WhatsApp, etc. 

El terapeuta en el cas que estigui dintre d’un programa de
teràpia aquest menor o aquesta menor ha d’incorporar
evidentment la protecció, treballar el tema de la protecció per
part d’aquest menor, aquesta menor i millorar les seves
capacitat d’autoprotecció.

Evidentment també en aquest centre, el que jo veig, eh?, hi
ha una vigilància major sobre aquesta menor, hi ha un cert
acompanyament, quan es determina que el risc d’aquesta
menor o  aquest menor... de poder-se mantenir el connexió
amb la xarxa, amb l’entorn d’origen sí que s’ha plantejat el seu
trasllat a la península i a través d’una fundació tenim places, hi
ha places a altres indrets de l’Estat i s’ha fet aquesta separació
preventiva.

Llavors..., bé, també pot ser que... el coneixement hem
tingut d’algun cas s’han fugat del centre al qual..., bé, ja fa anys
d’una nina romanesa que es va fugar, va tornar..., bé, vol dir
que..., es va a l’estranger, torna a Mallorca, per què?, perquè
estava en una xarxa de... estava vinculada a aquesta xarxa.

Per tant, és una tasca... difícil, no?, però el procediment...,
almanco el que veig és que d’aquesta menor es planteja una
vigilància especial, un treball tutorial del tutor o la tutora amb
aquesta menor i hi ha una major presència. Evidentment, si no
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s’ha derivat a un recurs terapèutic s’envia al recurs terapèutic
de l’IMAS perquè es treballi intensament amb aquesta menor
o aquest menor.

Almanco el procediment..., paral·lelament en funció de si
la UVASI ha considerat que el testimoni és creïble, bé, això...
implica ja tot un altre procediment que el terapeuta o la
terapeuta ha de contemplar per poder treballar aquests
continguts i sobre les recomanacions que es fan als centres de
poder treballar més intensivament d’una manera educativa amb
aquesta menor, amb la seva familia si això és possible, posar
en coneixement de la seva familia aquest fet i a l’espera... i
acompanyar aquesta menor quan passa pel procediment
judicial perquè és un procediment traumàtic, nosaltres hem
parlat de les sales de justícia amigable que hem posat en marxa
als jutjats, on aquest acompanyament es fa d’una manera més
estreta, es du aquesta nina amb anterioritat, o aquest nin, a la
sala, se’ls prepara... 

Bé, es pot fer més? Probablement sí, sempre podrem dir
“es pot fer més”, és que realment no estam en una matemàtica
de dos más dos, som..., és un treball complex, molt delicat
perquè aquells menors no cooperen o no col·laboren i per
tant, un ha d’esperar realment que estigui... que es pugui obrir
per poder treballar aspectes d’autoprotecció, que prengui
consciència del que ha passat, to t e l tema d’educació
afectivosexual, crear tot un seguit de continguts que han de fer
els tutors, els educadors, l’equip educatiu, el terapeuta dintre
de l’àmbit de la protecció i la valoració per part de l’expert de
la credibilitat o no del testimoni.

Llavors..., bé, com es fa la coordinació, evidentment aquest
protocol va ser signat el 31 d’agost de l’any 2018. Aquest
protocol és la darrera fase de tres anys de treball, bé, en una
fase més intensiva de reunions que varen implicar a més de 48
professionals. Jo he comptabilitzat des del principi de l’ordre
d’unes 54 reunions a tots  e ls  nivells de seguiment amb
ajuntaments, amb els consells, de comissions dels grups de
treball de notificació, de grups de treball de tractament, de
grups de treball d’avaluació, etc. Vol dir que..., vull dir en
aquest sentit que és fruit d’un procés intensiu en el qual
tothom, president de l’Audiència, Fiscal de Menors,
representant de la UFAM, tots han dit el que pensaven que era
el que s’havia de fer. 

Per tant, és un protocol resultat de la suma de totes les
parts en el que es considerava que era el millor més les
recomanacions que es feien per part de l’Observatori de la
Infància, el tercer pla estatal i altres, no?

Per tant, crec que s’ha de revisar a la llum del que ha
passat, considerar quines coses poden millorar, probablement
sí, però no ens hem de dir: “el protocol no ha servit, ens
carreguem el protocol”, no. El protocol ha fet la feina que en
aquells moments... hagin arribat situacions al món de la
justícia, hagin estat detectades... i bé, em sembla que això és
un aspecte meritori o..., però evidentment millorable.

El tema del posicionament de si és suficient recursos
humans als diferents àmbits de l’administració, no sé si vostès

saben... a Protecció a Mallorca hi fan feina 600 professionals
de l’àmbit públic i de l’àmbit de les línies col·laboradores per
a 1.200 menors que tenen expedients oberts. Bé, realment des
d’aquí... quan varen venir les transferències al Consell de
Mallorca a l’any... quan es varen produir les transferències a
l’any 1997, varen ser transferits 13 professionals i 2 milions
de pressupost; ara el pressupost és de devers 40 milions
d’euros i uns 600 professionals hi treballen.

Jo sempre em deman: aquests recursos s’han de destinar
exclusivament al tema de protecció? A mi m’agradaria que en
la mesura que treballam i milloram el tema de la prevenció
aquests recursos vagin destinats a donar suport a les famílies,
a poder fer programes de millora de les mesures parentals, a
poder treballar en la comunitat i que des d’aquí aquesta
piràmide invertida que hem fet a nivell de Balears, que tenim
uns peus absolutament febles perquè l’atenció primària és
molt feble, i un sistema de tercer nivell que és el de protecció
amb 600 professionals crec que aquesta..., s’ha d’invertir
aquesta piràmide i hem de poder..., i crec que una de les
qüestions que plantej a l’IMAS és posar en marxa programes
que vagin destinats a donar suport a les famílies, treballar quan
un nin entra en protecció que tot d’una es comenci a veure
com tornar a casa, que es donin recursos a la família.

Crec que si els recursos són suficients per a aquest, diria
jo..., perquè el que veig és que els recursos fan falta, però fan
falta per reforçar la piràmide, la base de la piràmide. Per tant,
aquí replantejaria que hem d’anar... perquè hem construït un
sistema a les Illes Balears on tenim un cap absolutament
hipertròfic i tenim uns peus molt dèbils i molt febles.

En relació amb el que la Sra. Ribas plantejava del
conocimiento de los pisos, nosaltres quan realment arriba
alguna informació per alguna via de contacte amb els
educadors... tenim constància que aquestes informacions
sobre pisos... de fet, la comissió del protocol realment havia
construït un mapa on estaven situats indrets o llocs on podia
haver-hi possibilitats o hi havia informacions que podia haver-
hi menors que fossin explotades o explotats sexualment.
Aquesta informació està compartida per tots els membres de
les comissions, que són la Policia, la Fiscalia, la direcció
general, Protecció, etc., i, per tant, a mi el que em consta és
que la informació, quan no ha arribat, jo fins on he arribat
aquesta informació s’ha posat immediatament en coneixement
de la UFAM, jo tinc constància que la UFAM ha anat a aquella
casa ocupa i ha vist que no hi havia ningú allà, almanco en el
que jo a l’Oficina implica almanco tres o quatre d’aquells
indrets, immediatament hem tengut la constància que la
UFAM ha fet la seva feina.

Per tant, des d’aquí jo crec que la coordinació sí que ha
funcionat, la UFAM ha fet la tasca d’investigació i des d’aquí...
també com es mou això? Es mou, aquest pis s’ha cremat, es
trasllada a un altre indret, o sigui que realment és com
funciona aquesta dinàmica també del tema de l’explotació
sexual, quan és a nivell de xarxes. A nivell individual el
depredador pren contacte amb aquesta nina o amb aquest nin
i cerca un lloc o un espai per poder fer aquell intercanvi
comercial.
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Per tant, des d’aquí jo el que no he detectat és que els
consells no hagin estat diligent en posar en coneixement tal
com està establert el repartiment de tasques a l’àmbit de la
comissió de delictes, jo no he tengut coneixement que s’hagin
quedat amb una informació i no hagi estat posada en
comunicació de les autoritats. Per tant, en aquest sentit sí que
puc dir que són diligents, han estat diligents.

En el cas de Menorca, realment des d’aquí ja, quan hi ha
una primera informa el mes d’agost, es posa en comunicació
en el mes de juliol o agost de la Fiscalia, que no afectava
persones inicialment totes que estaven arrelades a Menors, hi
havia una nina, però hi havia altres nines que es contacta amb
els pares, els pares posen denúncia i almanco tot d’una vaig
confirmar que hi havia coneixement que hi podia haver hagut
aquesta situació la Policia en té coneixement immediat.

Perquè no tornar al Govern les competències? Jo crec que
això és l’Estatut d’Autonomia que ho ha establert d’aquesta
manera, l’Estatut d’Autonomia fixa competències de la
comunitat autònoma, dels consells i bé, jo veig que, en
principi, les administracions més properes al ciutadà han de
poder ser més eficients, en principi.

I el tema de la comissió d’investigació, bé, jo crec que ja
m’he explicat.

El tema de la sensibilització dels professionals i en quina
mesura això ha implicat notificacions, jo he comprovat que
quan s’han produït accions formatives, i aquí se n’han fetes
unes quantes, des de l’any 87, hi ha hagut immediatament més
treball, més derivacions a l’àmbit de protecció. Per tant, crec
que les derivacions venen bàsicament d’escoles, que són
diguem els que tenen contacte quotidià amb els  nins, els
menors, i ells tenen una observació que no tenim pas els que
veuen aquest nin un pic, com el pediatre, cada dos mesos, no?
Per tant, el que sí és cert és que aquesta formació que s’ha
tingut ha donat com a resultat una major sensibilització del
món professional, i jo crec que és una qüestió  interessant,
perquè això implica que el nivell de protecció a la nostra
societat millora, perquè hi ha més mirades sobre aquests
menors que viuen en unes condicions que no estan bé, o que
donen signes d’estar patint. I aquests signes, l’educador o el
professional realment en fa una valoració ja amb criteris,
perquè la formació que s’ha fet és aportar criteris per poder
valorar fins a quin punt aquest menor passa per una situació
que requereix una valoració. Per tant, això és el resultat.

Jo crec que el tema... a veure, dels protocols, si miram els
indicadors de fa tres o quatre anys d’explotació sexual infantil,
la comunitat científica considerava i els que ara considera a
hores d’ara a l’any 2020 han canviat, per què? Perquè aquest
fenomen es mou amb una dinàmica contínuament inestable ,
que fa que s’hagin de cercar nous signes o indicadors de com
funcionen les xarxes. I en aquests moments, si miram ara els
indicadors que es plantegen sobre la taula que hi havia en el
2008, ara hem d’incorporar els nous, per tant, no es tracta que
no funciona o que no serveixen, sinó que hem d’incorporar...
no era el sugar dating en aquell moment funcionant aquí, si
a Anglaterra, o el grooming encara no era un element tan

present com ara ho és, o no teníem algunes aplicacions, ara el
Toc Toc, es parla del Toc Toc com la darrera aplicació on
també es detecta que nines que són usuàries del Toc Toc, de
12 anys fins a 16, són usuàries del Toc Toc 34 milions de
visites, i aquí sí que tenim constància que s’introdueixen
també figures adultes que intenten cercar en aquest món. Per
tant, això requereix tenir al dia com es mou el fenomen de
l’explotació sexual i poder posar solucions i remeis.

Igual s’han quedat insatisfets, jo supòs que sí, tots, perquè
no ho he pogut contestar tot, els agraeix molt realment la seva
paciència i la meva pesadesa de reiterar-me en coses, però, bé,
volia almanco que els quedés clar que la prioritat de l’Oficina
en aquests moments és garantir  que tots aquells canvis que
s’han de fer a partir de la crisi que s’ha obert que es facin i que
es facin d’una manera efectiva, i que això no caigui a l’oblit,
com deia abans, i això és el que hem de procurar tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, acabat el debat, volem agrair la presència del Sr.
Serafín Carballo, director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència. Moltíssimes gràcies.

Fem un recés de cinc minuts abans de la compareixença de
la Sra. Durán.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió.

2) Compareixença RGE núm. 1977/20, de la directora
de l'Insti tut Balear de la Dona, la Sra. Maria Durán i
Febrer, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular
(article 46.3), pel procediment d’urgència, i  acordada la
recaptació de la compareixent a la sessió de la comissió
del dia 13 de febrer del 2020, per tal d’informar sobre el
funcionament i desenvolupament del Pla autonòmic per
a la lluita contra el  tràfic de dones i nines amb fins
d’explotació sexual i  l’abordatge de la prostitució a les
Illes Balears 2019-2020.

Si us sembla bé, començam la compareixença de la Sra.
Maria Duran i Febrer, directora general d’IB Dona, sol·licitada
pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l’escrit RGE núm.
1977/20 i aprovada a la sessió de la comissió de dia 13 de
febrer, per tal que informi sobre el funcionament i
desenvolupament del Pla autonòmic per a la lluita contra el
tràfic  de dones i nines amb fins d’explotació sexual i
l’abordatge de la prostitució a les Illes Balears 2019-2020.

Assisteix la Sra. Maria Durán, acompanyada de les
següents persones: del Sr. Galo Quintanilla Montenegro,
interlocutor parlamentari; de la Sra. Marina Forteza Cuní,
responsable de comunicació; i de la Sra. Susana Ortega
Merino, tècnica superior de l’IB Dona.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202001977
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Té la paraula la Sra. Maria Durán per tal de fer l’exposició
oral sense limitació de temps. Sra. Maria Durán, molt
benvinguda; té la paraula.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT BALEAR DE LA
DONA (Maria Durán i Febrer):

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes. Comparesc
davant vostès per explicar què fa l’Institut Balear de la Dona
per eradicar o per contribuir a eradicar la tracta, la prostitució
i l’explotació sexual, aquesta darrera amb especial interès i
preocupació que compartim amb tots vostès.

El Pla contra la tracta i prostitució i explotació sexual és
una realitat gràcies al fet que la composició del Parlament de
la legislatura anterior aprovà per unanimitat la PNL sobre
eradicació d’aquesta greu xacra social, i la unificació i els
esforços per fer de les Illes Balears un territori lliure de
turisme sexual. El setembre del 2017 el Parlament de les Illes
Balears va aprovar la proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a desenvolupar un pla en el qual es coordinassin les
institucions i els organismes insulars i locals i  els agents
socials, forces i cossos de seguretat, per tal de treballar en la
prevenció, la sensibilització envers aquesta realitat, i garantir
una efectiva protecció, recuperació  i integració social,
psicològica i laboral de les víctimes; i també instar a adherir-
se al Plan integral de la lucha contra la trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquesta PNL
va ser aprovada per unanimitat.

El Pla autonòmic és conseqüència d’unes actuacions que
sorgiren amb l’aprovació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat d’homes i dones, que a l’article 65 defineix la tracta
com a violència masclista. Les actuacions a què em referiré
posaren de manifest la dimensió de la tracta i prostitució a les
Illes Balears, obligant les administracions públiques a una
major sistematització de les actuacions que s’havien de
desenvolupar per combatre aquesta xacra social que tant afecta
la dignitat i la imatge de les dones, de totes les dones.

Entre altres els he d’assenyalar un antecedent que crec que
és important també que tots tenguem en compte, i és que a les
Illes Balears des del 2003 s’havia constituït el Grup d’estudi
de la prostitució , mitjançant..., diríem que estava coordinat
d’una manera mixta per la Universitat de les Illes Balears i, al
mateix temps, per l’Institut Balear de la Dona.

A l’any 2016, just després de la Llei d’igualtat d’homes i
dones, es va crear la Comissió interinstitucional per a ajuda a
les víctimes de tracta de persones i prostitució a Eivissa. Una
altra dada significativa és o ha estat, per arribar a aquest pla,
les ONG i entitats privades que, avançades a les
administracions públiques, es destinen a l’eradicació de la
tracta de dones i nines víctimes d’explotació sexual; hi
intervenen, entre altres, les següents entitats: Metges del
Món, Creu Roja, Germanes Oblates -que gestionen el Casal
Petit-, i la Fundació Amaranta.

Les demandes que va acordar aquest parlament a la PNL
varen ser complides quan el 13 d’octubre del 2017 el Consell
de Govern va aprovar l’adhesió al Pla integral de lluita contra
la tracta de dones i nines amb fins d’explotació sexual del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i també va
acordar que en un període màxim d’un any s’aprovàs un
protocol sobre les línies de treball estratègies i actuacions per
a la coordinació efectiva de totes les institucions.

El 23 de novembre del 2018 el Consell de Govern es va
assabentar del Protocol autonòmic per la lluita contra el tràfic
de dones per a l’explotació sexual i atenció a la prostitució a
les Illes Balears per a persones adultes. El mateix any 2018 la
Conselleria d’Afers Socials havia aprovat el Protocol
d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual
infantil a les Illes Balears. D’aquesta manera quedava, per una
banda, que qui s’encarregava de les persones adultes era
l’Institut Balear de la Dona, i qui s’encarregava de
desenvolupar ambdós protocols, és a dir..., el protocol de
persones adultes, l’Institut Balear de la Dona, i el protocol de
la infància, la Conselleria d’Afers Socials.

Les línies difuses entre tracta i prostitució i la constància
de la diferència entre prostitució i explotació sexual, que
radica només en l’edat de les nines i adolescents, va ser la
causa que es realitzàs un pla que englobés tots els vessants de
la utilització del cos de les dones i nines per a fins sexuals
mitjançant preu o, en el cas de les nines, regals, i ho pos entre
cometes. El 10 de maig de 2019, és a dir, fa vuit mesos i mig,
el Consell de Govern va aprovar el Pla autonòmic per a la
lluita contra la tracta de dones i nines amb fins d’explotació
sexual i l’abordatge de la prostitució a les Illes Balears 2019-
2022. Doncs vostès poden comprovar en l’edició del pla que
els hem portat que fa vuit mesos que estam treballant en la
implantació d’aquest pla. Si després a qualcú li interessa saber
exactament què hem fet els ho explicaré. Sé que estan cansats,
per tant, no tenc cap problemes a explicar-los-ho, però seguiré
exposant-los les línies mestres d’aquest pla.

El pla desenvolupa quatre eixos, dos objectius i seixanta
mesures. L’eix primer està referit a sensibilització, prevenció
i detecció i té com a objectius sensibilitzar i visibilitzar;
capacitar els i les professionals per dur a terme tasques de
prevenció i detecció; reforçar els mecanismes de prevenció
i detecció, i aprofundir en la diagnosi, en la situació de l’ús del
cos de dones i nines per a satisfacció sexual a canvi de preu. 

El segon eix està referit a l’anàlisi i millora del
coneixement i la intervenció, essent els objectius afavorir la
millora del coneixement per mitjà de la recerca, de la difusió
dels resultats, proporcionar formació a les i als professionals
competents en matèria de millorar la intervenció, dissenyar i
implementar eines per millorar la intervenció i fomentar
l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.

L’eix tercer consisteix en la resposta interinstitucional de
coordinació i treball en xarxa i són els objectius millorar la
informació estadística, fomentar la creació de mecanismes de
coordinació per atendre les víctimes i consolidar els que estan
establerts. 
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El darrer eix correspon a l’atenció integral i té com
objectius garantir recursos i drets per a l’atenció integral de
les víctimes i facilitar-hi l’accés per mitjà de la consolidació,
la millora i  la creació dels recursos i al mateix temps
impulsar, reforçar i crear projectes per a la inserció
sociolaboral i l’accés a l’habitatge d’aquest tipus de violència
masclista.

El pla preveu dur a terme la implantació i el seguiment de
les accions mitjançant reunions periòdiques de la comissió
creada ad hoc; reunions mensuals del GEPIB, el grup
d’experts d’estudiosos de la prostitució de les Illes Balears,
GEPIB, i les subcomissions, una pel protocol de 2018, els ho
repetesc, referit a persones adultes; la segona per a
l’especificitat de la tracta; la tercera per a l’especificitat de la
prostitució, i la quarta per a l’explotació sexual de nines. 

A data d’avui s’han constituït dues sots-comissions, la del
protocol i la d’explotació sexual de nines. Els avanç que les
hem constituïdes tenint en compte les circumstàncies
sobrevingudes a partir del mes de gener, hem constituït la
segona, la de l’explotació sexual de nines, a la qual més tard
em detindré tot el que vostès em permetin.

A més d’això, a raó del pla hi ha les següents meses de
prevenció de la prostitució i d’intervenció per eradicar la
utilització del cos de les dones i nines amb fins sexuals a canvi
de preu o regal. En aquests moments hi ha meses a Palma, a
Calvià, a Manacor, a Eivissa Vila, a Sant Antoni de Portmany,
a Menorca i a Maó.

Els he de dir que aquestes meses són multidisciplinars, hi
participen des de la policia local, la Policia Nacional o
Guàrdia Civil, depenent de l’indret que sigui, els serveis
socials, també els centres educatius, i això és molt important
que els ho digui perquè precisament és important la prevenció
ens els centres educatius, i els ambulatoris de cada una de les
poblacions on s’han creat aquestes meses. A més, les meses
municipals contra la violència masclista, fins ara en tenim 26,
també tenen competència en la prevenció de la prostitució, la
tracta i l’explotació sexual.

Quan em referesc, sé que a vostès no els ho he de dir
perquè jo som el final d’una relació grossa de gent que ha
intervengut, però sí a vegades ho veus i t’agrada recordar-ho,
les nines i a les adolescents mai no són ni víctimes de
prostitució ni nines prostituïdes, sempre són víctimes
d’explotació sexual. En aquest sentit, crec que és important
que tenguem cura tots, començant per mi mateixa, amb el
llenguatge.

Adreçat a la problemàtica que hi ha de rerafons per
comparèixer davant vostès, l’explotació sexual infantojuvenil,
el pla contempla les següents mesures: reforç del programa
d’atenció psicològica especialitzada, tant per a menors
víctimes d’explotació sexual com per a dones víctimes i, si
escau, les seves famílies. Quan parlam dins d’explotació
sexual i parlam de dones víctimes parlam d’aquestes dones que
han estat víctimes d’explotació sexual essent adolescents,
nines o adolescents, i arriben a la majoria d’edat.

Ampliació i especialització del servei d’acompanyament
i atenció social de l’IB Dona i millora d’aquest a través de
formació específica per tal de complir el protocol autonòmic.
L’IB Dona, si em permeten, i els ho diré, té un servei de 24
hores telefònic d’atenció a totes les violències masclistes i al
mateix temps d’acompanyament. Aquesta mesura concreta que
començarà a entrar en vigor l’1 d’abril..., perdonin, perdonin
que m’avanç, els deman disculpes, és la primera vegada que
intervenc a aquesta sala i els he dir que vostès són molt més
intimidatoris que el Tribunal Suprem...

(Algunes rialles i remor de veus)

... que ho sàpiguen.

Mirin, l’IB Dona té des de fa tres anys un servei de 24
hores d’atenció telefònica i atenció presencial, però ara l’hem
ampliat en el sentit de la violència sexual i també de
l’explotació sexual de nines i adolescents, diríem de
personetes menors d’edat, perquè també no hi ha cap nin o cap
familiar de nin que sigui víctima d’explotació sexual que no
tengui el mateix dret. Ja els ho avanç.

Què hem fet per ampliar això? Hem donat a les persones
que fan aquesta atenció, tant telefònica com presencial,
formació en un triple vesant: el primer és conèixer la
problemàtica de l’explotació sexual, conèixer-la en
profunditat; el segon és conèixer la normativa legal, tant
administrativa com penal; i el tercer és conèixer tots els
recursos que tenen a l’abast per si han d’anar a recollir a una
nina o a una adolescent poder-les dur a un indret determinat.

El que volem és que si és possible la policia no hagi d’anar
a cercar una altra nina sinó que hi vagi una persona experta en
l’atenció social i l’acompanyi, per això aquest acompanyament
i per això el fulletó que els he posat a vostès dins un sobre
perquè ens coneguin i perquè utilitzin aquest servei.

Una altra mesura que està prevista en el pla és la mesura
18, disseny i implementació d’una diagnosi acurada sobre la
prostitució, el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació
sexual a les Illes Balears. Els he de dir que hem avançat
aquesta diagnosi i després els diré en quin punt es troba ja
aquesta diagnosi; l’elaboració d’un estudi i un anàlisi sobre el
perfil de les víctimes i els mètodes i les característiques dels
grups criminals relacionats amb la tracta i l’explotació de
nines en l’àmbit de la comunitat autònoma. 

Mesura 19. Confecció d’un programa de formació
específica i especialitzada sobre explotació sexual infantil,
adreçat a totes les institucions i entitats que treballen
directament amb menors, especialment a l’àmbit social
sanitari, d’educació i de temps lliure.

Mesura 29. Disseny d’un instrument que ajudi els i les
professionals a valorar el risc  i a determinar les actuacions
que s’han de dur a terme.

Mesura 30. Impuls i suport a la coordinació entre els
serveis especialitzats i els serveis socials municipals, per

 



234 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 15 / 20 de febrer de 2020 

augmentar la detecció i garantir l’accés a les seves
prestacions. I en aquest sentit els he de dir que els puc
assegurar que a indrets com Calvià i com Palma està donant un
resultat molt efectiu.  Organització d’un congrés bianual sobre
la prostitució i tràfic de dones i nines en explotació sexual, a
fi de continuar la tasca feta pels grups d’estudi de la
prostitució a les Illes Balears.

Mesura 21. I finançament per les institucions i entitats
especialitzades, que atenen a les víctimes i a les dones en
situació de prostitució, per dissenyar i implantar itineraris
integrals de projectes de recuperació psicològica i inserció
sociolaboral.

Mesura 57. Quines iniciatives o quina iniciativa i quines
mesures ha promogut l’Institut Balear de la Dona des del mes
de gener del 2020 entorn a la prevenció dels abusos i
explotació sexual a les Illes Balears? Com els he dit abans,
abans de constituir  la sots-comissió de tracte i abans de
constituir la sots-comissió de prostitució, degut a
l’emergència del moment, hem constituït la sots-comissió
d’explotació sexual. Jo els voldria dir que duim 8 mesos fent
feina i això és una realitat que jo voldria dir-los que ja tenim
el pla pràcticament el 50% avançat, però la realitat és molt
més plana i molt més simple. Fem tot el que sabem, però
també prioritzam situacions. 

L’IB Dona va convocar aquesta sots-comissió el 21 de
gener, en aquesta convocatòria hi varen concórrer la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, la consellera
d’Afers Socials i Esports del Govern balear, el Delegat del
Govern, el responsable de la UCFRIF de la Policia Nacional
i Guàrdia Civil, totes les conselleres competents en igualtat i
afers socials de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, el
president de l’IMAS, les directores o tècniques responsables
de menors de les 4 illes, la Direcció General de Salut Pública
del Govern balear, els ajuntaments de Palma i Calvià, el Grup
d’estudi de prostitució, les ONG implicades en la intervenció
de les víctimes i persones individuals en qualitat d’expertes.

Després d’intervenir totes les participants, totes les
persones participants, es varen detectar una prioritat de
necessitats, que molt breument els explicaré, sobre quin és
l’abast de la problemàtica real en les víctimes i explotadors.
Fer una diagnosi acurada per tenir major coneixement de les
formes d’explotació sexual i  pornografia, els mètodes dels
captadors i les xarxes per a explotació sexual infantil. A aquest
diagnosi s’hi ha d’incloure l’estat de la qüestió sobre el
turisme sexual i la situació d’explotació de la dona a la
comunitat autònoma. Dotar d’un major coneixement per part
de la societat d’aquesta problemàtica. Realitzar
corresponsablement entre totes les institucions que
intervenen, implicant la Fiscalia de Menors. Realitzar una
major feina en la prevenció i intervenció de les famílies,
prèvies al procés de protecció, prioritzant el suport a les
famílies sobre l’assumpció de la tutela. Revisió de les ràtios
en els centres d’acollida. La realització d’inversió en
prevenció a nivell primari, incloent de forma específica el
sector educatiu, formant amb indicadors i familiar oferint
suport i eines de detecció.

Aquests indicadors i aquestes eines de detecció tenen un
triple vessant: la mera sospita, per una banda; la sospita o la
presumpció per aquests indicadors que els nins, o les nines
estan en una situació de risc  o que estan explotades
sexualment. En aquest sentit, treballam des de l’IB Dona, ja els
he de dir que també hem posat en marxa els indicadors; a
nivell secundari amb la formació i capacitació dels i les
professionals que poden detectar i que intervenen en el
procés; i  a nivell terciari realitzam prevenció i intervenció
específica als processos d’emancipació i suport a les famílies
amb adolescents susceptibles de caure en xarxes d’explotació.

Seguim amb les necessitats d’inversió en educació
afectivosexual, tant al sector educatiu com a les famílies.
Impulsar el coneixement i l’ús tant del RUMI com del
protocol d’explotació i abús infantil, així com l’impuls de les
diferents comissions. Realitzar un acompanyament
especialitzat i integral a les víctimes i als professionals al
procés de denúncia. Augmentar la capacitat de detecció i
vigilància de les xarxes, no oblidem que allà hi havia tots els
representants de les forces i cossos de seguretat i també la
Delegació del Govern. Augmentar els recursos terapèutics, la
necessitat de canvi de la instrucció UBA del 2009 i en aquest
sentit  els he de dir..., no els ho he de dir perquè vostès ho
saben, e l ministre l’altre dia va sortir per la televisió i va
explicar que ja havien incorporat com a prioritari les nines que
estan desaparegudes dels centres, i en aquest sentit també els
vull dir que seguim, i  ja no hi entraré després, mantenint la
sol·licitud per escrit del canvi de la instrucció, perquè ara hi
ha un ministre que s’hi ha compromès i hem comprovat els
resultats fa molt poc temps, però és important que es canviï la
instrucció precisament perquè tengui un sentit de permanència
i també l’impuls de l’esborrany de la Llei contra la tracta que
es va treballar a l’anterior legislatura.

Dotar d’eines educatives les famílies més vulnerables en
el cas de risc. S’ha d’incorporar també a la diagnosi i als
indicadors la relació d’absentisme i fracàs escolar.

S’ha de realitzar una tasca de divulgació, sensibilització i
recollida de dades semblant a la que es fa en els casos de
violència masclista a l’àmbit de la parella.

La formació específica al sistema judicial a causa de la
poca quantitat que hi ha de casos que arriben als tribunals,
precisament perquè és mal de fer captar, aconseguir detenir
els captadors, per això pensam que és important la formació
específica al sistema judicial; la necessitat d’impulsar
programes d’acollida familiar; i acolliment de caps de setmana
amb la finalitat de donar a aquestes nines i adolescents un
model familiar, que diríem normalitzat, de cura i també d’oci
i espai.

A més d’aquestes necessitats es va consensuar i es varen
fer les modificacions precises perquè fos aprovat per
unanimitat, un full de ruta per a la prevenció i intervenció
davant l’explotació sexual de nines i nins adolescents.

Realitzar una diagnosi -ja no els repetiré el que els he dit
abans perquè no els vull esgotar i ja els he explicat com ha de
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ser aquesta diagnosi-, realitzar campanyes de sensibilització
a la societat per treballar el rebuig als abusadors i explotadors
sexuals de la infantesa.

Informar i sensibilitzar la societat del greu dany que causa
l’accés a la pornografia dels menors que encara estan en
període de formació de consciencia i el seu aprenentatge
mimètic de la vida encara no passa el filtre del raonament del
que està bé i del que no hi està.

Realitzar una formació especialitzada incidint en els
sectors educatiu i sanitari i resta de professionals que puguin
intervenir en la prevenció, detecció i/o intervenció.

Realitzar programes familiars per a la prevenció i detecció
de situacions de risc, d’abusos i/o explotació sexual i
intervenció en el supòsit que les nines i els nins siguin
víctimes.

Treballar en els casos de major vulnerabilitat millorant
l’acompanyament dels processos de denúncia i en la
recuperació integral dels i les menors víctimes sense
diferenciar si aquests són o no tutelats.

Recuperar la guia de reflexions i recomanacions, bones
pràctiques informatives sobre prostitució publicada pel
GEPIB i oferir informació específica amb les i els
periodistes, així com sensibilització amb les direccions dels
mitjans de comunicació per evitar la victimització secundària
dels menors.

Oferir a totes i a tots els professionals que intervenen en
la prevenció i en la detecció un catàleg d’indicadors que
permeti detectar les situacions de risc.

Avançar en la coordinació de les administracions públiques
i l’eficiència dels recursos comuns, parl de doblers, però
també parl d’atenció social.

Recuperar la salut integral física i psicològica de les
víctimes a través d’integracions específiques. Desenvolupar
les accions previstes d’educació afectivosexual implicant-hi
les famílies.

Continuar les campanyes de sensibilització de la societat
i la joventut amb la finalitat d’abolició de la prostitució i
desaparició de la tracta i l’explotació infantil.

Demanar a l’Estat la modificació de la instrucció que els
he dit abans i sol·licitar que continuï la tramitació de
l’esborrany de la llei de tracta per fer una llei el més prest
possible.

I a més continuar les trobades de la sots-comissió
mitjançant reunions amb periodicitat bimensual. El mes que ve
hi haurà la següent reunió on es posarà en comú el que s’ha fet
de totes aquestes mesures perquè en aquell full de ruta hem de
diferenciar accions que realitza l’IB Dona dintre del marc
d’actuació del pla, accions competència de la Conselleria
d’Afers Socials, accions competència dels consells insulars,

accions que hauran de realitzar conjuntament les diferents
administracions, accions competències d’altres conselleries
i les que s’han de proposar a l’administració de l’Estat.

Les accions que ha de realitzar l’Institut Balear de la Dona
en la lluita contra la tracta, la prostitució i l’explotació sexual
infantil. Nosaltres hem de realitzar un diagnòstic específic de
la situació de l’ESI, explotació sexual infantil, a les Illes
Balears posant el focus a més de a les víctimes, als captadors
i explotadors, a la forma de captació, així com a la incidència
entre turisme sexual i explotació sexual infantil.

Aquesta acció que ja els he dit que preveu el pla, la
diagnosi s’ha de fer a totes les illes. En aquests moments hem
treballat ja l’estructura bàsica que ha de tenir aquesta diagnosi,
així com el contingut d’aquest estudi i la metodologia
genèrica que hem de treure que és, per una banda, ens han de
fer... tot el que ha de ser el mètode d’estudi i l’avaluació que
esperam que ho faci la Universitat de les Illes Balears i
després el treball de camp que esperam que el facin les
diferents ONG i organitzacions, però des d’ana perspectiva
purament  professional, però dirigides per elles.

Pensam que no podem deixar d’aprofitar aquestes xarxes
que surten de les ONG i entitats privades, però que treballen
tan seriosament sobre aquesta temàtica i des de fa tant d’anys
com abans ni tan sols se’n parlava.

Realitzar campanyes de sensibilització a la societat per
treballar el rebuig als abusadors i explotadors sexuals de la
infantesa i adolescència i continuar amb les campanyes contra
la tracta i la prostitució envers l’abolició de la prostitució i la
desaparició de la tracta i explotació infantil.

Què farem? Documentals divulgatius com Prostitució:
una qüestió de poder que vàrem realitzar. Aquest documental
que, a més, es va passar a totes les illes amb un debat posterior
i que, a més, a hores d’ara el tenen tots els instituts
d’ensenyança mitjana, precisament perquè puguin passar-los
i poder-ne debatre.

Treballar, també, perdonin, també un altre documental
sobre l’abús i l’explotació sexual infantil, perquè la societat
pugui conèixer amb més profunditat la realitat d’aquesta
problemàtica, treballar amb periodistes el coneixement
d’aquesta problemàtica de manera que el dret a la informació
i la divulgació que tenim tots i que tenen els periodistes no
tengui com a conseqüència una revictimització per a les i els
menors. Informar i sensibilitzar la societat del greu mal que
causa l’accés a la pornografia dels menors; publicar, perquè ja
estan fets, i republicar els estudis de la magnitud de la
pornografia infantil i les conseqüències en la salut sexual i el
de comerç sexual i prostitució a les Illes Balears, i realitzar
material didàctic per a formació afectivosexual, fer un catàleg
d’indicadors de risc o l’existència d’explotació sexual.

No em detindré, més que dir-los que volem i posam en
marxa fer una eina perquè es puguin detectar aquests riscs.
Realitzar una formació especialitzada sobre l’aplicació de
l’eina d’indicadors i incidir d’una manera intensa en el sector
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educatiu, sanitari i en la resta de professionals que hi puguin
intervenir. Continuar, perquè ja s’ha començat, la formació a
professionals a l’àmbit social i ampliar aquesta formació al
sector educatiu i sanitari. Difondre la guia de reflexions i
recomanacions i bones pràctiques informatives sobre
prostitució.

Una vegada exposat l’anterior, els deman que em permetin
fer unes breus reflexions finals. L’actor ignorat durant tot
aquest temps, des de principis de gener fins ara, és l’abusador,
el (...) i l’explotador de nines i nins, i dic ignorat perquè,
malgrat sigui el que aprofitant la vulnerabilitat dels nins i les
nines violenta els seus cossos per a la seva satisfacció sexual,
és el gran absent de la crítica; malgrat estic segura que cap de
vostès ni jo mateixa els confiaríem un fill o una filla menor.
L’abusador i/o  l’explotador de nins i nines no és anònim,
moltes vegades és un conegut, un amic o un parent.

També em permetran que faci una referència a la
pornografia que representa la violència contra les dones. Tota
la pornografia, que n’hi ha un excés avui, és un exercici de
violència contra les dones; l’altre dia vaig voler comprovar
personalment una sola web de pornografia i vaig trobar 74.000
vídeos, anunciava 74.000 vídeos de violacions reals. Per tant,
siguem clars, la pornografia és la prostitució del segle XXI i
els nostres nins i nines hi tenen accés aproximadament als vuit
anys, i no vall allò de “jo no li deix el meu mòbil al meu fill”,
tant de bo valgués!, però no val, per què? Perquè els seus
amiguets en tenen i accedeixen a aquesta pornografia, amb la
qual descobreixen un món nou en què encara ni tan sols té
pulsió sexual.

Mitjançant els mòbils descobreixen una sexualitat
d’imatges virtuals que res no tenen a veure amb la realitat, la
conseqüència posterior és: o pot ser la demanda, la petició a
les amigues preferents, nuvietes o nuvis, les pràctiques
sexuals que han après de la pornografia. I si això no és
possible acudir a la prostitució, i d’aquesta manera és com el
masclisme es retroalimenta.

La pornografia és la banalització de la sexualitat des de la
més tendre infància i la conseqüència més directa i més greu
per a tots nosaltres és la desmembració entre sexualitat i
afecte. Els pares i les mares han d’educar els fills i les filles
en la sexualitat, però siguem realistes, s i no ho fem
sistemàticament i a través de l’educació reglada no serem
capaços de combatre la força que té la pornografia mitjançant
els mitjans digitals. Els convid que entre tots i totes posem
tots els mitjans, vostès els legals i des de l’IB Dona els que té
a l’abast per combatre la plaga dels futurs adults i adultes.

La prevenció de l’explotació sexual des de la perspectiva
de l’Institut Balear de Dona és coeducació, com a eina per
incorporar valors, com és el respecte a les dones i a les nines,
que és la passa inicial per al respecte a l’altre, amb
independència de la seva pertinença ètica, d’identitat o
diferència sexual o que sigui o no migrant. La coeducació
condueix a una societat on l’igualtat és un eix de convivència.

Moltes gràcies i qued a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara començarien les
intervencions dels grups parlamentaris, en primer lloc el Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula per un temps màxim de
deu minuts, té la paraula també la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Moltes gràcies, Sra. Maria Durán per
haver vengut avui aquí a comparèixer a petició del nostre grup
parlamentari.

Miri, abans de començar quasi pel final, del qual vostè n’ha
fet menció ara, per a mi almanco és important començar pel
final que vostè ha dit ara, amb una frase només, volia dir que
nosaltres hem considerat que l’havíem d’escoltar; vull dir que
el nostre grup parlamentari ha donat suport sempre a l’Institut
Balear de la Dona, sempre, fins i tot quan de vegades s’ha
presentat a l’hora de presentar pressuposts qualque
modificació a partides pressupostàries o s’ha volgut eliminar
amb una esmena l’Institut Balear de la Dona, nosaltres creiem
que és necessari.

Però, precisament, i també li vull dir, perquè vull que
m’entengui, ens ha dit que ser aquí davant els diputats i
diputades, doncs tal vegada et posava més nerviós que davant
d’un tribunal, bé, doncs amb total tranquil·litat li he de dir que
jo som prou crítica, prou crític, però prou, i per això hem
demanat la compareixença, amb la falta de presència des del
primer moment o al cap de deu dies o al cap de quinze dies de
l’Institut Balear de la Dona, presència, veu, veu, perquè si
vostè ens vol representar a totes, si vostè és la directora de
l’Institut Balear de la Dona, regulat, com tots sabem, per la
Llei 5/2000, que vostè sap que és un òrgan que, a més, és un
organisme autònom, per tant nosaltres crèiem que era
important escoltar aquesta veu, saber què opinava la directora
de l’Institut Balear de la Dona, què s’havia fet i quines mesures
feia comptes fer, i més que nosaltres sabíem que s’havia
presentat, no feia un any, el Pla autonòmic de la lluita contra...

És clar, tot d’una, quan tu vas i mires la legislació que tens
que regula l’explotació sexual de menors tant a nivell estatal
com a nivell autonòmic, saps que tens la Llei 9/2019 de la
infància, aprovada la passada legislatura, saps que tens un
protocol, saps que tens el protocol d’abús, saps que tens el pla
autonòmic, i ens fa falta aquesta veu, per això vàrem demanar
nosaltres aquesta compareixença, perquè per a nosaltres era,
com es diu en castellà un silencio atronador, per què? Què
fa? Què no fa? Què opina?

I una de les coses en què som molt actius avui en dia és
amb les xarxes socials i jo  veig que el dia que se sap pels
mitjans de comunicació, vostè ha parlat amb els mitjans de
comunicació, i jo crec que han de ser realment rigorosos a
l’hora d’utilitzar paraules o utilitzar expressions els mitjans de
comunicació, però hem de saber que avui tots som aquí, avui
tal vegada entre tots les institucions volen cercar solucions
per intentar eradicar doncs aquesta xacra que ens trobam
gràcies als mitjans de comunicació, gràcies que dia 8 o dia 9
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de gener tots vàrem saber que dia 24 hi havia hagut un cas, una
violació múltiple, i després al cap de dies vàrem saber que era
una nina tutelada i ja vàrem saber moltes més coses en les
quals no vull entrar.

Per tant, el mateix dia fan un tuit a l’IB Dona i diuen en
contra de la violació, en contra... ni una más, molt bé, però
després d’aquest tuit res, res de res, la nada absoluta. Per tant,
hagués estat molt bé saber que el telèfon 178989, de 24
hores, que sistemàticament no sabem les cridades que ha
tengut el darrer any del 2019, però sí que sabem que a l’any
2018 pràcticament s’havien duplicat les cridades de l’any
2017, vull dir que és un telèfon que de cada vegada, i tots ens
n’hem de congratular, s’utilitza més; doncs vostè ha dit que es
va posar en marxa aquest telèfon, aquest servei també per a
explotació sexual de nines i adolescents, o s’ha de posar en
marxa... -bé, d’acord-, encara no s’ha posat en marxa.

Bé, doncs crec que l’Institut Balear de la Dona tot d’una
hauria d’haver dit el que opinava, perquè podem posar l’accent,
com vostè deia, davant l’abusador o explotador, perquè de
vegades, perquè nosaltres, com a responsables polítics,
demanam responsabilitats polítiques i volem saber en què han
fallat les administracions; perquè si sabem des de l’any 2017
pels mitjans de comunicació també un altre pic ho torn dir, pel
diari El Mundo, que treu una sèrie d’articles dins l’any 2017
i després es fan una sèrie de preguntes en el Consell Insular de
Mallorca i ja sabem que s’havia detectat que hi havia una xarxa,
semblava ser, d’explotació sexual, que, de qualque manera es
nodria -tot ho pos entre cometes- de nines que havien estat i
que eren tutelades, i a partir de l’any 2017 es crea una Mesa de
coordinació entre l’IMAS i la Direcció General de Menors,
per tant hi ha d’haver tot un procediment administratiu aquí
enmig de revisió de protocols, de revisió de processos
terapèutics, revisió de centres, de revisió de moltes coses que
la diagnosi nosaltres entenem que s’hauria de fer durant aquest
interí, i ho destapam tot i ho sabem tot a l’any 2020.

Per això nosaltres, com a representants polítics demanam
responsabilitats  polítiques i demanam saber per què hem
arribat fins aquí i què s’han fet. Hem demanat, doncs, tota la
informació d’aquestes actes, si s’han fet actes en aquestes
meses de coordinació; hem demanat les denúncies de cada
cas; no demanam els expedients de les nines, nosaltres no
entrarem en això. Nosaltres creiem que és necessària una
comissió d’investigació. També voldria saber la seva opinió,
si considera que és necessària una comissió d’investigació o
no, allà on puguin venir experts, allà on puguin venir col·legis
professionals, allà on puguin venir forces de seguretat, allà on
puguin venir experiències d’èxit d’altres bandes, allà on pugui
venir tal vegada entitats, com APRAMP, que fa feina des de fa
molts d’anys en tràfic de dones i nines, que tenen uns
protocols específics i uns habitatges específics per a aquest
tipus de nines. Vull dir que hi ha moltes coses a fer.

Vostè diu que s’ha creat aquesta comissió, dins aquestes
60 mesures s’ha creat aquesta Comissió d’explotació sexual
de nines, ens ha dit aquesta primera reunió i ens ha dit que
tendrà una altra reunió. Per què no es diu, per què no
s’informa, per què no es reten comptes? Perquè els

representants polítics han de retre comptes, no pot ser que la
directora de l’Institut Balear de la Dona estigui un mes i mig
callada; jo, tal vegada vostè ha fet qualque nota de premsa, ha
fet un comunicat, ha fet una..., vostè m’ha de permetre que li
digui, crec que hauria d’haver demanat una compareixença,
hauria d’haver demanat una compareixença vostè mateixa i dir,
escolti’m, jo vull explicar què passa aquí, vull explicar des de
les meves competències i amb aquest pla que tenim, a més,
dotat amb 2.800.000 euros i amb uns pagaments plurianuals,
quines són les actuacions que hem fet.

He apuntat moltes coses per dir-li, però vostè ha de vetllar
per la justícia i per la reparació de les dones i de les nines, no
em serveix que en explotació sexual les dones són de la
conselleria, que després la conselleria diu que no, que
justament..., no, perdó, vostè diu que les dones són de l’Institut
Balear de la Dona i que les nines són competència de la
conselleria. Després la conselleria diu que sí, que és
competència, sí, de totes les nines, excepte de les tutelades
les quals tampoc no són...

Vull dir, vostè sap perfectament tant com jo  què és
l’interès superior del menor, la Llei 9/2019, aprovada en
aquesta comunitat autònoma la passada legislatura, a l’article
35, diu: la vigilància en tota una sèrie de casos de violència i
expressament a un dels seus punts parla de l’explotació, de
l’abús, de les agressions sexuals. Perquè nosaltres no vegem
com a administració que hem fallat, que hi ha hagut un buit,
que no hem actuat, cada una de les coses quan sabem
informació han de sortir tot d’una, amb llum i taquígrafs.

Molt bé que vostè ara m’hagi donat l’explicació, a més,
nosaltres ja li hem fet tota una bateria de preguntes a l’Institut
Balear de la Dona de quines actuacions havien fet, hem fet tota
una sèrie de peticions d’informació i hem presentat també una
proposta, en positiu, deu fer dues o tres setmanes, que fa
referència tant al Pla autonòmic com a temes de formació
específica, perquè sé que s’ha intentat fer una formació
específica per als educadors els quals fan una magnífica feina,
que és que nosaltres demanam responsabilitats als
administradors polítics i nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -gràcies, moltes gràcies- i que nosaltres creguem que s’ha
de fer una comissió d’investigació, no vol dir que nosaltres no
posem en qüestió que sigui una tasca molt difícil que tenguin
els educadors, tant dels centres que fan feines pròpies de
l’IMAS, com de tots els centres concertats els quals, a més,
coneixem i sabem quina feina fan. Però que els mateixos
educadors ens haguem assabentat que diguin que els darrers
anys s’havia cronificada i agreujada una situació, i vostè sap
perfectament que els captadors, els captadors moltes vegades
són amics, amigues de les víctimes, són entorn afectiu de les
víctimes, i més en aquest cas. I és clar, quan parlam de nines
tutelades en què les administracions tenen la protecció i la
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tutela, és a dir, són son pare i sa mare, creiem que era
especialment important que la directora de l’IB Dona parlàs,
perquè, si no, moltes vegades es qüestionen aquestes
institucions.

I per què serveixen...?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha acabat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Durán,
per comparèixer avui i al seu equip, nosaltres vam donar
suport a la compareixença d’avui ja que també... la majoria de
nosaltres. Lamentem un poc la situació in situ que ens ha
portat aquí, però sí que li vull agrair tota l’exposició extensa
que ens ha realitzat sobre el pla autonòmic que pràcticament
s’està començant a aplicar ara.

Nosaltres volem aprofitar aquesta compareixença per
expressar el nostre reconeixement a la importància de la labor
que fa l’IB Dona, que durant els últims anys ha contribuït de
manera decisiva a conscienciar la societat de la importància de
la lluita contra la violència de gènere i la implantació de les
polítiques d’igualtat.

Seré molt breu, li faré només dues preguntes. Referent al
servei de 24 hores que vostè ha explicat, que ens podria, per
favor, dir com duran endavant l’atenció de 24 hores
l’acompanyament del qual ens ha parlat? I després, d’aquest
servei, que ens podria dir aproximadament quantes telefonades
rep a l’any i si hi ha hagut un augment en els darrers anys?

I després, per altra banda, ens ha explicat... un poc l’anàlisi
i part del diagnòstic, ens explicava que fa falta... educació
afectivosexual als centres. Li volia demanar si vostè considera
que hauria de ser regulada aquesta formació i per què ho entén
així, i si s’ha d’aplicar aquesta formació reglada on s’hauria
d’aplicar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Té la paraula ara, per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez Guardiola, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bona tarda, directora i equip. Jo
recomanaré a l’equip que tot d’una que sigui publicada al
Butlletí del Parlament de les Illes Balears la..., el Diari de
Sessions de la comissió que ens ha precedit aquí, amb el
director de l’OBIA, en facin cura i seguiment, perquè hi ha
moltes preguntes, hi ha moltes intervencions, i sobretot
explicacions i exposicions que ha fet el director, el Sr. Serafín
Carballo, en temes que entenc jo que són imbricats,
independentment, lògicament, de dones però menors. Per tant,
crec que és molt important que faceu un seguiment perquè hi
ha respostes que en part se’ns han donat i  en part hi ha
inquietuds obertes, i sobretot el que els grups parlamentaris,
dins l’espai que els equips que donen suport al Govern ens han
donat, que és aquí, perquè no ens han permès una comissió
d’investigació tal com trobàvem, hem pogut almanco
interactuar i traslladar a aquesta comissió, això per una banda.
Serà farragosa, pesada, serà llarga, però crec que serà molt
important, perquè fins i tot s’han traslladat propostes i, ell
mateix, compromisos de millora en temes.

Miri, directora, hi ha dues coses en què jo vull fer una
valoració: la primera és que compartesc la inquietud crec que
de tota l’oposició, o dels grups de l’oposició majoritàriament,
que hi ha situacions, i el meu grup parlamentari ha estat molt
constant en això en diferents compareixences dels consellers,
que han de sortir de vostès, és a dir, són un òrgan amb un
estatus vinculat a l’organigrama de l’administració, però amb
una independència que es fa palesa per part de jo crec que de
tots els grups parlamentaris o  la gran majoria de grups
parlamentaris. I sí que el meu grup parlamentari, Ciutadans, ha
trobat a faltar la seva primera immediata sol·licitud de
compareixença -no parl d’una roda de premsa, compareixença-
amb unes manifestacions clares de molta cosa que vostè ens
exposarà, i li diré per què.

De la mateixa manera que trob que havia de ser així per
part d’un òrgan que tant de bo demà li puguem dir Síndic de
Greuges, que és el que el meu grup parlamentari aquest
dimarts va demanar a la consellera de Presidència, que quan
tenia previst això, no en la conjuntura de tot això que ha passat
amb els nostres menors sinó que és una cosa que
evidentment... una situació que evidentment és necessària, està
contemplada a l’Estatut, però a més a més amb els col·lectius
més vulnerables com són els  menors, siguin nins o nines,
evidentment el Síndic de Greuges té una actuació, una
independència i uns instruments que no té l’OBIA o que no té
vostè o no té l’equip de l’IB Dona, això per una altra banda.

Miri. Crec també que era important, i sé que suposa molt
de moviment, suposa molta organització, però una
convocatòria extraordinària del consell rector de l’IB Dona
per donar les màximes explicacions i informació no tan sols
de la seva valoració sinó de les mesures que vostè acaba
d’anunciar ara mateix aquí. I tot això ho vincul perquè si són
una greu irresponsabilitat algunes manifestacions que s’han fet
per part d’alguns responsables de la política, de grups
parlamentaris, d’alts càrrecs, sobre tots aquests casos,
emprant un context de vegades de confrontació amb l’equip de
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govern, també ho han estat algunes respostes per part d’alguns
responsables del Govern i d’altres institucions en reacció a
aquest posició de grups. Això ho és, és evident, ha estat palesa
en els mitjans de comunicació, i ho hem vist fins i tot a
qualque debat parlamentari, però si hi ha una cosa que no
contribueix precisament a minvar això i a continuar confonent
l’opinió pública és el silenci d’alguns responsables de
l’administració, que precisament tenen formació,
especialització i coneixement dels serveis per actuar, en
aquest cas, i sé que era de bona fe, no crec que vostè  hagi
volgut en cap moment ocultar res ni li hagin donat a vostè cap
instrucció per ocultar res d’això, però sí és important que no
hi hagi silenci.

I si aquesta manifestació  surt de línies o de serveis
experts, com l’IB Dona o com l’OBIA, encara trob que són
molt més importants perquè no sigui l’única opinió l’opinió
del que valoram alguns grups polítics. Crec que això ho he
trobat a faltar i és important que ho tengui en consideració
mentre tenguem aquesta situació.

Li demanaré directament dues coses concretes: quins
protocols, canals, instruments de coordinació i col·laboració
té l’Institut Balear de la Dona envers els  casos d’abusos i
explotació sexual. Vostè ha comentat això de la sots-
comissió, que l’ha posada immediatament, és una reacció
immediata a la situació, almanco per a l’anàlisi i crec que és
multidisciplinar, és evident, ens ho ha esmentat. No som jo
que ha de dir si falta qualcú, però sí crec que, pel que vostè ha
esmentat, hi ha la gran majoria d’actors, però sobretot hi ha
una cosa que de la intervenció del director de l’OBIA m’ha
quedat clara: vostès han d’anar en paral·lel; han d’anar en
paral·lel del director de l’OBIA, de l’Oficina Balear d’Infància
i Adolescència, han d’anar en paral·lel en tot aquest cas i en
tota línia de col·laboració, i si vostès encara no tenen creada
la participació del director o de membres de l’OBIA a qualque
sots-comissió trob que hi ha de ser, i  l i dic que és fruit de
l’experiència de l’exposició que ha fet el director, el Sr.
Carballo, aquí. De fet li hem manifestat nosaltres que a
qualsevol comissió d’experts que es creï allà on es creï
l’OBIA hi ha de ser, i també trob que vostès hi han de ser; no
sé si els convocaran, no tenim coneixement de com es
constituirà la comissió d’experts que ha analitzat el Consell de
Mallorca. Nosaltres ja li diem que el nostre grup parlamentari
demanarà que tant l’equip de l’IB Dona com l’equip de l’OBIA,
a l’àmbit que vostès trobin, siguin en aquesta comissió
d’experts i a les sots-comissions que vostès (...).

I llavors li faré una pregunta d’una cosa que em preocupa
prou per a un col·lectiu d’infants i adolescents que consider
que dins les nines i les joves estan en molt especial situació
de vulnerabilitat, i desconec si han tengut qualque cas concret
d’explotació  sexual, que són les nines i els joves migrants,
especialment en uns col·lectius que estan en una situació
irregular; primer, perquè són explotades per màfies; segon,
perquè, diguéssim, no veuen el problema com el veuen
altres..., no vull fer estigmatització ni (...), però vostè sap del
que parl, i concretament l’altre dia a un debat va sortir un
col·lectiu, o es va esmentar un col·lectiu, d’estrangers... no
comunitaris; no li diré més. Em preocupa i voldria saber si en

aquest cas té detectat que hi ha situacions de nines i joves en
explotació sexual i si té un programa específic o almanco hi
ha uns protocols específics per a aquests.

Insistesc, no estan en situació, no denunciaran, està en
situació la gran majoria de pressió i en situació administrativa
irregular, per tant s’amaguen, s’amaguen en aquest sentit de
denunciar. Lògicament sé que damunt dones hi ha, està
treballant l’IB Dona fa molts d’anys sobre la dona migrant,
amb la diversitat que suposa la migració en cultures, en... i en
la seva situació a vegades d’irregularitat, però em preocupa
vist el focus sobre nines i joves.

Això seria..., llavors a la meva segona intervenció... No la
vull saturar, perquè l’experiència que tenim és que quan donam
moltes, moltes preguntes a vegades no pot respondre-les totes
perquè o es passen o no s’aprecien al recollir la intervenció.

Vull aprofitar el temps que ha faltat a la diputada del Partit
Popular, que li ha demanat si aquest telèfon específic per a
situació de nines explotades ja està operatiu, si està dins
aquest mateix servei de 24 hores, o..., llavors, si vols, ho
esmentes, però crec que és important (...) a nosaltres també
ens interessa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sr. Durán, yo le voy a hacer una seria
de preguntas, dado que como sabrá este parlamento ha vetado
la comisión de investigación que mi grupo, VOX-Actúa
Baleares, había solicitado, con los votos de los partidos que
sustentan el Gobierno al que usted pertenece. Por tanto, no me
será posible ejercer mi labor de control a la actuación de las
administraciones públicas con todas las herramientas que el
Reglamento de este parlamento prevé. Aun así aprovecharé su
comparecencia para intentar aclarar algunos aspectos que este
lamento asunto que nos ha traído hoy aquí nos hacen
cuestionar.

En primer lugar, me gustaría que usted nos aclarase cuándo
ha tenido usted conocimiento de los gravísimos hechos que
afectan a menores tutelados o acogidos en los centros de
menores de esta comunidad, ¿lo ha sabido por la prensa como
el resto de ciudadanos, o fue usted informada con anterioridad
de estos hechos?

¿Sabe si sus antecesoras en el cargo que usted ostenta,
tuvieron conocimiento de situaciones de menores prostituidas
o agredidas sexualmente, estando bajo  la tutela de los
consejos insulares, o en centros de reforma gestionados por
el Gobierno balear? ¿Sabe si sus antecesoras tuvieron
conocimiento de esto?
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El instituto que usted preside cuenta, entre sus funciones,
con la de proponer a las administraciones públicas de
Baleares, la ejecución de proyectos y medidas sobre la salud
de las mujeres, su protección jurídica y social. ¿Considera que
estas niñas que han sido agredidas sexualmente merecen la
protección del Instituto de la Mujer? Supongo que sí,
conocemos su defensa del feminismo radical y de la ideología
de género, por lo que entiendo que usted el niño que ha sigo
agredido sexualmente, que ha sido prostituido le importa
menos que las niñas. O dicho de otro modo, ¿considera usted
que ese niño merece menos protección que las niñas?
¿Considera que la respuesta jurídica y social debe ser
diferente en función de si el agredido es un niño o una niña?

¿Y que hay de los trabajadores de los centros de
expedientados por el Gobierno balear por conductas
inapropiadas? Tiene usted alguna opinión al respecto. Se
trataba de 4 mujeres y 1 hombre, ¿cree que es más censurable
la conducta del trabajador hombre que la de las 4 mujeres?

Entre las funciones del Instituto Balear de la Mujer,
encontramos la de coordinar los programas de actuación que
incidan en la situación de la mujer. ¿Qué medidas concretas y
necesarias ha impulsado usted para coordinar las actuaciones
de los consejos insulares y el resto  de administraciones
implicadas, en relación a las niñas tuteladas que han sido
violadas, no en general con un plan del año 2019, sino en
relación a las niñas violadas que han sido tuteladas?

Otra de sus funciones es instar a los consejos insulares y
proponerles actividades complementarias a las del instituto,
¿está el instituto que usted preside prestando algún servicio a
favor de las niñas tuteladas que han sido violadas y prostituidas
bajo la tutela de los consejos insulares? ¿Les ha instado usted
a tomar algun tipo de medida o actuación, además de organizar
reuniones, comisiones y subcomisiones y subcomisiones de
las subcomisiones, para hablar de lo  que todo el mundo ya
sabe desde hace años? Porque tal y como nos vienen
informando las pocas personas a las que hemos podido
dirigirnos, en concreto la consejera de Asuntos Sociales y hoy
mismo, el director de la Oficina del Menor, estos dos
comparecientes nos han dicho claramente que hace años que
se sabe que esto ocurre, por tanto, ¿por qué espera usted a que
este escándalo salga a la luz y se convierta en un escándalo
mediático para montar esta mesa de coordinación de la que
nos ha hablado, subcomisión de explotación sexual creo que
la ha llamado? 

Seguimos con sus funciones, otra de ellas es coordinar la
prestación de servicios a favor de la mujer, preferentemente
dirigidos a aquellas que tengan especial necesidad de ayuda.
¿Le parecía usted que las niñas tuteladas por los consejos
insulares que son prostituidas y violadas tienen suficiente
necesidad de ayuda? ¿Qué servicio concreto ha coordinado
usted desde su instituto dirigido a estas menores en concreto?

¿Qué hay de su función de realizar campañas de difusión,
sensibilización y promoción para informar a la ciudadanía
sobre los problemas de la mujer? ¿Ha realizado usted alguna
actuación de sensibilización sobre la situación terrible a la que

se enfrentan las menores tuteladas por los consejos insulares
que no son capaces de proteger a las menores de caer en
manos de depredadores sexuales?

Porque lo cierto es que ha estado usted desaparecida desde
el mes de enero y si no fuera porque este Parlamento la ha
llamado a comparecer, aún estaríamos esperando. 

Usted nos ha traído aquí un Plan de lucha contra el tráfico
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y el
abordaje de la prostitución en las Islas Baleares, pero lo cierto
es que aquellas niñas que más controladas y protegidas
deberían estar, ya que han sido retiradas de sus familias
precisamente porque necesitan protección, resulta que hemos
conocido que están cayendo en manos de depredadores
sexuales. Si no consiguen salvar a estas niñas que están bajo la
tutela de la administración, ¿cómo pretenden salvar al resto?

Usted nos habla de turismo sexual, pero las personas que
hasta el momento han sido detenidas no son precisamente
turistas, por cierto de los dos detenidos por explotación
sexual a niños tutelados, uno de ellos es una mujer. ¿Cómo
encaja este dato  con su visión de la violencia machista?
¿Considera que esta mujer debe tener un tratamiento diferente
por ser mujer, al que habría tenido si fuese un hombre? ¿Y si
todo se reduce al machismo, cómo explicamos que haya
también un niño violado?

El Sr. Pablo Iglesias, jefe de Unidas Podemos, nos dice
que la nueva Ley de protección de la infancia, se conocerá
como Ley Rhodes, en honor a un pianista que sufrió abusos y
lucha contra esta causa. ¿Sabe usted lo que dice el Sr. James
Rhodes sobre los casos de violación de menores que hay en
esta comunidad? El Sr. Rhodes dice textualmente: “la tragedia
espantosa de los menores en Baleares necesita una
investigación completa e independiente”. En palabras del Sr.
Rhodes, los responsables de incumplir su deber de protección,
“deben ser despedidos y procesados y las víctimas recibir el
mayor nivel de protección posible”.

Es que ustedes no reaccionan, tenemos niñas y niños
violados cuando deberían estar vigilados por sus tutores, que
es la administración pública, y usted viene aquí a hablar de
crear una comisión, tres subcomisiones, nos trae trípticos,
libritos con diseño e impresión a todo color. ¡Pero qué es
esto! ¿En esto se gastan los recursos públicos, cuánto nos ha
costado esta edición de este plan autonómico inservible?

Me dice que los niños tienen acceso a la pornografía, pero
luego desaprueban controlar el acceso a internet, o quitarles
el móvil. Es como si me dice que podemos darle a un niño una
revista pornográfica, porque si no se la damos nosotros, se la
dará un amigo.

Creo que aquí lo que hay es una crisis de valores y un
descontrol absoluto en la forma en que educamos y cuidamos
de los menores tutelados. No intenten tratar como adultos a
quienes no son adultos. Hagan caso a James Rhodes, el gurú
del Sr. Pablo Iglesias y a los testimonios que han surgido
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estos días de antiguos menores tutelados que pasaron por este
infierno y actúen con medidas contundentes y eficaces.

¿No cree usted que la comisión de investigación que VOX
ha solicitado en este Parlamento es absolutamente necesaria
para esclarecer los terribles hechos que están sufriendo los
niños y niñas que se encuentran bajo la responsabilidad de las
instituciones de esta comunidad autónoma? Y nos viene aquí
con comisiones, subcomisiones, reuniones, folletos, charlas
y documentales que no ve nadie. Pero, ¡en qué mundo vive! A
los delincuentes se les persigue y a los incompetentes que no
son capaces de controlar a los niños y niñas que tienen a su
cargo para evitar que caigan en manos de las redes de
prostitución, se les cesa, porque si usted tuviese noticia de
que en una institución privada se ha permitido que niños y
niñas fuesen prostituidos, que los responsables lo sabían
desde hace años y que no han hecho nada más que marear la
perdiz, que es lo que están haciendo ustedes, ya le digo yo que
usted estaría solicitando el cierre de ese centro y habrían
montado una movilización de masas como nunca vista.

¿No cree que los responsables de gestionar estos centros
públicos tienen algún tipo de responsabilidad? No creo yo que
el Sr. James Rhodes sea sospechoso de ser de VOX, no se
trata de politizar este tema, se trata del sentido común y de
hacer justicia.

EL SR. PRESIDENT:

Li queda 1 minut Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO

No puede ser que una administración pública que tiene el
poder y los medios de arrancar a un menor de su familia,
porque ésta no es apta para cuidarle , luego no tenga los
medios para mantener a esos menores alejados de violadores
y abusadores. El sistema no funciona, reaccionen, ayude de
verdad a las mujeres y a las niñas y ya de paso a los niños y
adopte medidas efectivas.

Exija a los partidos que sustentan el Gobierno al que usted
pertenece, que permitan a este Parlamento investigar lo que
está pasando aquí, porque con su actitud no hace usted más que
darnos la razón, cuando decimos que su oficina es un
chiringuito, que no sirve para nada, porque no están haciendo
nada para proteger a estas niñas, más allá de seguir
derrochando el dinero público, en una puesta en escena que no
sirve para nada.

No tengo nada más que decirle, excepto que si no es capaz
usted de traernos aquí una propuesta seria para proteger a las
menores, lo que mejor que podría hacer es cerrar el servicio
que dirige y dedicarse a otra cosa más productiva.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula ara per part d’El Pi Proposta per les Illes la
Sra. Pons, per un temps màxim de deu minuts. Sra. Pons en
voler.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Crec que me’n sobraran un parell de
minuts, perquè moltes de les coses que volia demanar, s’han
demanat, no en el torn anterior, però sí en els anteriors. No sé
si demanar-li o no, perquè tal vegada entri en col·lapse amb
tantes coses que li han dit. Però en qualsevol cas, sí que li
agraesc la seva compareixença avui aquí en aquesta comissió.

I li voldria dir un parell de coses. Estic d’acord que han de
fer feina amb l’Oficina de Defensa del Menor perquè,
efectivament, avui hem escoltat els  objectius que té el Sr.
Serafín Carballo  i els seus i són molt semblants en moltes
coses i crec que moltes de les diagnosis, dels objectius que
tenen els uns i els altres són molt semblants i tal vegada
coordinats, que parlàvem avui molt de coordinació, es podria
fer una feina encara més engrescadora.

Vostè ha parlat de necessitats, per exemple, implicar la
Fiscalia de Menors; jo pensava que ja hi estava implicada,
vostè m’ho podrà aclarir. Revisar les ràtios als centres
d’acollida. Hem sentit els darrers dies que les ràtios són
adequades pel que fa a aquests centres; també m’ho podria
aclarir. 

Vostè ha parlat de necessitat com normalitzar, organitzar
activitats d’oci i esplai, millorar la vida d’aquestes persones.
Com es farà i quan es farà? Seria la pregunta.

Pel que fa a les campanyes de sensibilització, estic
totalment d’acord que hi ha una corresponsabilitat de tota la
societat i efectivament el focus s’ha de posar sobre
l’abusador, però tots hem de tenir la responsabilitat que hem
de tenir en el nostre lloc, nosaltres com a diputats, vostès com
a governants i vostè com a directora de l’Institut de la Dona. 

Una altra de les coses que li voldria demanar, i no
m’allargaré massa més perquè, ja dic, algunes ja s’han dit aquí,
té a veure amb Maria Durán. Maria Durán no com a directora
de l’Institut Balear de la Dona sinó com a advocada, feminista,
compromesa i especialista en temes de dones, pensa vostè que
s’ha actuat bé en la qüestió de les nines? Li deman a Maria
Durán, no només a la directora de l’Institut Balear de la Dona,
però tenint en compte el seu recorregut. Si pensa que s’ha
actuat bé, si pensa que s’ha d’assumir qualque tipus de
responsabilitat política i si Maria Durán activista hagués
demanat responsabilitat política a una vida anterior.

I també demanar-li, per què no ha dit res fins ara? No li
critic, però sí li deman per què fins ara no l’hem sentida. De
moment és tot.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn de la Sra. Cano en
representació del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt bona tarda Maria Durán i a tot
el seu equip. Ha donat vostè extenses explicacions sobre les
actuacions de l’Institut Balear de la Dona per abordar el
fenomen de la prostitució i de l’explotació sexual de dones i
de nines. Ha explicat el marc legislatiu del qual partim, que és
la Llei d’igualtat del 2016, l’article 65, que defineix clarament
com a violència masclista la violència sexual, els  abusos
sexuals i relacions sexuals que inclouen qualsevol acte de
naturalesa forçada per l’agressor, no consentida per les dones;
la tracta d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, que
això sí que és una novetat respecte d’altres legislacions
autonòmiques; la imposició mitjançant la força o amb
intimidació.

Aquest marc legal va suposar un bot qualitatiu respecte de
l’anterior legislació existent a Balears, que era la Llei per a la
dona on ni tan sols es feia referència a aquesta qüestió
concreta de l’explotació sexual de dones i de nines. 

Vostè ha comentat que des de la passada legislatura es fa
feina colze a colze amb les entitats i els sectors que fan feina
en l’abordatge de la prostitució i de l’explotació sexual. Ha fet
referència al grup d’estudis de prostitució de la Universitat, a
entitats com Metges del Món, Creu Roja, Germanes Oblates
o la Fundació Amaranta, i que es fa una feina molt directa
perquè els professionals són sempre els que poden donar més
llum, més enllà de comentaris més o manco afortunats o
sensacionalistes, sinó que al final són els qui tenen el rigor i
el coneixement. 

A Balears tenim un problema, a Espanya, a Europa, però a
Balears tenim un problema amb la ideologia de gènere, que és
el masclisme de tota la vida, i és que 100.000 homes estan
disposats cada any a pagar per consumir sexe. És un negoci
que només a les nostres illes mou 50 milions d’euros anuals,
homes que consumeixen prostitució de dones i també d’altres
homes, però majoritàriament són homes els consumidors.

Tant el meu grup i el Govern de les Illes Balears, així ho ha
manifestat, s’ha declarat abolicionista de la prostitució. Hi ha
una línia molt fina, com vostè comentava, entre prostitució i
tracta, malgrat que avui parlam d’abusos sexuals a menors.
Alguns grups fins i tot defensen la regulació de la prostitució
per convertir en honorables empresaris  als proxenetes i
convertir les dones prostituïdes en treballadores sexuals.

Vostè, Sra. Durán, al principi de la seva intervenció ha
comentat la PNL que va donar lloc al Pla autonòmic que avui
ens ha passat a tots els  grups parlamentaris, que jo he
recomanat alguna que altra vegada que es pogués llegir, perquè
es diu que s’ha actuat arran que els mitjans de comunicació
han publicat, quan els mitjans de comunicació no han destapat

res. Això s’han fet simplement ressò d’un problema molt greu
que aquest govern fa anys que està fent feina, pàgina 24 de la
diagnosi d’aquest pla autonòmic. Està molt bé a més del
Twitter anar a la bibliografia, a les fonts, als plans autonòmics
i a tota la informació més rigorosa que treballen els
professionals.

Ha comentat que això neix d’una PNL, que precisament el
meu grup promou en aquesta mateixa comissió de Socials i
Drets Humans, i hem vist tota la feina que s’ha fet des de
l’aprovació del protocol fins a l’aprovació del Pla autonòmic
és molta la feina que s’ha fet. Vostè ha explicat el contingut
d’aquest pla autonòmic, els eixos, els objectius per
sensibilitzar, prevenir, detectar, millorar la intervenció en
l’àmbit, coordinació a nivell interinstitucional i treball en
xarxa i d’atenció a les víctimes. Un pla amb una dotació
important, 2,8 milions d’euros, maldament altres no
considerin que això sigui un element destacable i puguin
criticar de “xiringuito” tota aquesta feina. 

Vagi per endavant el reconeixement que ha fet sempre
l’Institut Balear de la Dona i el compromís en la defensa de
les dones més vulnerables, perquè l’Institut Balear de la Dona
és un organisme que salva vides a moltíssimes dones dels
masclistes, aquells que han decidit fer de la seva formació
política un altaveu del masclisme més ranci i ha fet del
masclisme i dels masclistes el seu calador de vot. Bé, allà ells
amb la seva consciència. 

A mi m’agradaria que em comentàs, quines mesures fan
comptes impulsar enguany en el marc d’aquest pla de lluita
contra la tracta?

I també el que ens ha explicat de la comissió concreta que
té lloc el dia 21 de gener, la sots-comissió que es directament
per abordar la qüestió que neix arran de cas de Corea, de
l’explotació sexual de joves tutelades, i del ventall de mesures
que vostè ha comentat. 

A mi no em deixa de sorprendre que aquells que fan
contínuament renou i no han aturat de fer renou acusin
l’Institut Balear de la Dona de romandre en silenci. Jo crec
que en lloc de cercar titulars i renous és molt més important
el silenci, la feina, la investigació i sobretot centrar-se en les
solucions; en feina i no en titulars i renous. De vegades el
silenci és important per poder apuntar cap a les solucions.

Fruit d’aquesta reunió vostè ha comentat que es farà un
estudi sobre el perfil dels abusadors; major coneixement dels
mètodes dels captadors i xarxes d’explotació sexual infantil,
això també és important coordinar-ho amb els centres
educatius; realitzar una major feina de prevenció i intervenció
amb les famílies prèvies al procés de protecció prioritzant el
suport a les famílies sobre l’assumpció de la tutela; la
necessitat del canvi de la instrucció, que ja el ministre
d’Interior ha dit que faria, per a la valoració del risc, canvis
que ja s’han produït; treballs d’educació afectivosexual,
malgrat els vetos parentals que alguns proposen; augmentar els
recursos terapèutics, i també una llei de tracta a nivell estatal,
que és molt necessària no només per a l’especialització dels
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recursos i la formació judicial i la coordinació  estatal d’un
fenomen que és més extens que el de Balears.

M’agradaria saber tot això quin calendari té, no?, totes
aquestes mesures estan en la seva immensa majoria ja
contemplades dintre del Pla de lluita, però que posen fil a
l’agulla a partir també de tot el que ha succeït darrerament, que
es coneixia perquè, de fet, el Pla autonòmic contra
l’explotació sexual pretén abordar d’una manera integral
l’explotació de dones, de nines, dels menors vulnerables, i
posar solucions.

També m’agradaria destacar la gran quantitat de meses
municipals que s’han constituït, perquè aquí en formen part no
només les policies, els diferents agents implicats, els pobles,
professionals, els serveis socials, Institut Balear de la Dona,
que això és una xarxa en si mateixa de protecció al nivell més
micro, més local, i el servei d’acompanyament de 24 hores
sobretot amb l’aposta per la formació, l’especialització i
l’atenció social perquè les dones en una situació de
vulnerabilitat, d’explotació sexual, puguin rebre l’atenció
necessària per part de l’organisme d’igualtat de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Té la paraula la Sra. Maria
Durán per contestar aquest primer torn.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT BALEAR DE LA
DONA (Maria Durán i Febrer):

Moltes gràcies per les qüestions que vostès han plantejat.
Intentaré contestar-ne, en principi, dues que són generals. 

Per què he estat callada? Vostès, com a legisladors que
són, i legisladores, saben que a les Illes Balears tenim una
estructura, que hi ha unes competències als consells insulars,
unes competències municipals, unes competències en el
Govern balear; i vostès saben l’interès que té tothom per tenir
cura de les seves i que ningú no hi entri de demés si no li toca.
La funció de l’Institut Balear de la Dona és prevenció..., en el
tema de la tracta i prostitució referida a l’explotació sexual
infantil és prevenció i coordinació. Què hem fet?, aplicar la
prudència per aconseguir ajuntar tots els poders públics que
tenen intervenció, i implicar tots els organismes privats o les
organitzacions no governamentals també per a la solució.
Nosaltres totes soles, l’Institut Balear de la Dona, no teníem
una resposta davant aquesta que jo dic emergència per poder-
ho afrontar totes soles, i a més també els he de dir que hagués
estat una equivocació, perquè això és un problema que vivim
amb molta intensitat tots i totes, tots vostès i tots nosaltres, i
hem de donar una resposta que sigui un tall profund entre el
passat i el futur, perquè és ben vera el que han dit vostès: hem
de tenir cura, una cura molt... molt intensa amb els nins i les
nines; jo sempre dic que són els adults de demà i les adultes
de demà.

Llavors, les persones que em coneixen, que saben que som
prou temperamental, poden ponderar i  m’agradaria que
ponderassin positivament el meu silenci, perquè el meu
silenci és fruit de parlar amb cada una de les institucions i
aconseguir asseure-les a la mateixa taula, i els assegur que no
és gens bo de fer, igual que no és gens bo de fer que entre tots
establíssim les necessitats que consideràvem prioritàries, i
que entre tots establíssim un full de ruta amb encomanes per
a cada una de les parts. 

Llavors en aquest sentit els puc assegurar i els assegur
clarament que des del primer moment duim més d’una tercera
part del personal de l’IB Dona treballant en el tema de
l’explotació sexual d’aquestes nines, i com fèiem alternatives
i com trobam fons de finançació extraordinaris, i com
intentam de qualque manera donar una sortida que a més del
que ja coneixem tengui el vessant de necessària i
d’innovadora, i estam treballant en això. El que els hem aportat
avui no és palla ni és rebombori; el que he aportat avui és
treball que feim molt seriosament. Llavors, en aquest sentit,
no sé si qualcú ha pensat que jo era de vacances, però les
persones que em coneixeu, que no teniu per què conèixer-me
totes, sabeu que he treballat ben intensament per aconseguir
aquest full de ruta.

Una segona qüestió, també dic el mateix. Jo els agraesc
una informació que vostès m’han donat; ignorava, i em
permetran, duc sis mesos de directora, ignorava que podia
demanar comparèixer, perquè a mi no em sap gens de greu
donar la cara per tot aquí on fa falta, i a vostès, que sé com a
legisladors els respect profundament perquè sé el que suposa
ser legislador, maldament no ho hagi estat mai, vull dir que sé
la transcendència del que vostès fan dura molt de temps
enrere.

La segona qüestió comuna que vostès han demanat és el
servei de 24 hores. El servei de 24 hores dins l’any 2018 ha
tengut una mitja de 300 telefonades mensuals; s’ha
incrementat... -perdonin, he dit 2018 i volia dir 2019- s’ha
incrementat un 23,82% respecte de l’any 2018. Quan acaba,
que acaba ja el mes d’abril, el mes de març, aquest servei, s’ha
tret una altra contractació bastant ampliada; la veritat és que si
no m’equivoc són..., els diré la xifra genèrica i si volen els
passaré la xifra exacta, si no m’equivoc són 580.000 euros a
l’any, i aquest contracte nou que volem fer o que ja està a punt
de sortir, aquest contracte nou amplia el nombre de persones
que faran assistència presencial i el nombre de persones que
faran assistència telefònica. El cost calcul..., damunt damunt
els ho dic, i damunt damunt vol dir que no m’equivoc, potser
5.000 euros més, 5.000 euros menys, és d’uns 580.000 euros
cada any. Ampliam, de la plantilla que hi ha ara, una persona tot
l’any a Mallorca i una persona la temporada d’estiu, una
persona a Menorca la temporada d’estiu i una persona a
Eivissa la temporada d’estiu. 

Tant per als acolliments com..., els acompanyaments,
perdonin, tant per als acompanyaments personals com per a
l’assistència telefònica tot el personal té formació específica
en violència de gènere en tots els vessants del concepte que té
la nostra llei balear d’igualtat a l’article 65, és a dir, les
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violències masclistes. Però, i perquè era al pla, aquest pla que
té vuit mesos de vida, vuit mesos i mig de vida, també els hem
donat formació específica -com els he dit abans- per poder
atendre aquestes nines.

El nostre primer objectiu, per mor que aquesta
competència s’ha acordat per tots els consells insulars i pel
Govern balear, a l’any 2018 es va acordar que la tengués
l’Institut Balear de la Dona, el que volem és que si una nina
fuig i saben on és puguem facilitar aquest acompanyament a
través d’una treballadora social que són les dones que fan
aquests acompanyaments.

Respecte del consell rector, tot d’una..., és a dir, si jo vaig
començar a l’Institut Balear de la Dona dia 22 de maig, de
juliol, perdonin, dia 22 de juliol, a principis de setembre ja
vàrem tenir el primer consell rector. Jo sé que vostès ho
saben, i els vaig plantejar les quatre línies estratègiques que
volíem defensar. No sé si vostès se’n recorden, però quan vaig
dir “un territori lliure de turisme sexual” hi va haver distintes
intervencions que varen trobar que era innecessari o que aquí
no teníem aquesta problemàtica.

Jo ho puc entendre, perquè ara fa poc m’he canviat les
ulleres i jo duc ulleres progressives i abans tenien un con
recte que no em deixaven veure per aquest costat ni per aquest
i ara les darreres que m’he posat em permetent tenir una
panoràmica més àmplia. I jo crec que amb la prostitució, amb
la tracta i amb l’explotació sexual ens passa una cosa pareguda
a això de les meves ulleres, que teníem una idea i que la
globalització, per una banda, i per altra banda tot el sistema
digital com mentre les xarxes moltes vegades no es
materialitzen en persones concretes ens impedien veure la
dimensió que té això.

Jo els puc dir que nosaltres... que responc pel personal de
l’Institut Balears de la Dona i per la meva vocació. Per tant, el
consell rector sempre serà el que dirigirà o codirigirà
l’Institut Balear de la Dona, de fet amb aquest mig any hi ha
hagut dues reunions per complir la normativa, i a la darrera
reunió els vaig dir, a vostès, que crearíem la permanent que
amb aquests vint anys les circumstàncies han dut a no poder-la
crear i seran membres del consell rector les persones que
formaran part d’aquesta permanent.

Quant a l’OBIA, així com la Conselleria d’Educació, els
puc assegurar que si volen els incorporarem a aquesta sots-
comissió. Jo empr el terme sots-comissió perquè hi ha una
comissió general encara més ampliada que la sots-comissió
i, per tant, he volgut posar els seus termes exactes quant a
això.

La perspectiva de futur ens convida a incorporar-hi la
Conselleria d’Educació perquè hi ha indicis que és molt més
estens del que pensàvem, l’explotació sexual.

I això ho vincul amb una altra qüestió que no és aliena, la
banalització de la sexualitat que té dues conseqüències: una,
l’explotació sexual, i l’altra, les agressions sexuals. Aquestes

agressions sexuals que de vegades fins i tot es filmen de tant
que estan banalitzades.

Per tant, és important incorporar tant l’OBIA que fa un
treball rigorós, un equivalent és el Defensor del Menor i de
les Menors i, per tant,... o de les persones menors, i per tant,
no tan sols no tenim cap problema, sinó que nosaltres pensam
que com més potencial hi ha d’ajudar a eradicar aquesta xacra
social més guanyarem tots i totes.

Després, els protocols de coordinació, que se m’ha
demanat, el protocol que tenim en aquests moments..., és a dir,
nosaltres en aquests moment per afrontar el tema de les nines,
hem agafat com a eix principal el full de ruta que hem
consensuat.

 A mitjan març ens reunirem amb totes i veurem el que
hem fet. Si vostès volen que torni jo vendré les vegades que
m’ho demanin. A mi... no els vull dir mentides, avui m’han
intimidat, però ja no m’intimidaran pus; jo, a més, els agraesc
l’educació amb què la majoria de persones m’ha tractat aquí
dins, la cortesia i educació que he rebut de tots.

Una altra qüestió que m’han demanat és per la infància i
l’adolescència de nins i nines migrants. És vera, hi ha una
situació de risc important, i hem fet només dues coses: la
primera és que ens hem posat en contacte amb una gent que fa
un, diríem, un mitjà de comunicació adreçat exclusivament als
immigrants, als llatinoamericans, per ser exactes, i per tant,
allà tendrem la nostra pàgina, la nostra activitat. I després,
pensam que una vegada que tenguem l’eina, aquesta eina de
diagnosi d’indicadors i  de diagnòstic de risc que podrà ser
objectiva i creiem que això ho aconseguirem dins aquest any,
perquè no és simplement dir això és així, s’ha de fer una eina
que qualsevol professional amb una formació intensiva pugui
aplicar i que a més els resultats ja puguin ser objectivables,
com els he dit. 

Per tant, en aquest cas també treballarem el tema amb els
i les mediadores que hi ha dins cada centre per a persones
nouvingudes.

Sra. Pons, la Fiscalia de Menors va ser convidada i no
sabem si per impossibilitat o això no va venir, però la
tornarem convidar totes les vegades que facin falta perquè
igual que a la Mesa de violència que tenim a l’Institut Balear
de la Dona ve tant la que du violència masclista com la que du
persones estrangeres, de la Fiscalia, pensam que va ser una
circumstància aliena a la seva voluntat. Per tant, els tornarem
convidar.

Respecte de les ràtios, l’únic que volem és abaixar les
ràtios perquè això permetrà tenir més cura d’aquests nins i
nines.

Què és el que hem volgut dir amb el temps d’oci?
Nosaltres pensam que es crea una situació de risc especial els
cap de setmanes, els cap de setmanes que les nines i  les
adolescents volen tenir relacions amb les amistats que no
estan tutelades, i és lògic, si ho pensam, perquè són els seus
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amics, gent de la seva edat i això. Però també pensam que si
aquestes nines estan tutelades és important saber que vénen
d’un problema familiar i d’una família desestructurada la
majoria de vegades, i per tant el que els hem de donar és un
model de família on es comparteix el temps d’oci, on es pot
anar al cinema, on de qualque manera puguin saber que hi ha un
altre model de família, i pensam que al marge d’aquestes
famílies acollidores que ja s’han experimentat són importants
també famílies de cap de setmanes, cuidadores de cap de
setmana, famílies professionals, però els deim famílies
professionals no perquè estiguin amb una activitat
professional, sinó que tenen professions on poden tenir la
sensibilitat necessària i el coneixement per atendre aquestes
adolescents.

Mirin, els he de dir una cosa que supòs que el Sr. Carballo,
que m’ha precedit, e ls ha dit: els nins i les nines a
l’adolescència tenen una rebel·lia natural que nosaltres també
hem viscut quan érem joves. Per tant aquesta rebel·lia natural
l’han de poder administrar aquestes famílies que les atenen els
caps de setmana, perquè a la seva rebel·lia natural s’afegeix
una situació familiar prèvia moltes vegades conflictiva.

També m’ha demanat..., ha demanat a na Maria Durán. Bé,
na Maria Durán intenta fer activisme per a totes les dones, per
a totes, per a totes. Vol dir fer activisme institucional, i ho
estam intentant des de tots els vessants. Això què significa?
Significa que tenim un exemple importantíssim, i ara que es
compleixen vint anys de l’Institut Balear de la Dona és bo
recordar-ho; la primera iniciativa que va tenir l’Institut Balear
de la Dona va ser fer la primera llei de paritat de tot Espanya,
i aquesta llei cremallera d’home dona ha permès que molta
gent que avui està en contra radicalment de les quotes i ha
reivindicat el masclisme com a eix del seu partit està asseguda
en aquesta sala gràcies a aquesta llei de paritat. Això és el que
voldria fer jo en aquests moments, si pogués, contribuir
d’aquesta manera com a activista i com a directora de l’Institut
Balear de la Dona.

Hi ha una altra qüestió de la qual no puc deixar de parlar.
Mirin, fa 35 anys jo, quan Menors no tenia advocades i
advocats especialitzats, jo era l’advocada que duia les
acusacions particulars per als nins i les nines violats i abusats
pels seus progenitors o bé pels abusadors parents i coneguts,
i mai no he fet diferència entre un nin i una nina, mai.
Igualment no he fet diferència a l’hora de castigar, que es
castigui una dona que maltracta la seva parella, sigui una altra
dona o sigui un home, perquè pens que hi ha una llei que és per
a tots, i aquesta llei l’hem d’aplicar. El mateix dic de si és
proxeneta un home o una dona, està cometent un delicte quan
es tracta de menors importantíssim.

Una de les coses que també feim des de l’Institut Balear de
la Dona i no és aliena al que els estic dient és que estam
intentant consensuar amb les companyies hoteleres un
compromís comú perquè manifestin i tenguin dins els seus
hotels i dins les habitacions, igual que hi ha un indicador que
han de tenir de cura de les tovalloles, també que allà està
prohibida i penalitzada la tracta de nins i nines i l’explotació
sexual, així com qualsevol tipus d’atemptat contra menors,

siguin nins o nines. Per tant que no em diguin si l’Institut
Balear de la Dona deixaria de protegir un nin, aquest nin de les
setze nines, entre les setze persones que han estat explotades
sexualment. Els serveis seran exactament els mateixos en la
mesura que nosaltres puguem aportar en aquest sentit.

Sé cert que m’he oblidat coses, però perdonin-me, intent
contestar-ho tot, i com que vostès tornaran a intervenir jo els
deman que em repeteixin les preguntes que he oblidat i les
faré. 

I moltes gràcies per les seves preguntes i per l’interès que
tenen en aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. En torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Durán, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Duran, miri, començaré per una
pregunta que no m’ha contestat, i sí que li deman per favor que
la me contesti; jo crec que és important saber què opina la
directora de l’Institut de la Dona, si creu que és necessària una
comissió d’investigació sobre el cas d’explotació sexual de
menors tutelades que hem sabut. Vull saber la seva opinió,
m’agradaria que per favor després em contestàs.

Miri, vostè ha parlat del silenci, i vostè ha justificat el seu
silenci perquè hagués estat impossible reunir diferents
institucions que tenen competències, assegudes a una taula per
un interès comú, per establir una línia de feina, que després es
tornarà reunir aquesta subcomissió que vostè ha dit. Idò jo
crec que no, jo crec que vostè s’ha equivocat i crec que s’ha
equivocat de totes totes. Crec que la seva obligació era sortir,
era dir la feina que s’estava fent, era reivindicar la seva
indignació. Vostè, Maria Duran, és activista. Bé, idò ser
activista és defensa dels drets, és donar una passa endavant, és
alçar la veu, no és cridar, és alçar la veu. Rompre el silenci no
és crear renou, és construir una passa endavant, i vostè ha
fallat i ha fallat moltíssim; ha fallat a aquestes dones d’aquesta
comunitat autònoma i ha fallat a les nines d’aquesta comunitat
autònoma.

Vostè sap perfectament que la defensa dels drets  es fa
donant la cara, sortint, no fent feina a un despatx, i sé cert que
na Maria Duran activista, si jo hagués estat directora de l’IB
Dona o hagués estat responsable política del Partit Popular,
hagués sortit al carrer, hagués sortit a un mitjà de
comunicació. El Lobby de Dones, que sí que va sortir i va fer
un comunicat, al comunicat -no ha sortit al carrer però sí va
fer un comunicat- va dir que les administracions no podien
mostrar els protocols per amagar-se darrere responsabilitats
polítiques, que les responsabilitat s’havien de depurar perquè
mai un protocol no podia tapar una responsabilitat, i  jo  ho
crec, això; jo ho crec, això. I crec..., no li dic a vostè que
demani responsabilitats polítiques, del que vostè té
l’obligació, com a Institut Balear de la Dona, és to t d’una
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d’exigir tota una sèrie de procediments que han fet e ls  que
tenien l’obligació de vetllar per aquestes nines, en aquest cas
els de l’IMAS. Vostè s’hauria d’haver dirigit a l’IMAS, hauria
d’haver fet tota una sèrie de feines amb les institucions, i en
aquest cas també esper que ho faci també amb Menorca,
perquè ara ja tenim una sèrie de casos reconeguts també a
Menorca, no només estam parlant de Mallorca, i tot això
s’havia d’haver fet de manera pública, de manera pública,
perquè si no, jo que represent un partit polític que ha tengut
aquí moltes vegades responsabilitat de gestió, no entendré que
es demanin unes responsabilitats quan governen uns
determinats partits i que un determinats lobbies no demanin
responsabilitats, ni alcin la veu perquè amb el silenci es fa
feina, no, perquè si no entendré que hi ha una deixadesa de
funcions. I li som molt sincera, i vostè sap que s’ha d’actuar
d’ofici.

I jo que tenc un referent dins el món de la dona dins el meu
partit polític , que nom Bel Llinàs, que vostè coneix
perfectament i a un moment determinat a l’hora de defensar
una institució que pareixia que estava en qüestió per un
determinat partit polític, ella va signar com totes les altres,
faltaria més! Ara, estic segura que Bel Llinàs hagués sortida,
perquè jo he vist sortir Bel Llinàs demanant explicacions
d’actuacions de càrrecs del seu mateix partit polític.

Per tant, és important que si volem reivindicar la figura de
la directora de l’IB Dona, no faci deixadesa de les seves
funcions, perquè vostè ha de vetllar per les dones i per les
nines...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda 1 minut, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -gràcies, moltes gràcies. I per a mi, sincerament li dic, i a
més li dic d’una manera molt contundent, li ha faltat iniciativa.
No es pot excusar en què s’ha fet feina callada, vostè ho sap,
no.

I sembla mentida que vostè m’ho digui com a activista, jo
no coneixia la seva faceta activista, sí que es vera que
evidentment a l’hora de preparar aquesta intervenció durant
dies, estudies la persona que tens davant i no ho entenc, no ho
entenc, perquè si no sembla, no just que dóna la raó, sinó que
calla perquè l’ha posada un determinat partit polític i això és
el que vostè no es pot permetre, no s’ho pot permetre. Entenc
que no ho ha fet de manera intencionada, però s’ha equivocat
i s’ha equivocat molt.

S’han d’assessorar, s’han de millorar els protocols.
Esperarem aquesta feina que es farà a través d’aquesta sots-
comissió que es reunirà el mes de març i esperaré la feina que
faran vostès directament de diagnosi de l’ESI i seguirem
demanant les seves compareixences, perquè nosaltres si creim
que és necessari, creiem que s’ha de visualitzar la feina que es
fa i estarem molt pendents d’allò  que es fa, com es fa i de
quina manera es comunica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán el temps... Gràcies. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Durán
per les respostes. Ha quedat una pregunta sense contestar, que
li he demanat a veure si vostè entenia que dintre del paquet i de
les mesures de formació que proposen, si a l’àmbit
d’educació, fer formació afectivosexual hauria d’estar reglada
i si entén que sí, per què hauria de ser així.

Des d’Unides Podem sí que pensem que hauria de ser així
i que hauria d’estar també dintre de l’àmbit educatiu. Els
menors, són els adults del dia de demà, tal i com vostè ha dit.
De fet, fem tard, hauríem d’haver fet ja aquest tipus de
formació 40 anys enrera, possiblement si des d’un inici
s’hagués fet tot aquest tipus de formacions, avui en dia no
estaríem aquí parlant d’això i també possiblement algunes
intervencions d’algun grup parlamentari en aquesta cambra i en
seu parlamentària no farien intervencions vergonyoses com
estam acostumats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Gómez Gordiola, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Durán sí que li he de dir que a mi
m’ha contestat, tampoc no li he fet moltes preguntes,
insistesc, moltes han estat contestades damunt aquest tema
transversal a la intervenció de les que jo li voldria fer a vostè
a la intervenció del Sr. Carballo, no faig diferència de gènere,
és a dir, infants evidentment les nines que han estat explotades
sexualment i que han estat violades, són nines, però no faig
distinció entre infants, ni crec que..., maldament hi hagi nines
o nins que tenguin necessitats especials i lògicament
programes especials. Per tant, a mi ja m’ha contestat prou.

Sí que vull manifestar i sobretot..., no és que hagi de
respondre a la companya del Partit Socialista, però sí vull
manifestar el per què consideram des del meu grup
parlamentari que el silenci d’una institució com és l’IB Dona,
no és l’adequat en una situació com la que ha passat, i diré per
què. L’IB Dona no és la Direcció General de Consum, ni és la
Direcció General d’Ocupació, l’IB Dona té una idiosincràsia
pròpia i un referent social i no és que sigui més ni menys que
un altre, però és un referent social per a moltes persones. De
fet moltes vegades no se sap si fins i tot és part de
l’administració, té aquest estatus un poc de referent, d’ajuda
perquè és una prestació immediata d’ajuda, de resposta, té un
telèfon d’atenció. És un òrgan que és un referent.
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Per tant, consideràvem i seguim considerant que davant
situacions com aquests fets, la manifestació que pugui fer
lògicament, vostè té una preparació i vostè té un coneixement
de l’àmbit de la seva competència, que em quedaria ben
tranquil de saber el que vostè diria. A més, la figura de la
directora de l’Institut de la Dona sempre ha estat prou
desvinculada, almanco en les seves manifestacions i la seva
acció, al seu compromís polític, perquè està nomenat per un
partit polític o que ha militat en un partit polític.

Però sí que consideram que tenia una oportunitat per donar
molta informació a moltes famílies inquietes, entre altres
coses perquè molts de pares i mares no saben realment tot el
que passa amb els seus fills, en el temps que no, en tema
d’aquest aparell el primer, o en tema que estan fora, o en
temps que estan gaudint del seu oci. Per tant, va crear alarma,
no li parl només de les mares, pares, familiars, o amics,
l’entorn d’aquestes nines, sinó en general. I sobretot per
manifestar des del primer moment que qui és el culpable de
tot això, són aquests abusadors i a qui s’ha de perseguir, i
sobretot que podria explicar que s’està fent cosa, molta gent
s’ha pensat, com que no se n’ha parlat, que no es feia res i, que
vostè ha d’actuar amb la policia i és important que sàpiguen
que l’administració estava actuant.

De fet nosaltres hem hagut de gratar per saber què s’estava
fent, hem hagut de demanar compareixences, hem hagut de
demanar..., fins i tot jo he pogut parlar aquí dins i en l’àmbit de
la consellera, però les famílies no ho poden fer, les famílies
veuen el que els mitjans de comunicació els puguin traslladar.
I en aquest sentit per això vull reforçar i explicar el per què he
dit allò del silenci.

Quant el tema de la dona migrant, de les dones migrants,
dels nins i nines, perdoni la meva..., estic parlant amb el nas
quasi. Vostè sap que dins el col·lectiu, amb una diversitat de
més de 100 nacionalitats, hi ha dos col·lectius molt diferents,
amb problemàtiques..., fins i tot dins els dos continents molt
diferents. Li don l’enhorabona i crec que ha estat una bona
iniciativa, adreçar-se a un mitjà de comunicació  molt
específic, a un col·lectiu que és el llatinoamericà, que té una
situació també conflictiva, però no és l’africà, per aquí volia
anar jo abans, ja en parlarem vostè i jo d’aquest tema, que
m’inquieta, no és el lloc per fer-ho.

Acab tot d’una presidenta, però sobretot aquest mitjà de
comunicació, el que m’agrada no és que sigui específic la seva
línia d’informació, sinó que contrasta la informació. És un
referent molt important per a aquest col·lectiu i a més és el
que es consulta, hi ha una assessoria jurídica en temes
d’estrangeria, hi ha molta informació. És un bon lloc per donar
a conèixer l’IB Dona..., en aquest sentit... l’IB Dona no, els
programes específics per a aquest tema.

Jo li havia demanat una visita al Sr. Carballo, abans de tota
aquesta cosa, fa una setmana, que l’he anul·lada perquè trobava
que ja que venia aquí..., jo necessit una visita per parlar amb
vostè precisament d’aquest tema, no només de les nines i de
les joves, també amb aquest col·lectiu. Però aprofitar que és
aquí per comentar-li.

Sí que demanarem la seva compareixença, esper que no
l’haguem de demanar i no crec que sigui..., podem demanar la
compareixença de qualsevol persona, una altra cosa és que
evidentment la comissió o en seu parlamentari consideri que
no. Però sí la demanarem perquè és una oportunitat i nosaltres
podem canalitzar el que vostè ens planteja aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gordiola. Per part de VOX-Actua té la
paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sra. Durán, flaco favor le hace usted
a las mujeres, presuponiendo que estamos en las instituciones
por imperativo legal, y no por méritos propios. Esa es la gran
trampa de esa ley cremallera absurda, que tanto alaban algunos.
Yo soy víctima de las cuotas, pero no por haber sido excluida,
sino por haberme visto limitada a la hora de confeccionar una
lista para un ayuntamiento de estas islas, en las que yo
concurría como número uno y a la hora de elaborar la lista,
sólo pude colocar a otras dos mujeres detrás de mi, porque el
que hacía cuatro ya tuvo que cambiar el sexo, porque en
nuestros municipios cada cinco tienen que ser tres y dos. Por
tanto, me parece bastante desafortunada esa manifestación que
usted ha hecho.

Me alegro muchísimo de que usted haya manifestado aquí
que las leyes deben ser iguales para mujeres y hombres.
Mañana mismo puede instar al Congreso de los Diputados a
derogar la Ley de violencia de género, que ha establecido un
tipo penal específico para hombres. Si está de acuerdo con esa
ley lo que nos ha dicho no se lo cree ni usted misma.

Me uno a la petición que ha manifestado otro grupo sobre
su opinión acerca de la necesidad de crear una comisión de
investigación y quedo a la espera de su respuesta porque creo
que es un tema muy importante. Es una pregunta que usted no
ha contestado y se la han hecho varios grupos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part d’El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Durán, totalment d’acord que
la pornografia és un mal model per a aquest jovent, que a més
a més inclou moltes escenes i pel·lícules sobre violacions.
M’agradaria que concretàs una mica més què és el que es vol
fer i el que es pot fer des de l’Institut Balear de la Dona en
aquest sentit, si és que es pot fer alguna cosa, posar portes a
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l’univers és molt difícil per no dir impossible, i  sabem que
internet és a l’abast de tots.

Per altra banda, en aquest pla autonòmic per la lluita que
ens ha presentat, m’ha cridat l’atenció que vostès analitzen els
models de prostitució europeus, parlen d’Holanda, parlen de
Finlàndia, parlen de Suècia, que estan a una banda i els altres
a l’altra. M’agradaria saber en quin, si no és l’eradicació que
supòs jo que és el que ens agradaria a tots i a totes, quin seria
aquell model que tal vegada podria estar més prop, si no pot
ser el somni que no existís, de les seves idees.

I llavors hi ha una cosa que no m’ha contestat. M’agrada
que Maria Durán no hagi perdut el seu temperament avui ho ha
demostrat també aquí, però jo li he demanat què pensa Maria
Durán de l’actuació que s’ha fet envers els menors i els casos
d’explotació sexual per part de tots els organismes implicats,
és a dir, l’IMAS, el Govern de les Illes Balears, la Conselleria
d’Afers Socials, i si pensa que en qualsevol cas hi hauria
d’haver responsabilitats polítiques. És a dir, si vostè hagués
demanat o demanaria o pensa que serien adients algunes
dimissions.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Cano, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Sra. Durán, el feminisme comparteix amb vostè
que ha obert el camí fins i tot a aquelles que reneguen d’ell
perquè és una evidència que no només aquest parlament, sinó
molts d’altres han estat feminitzats gràcies a les llistes
cremallera o el feminisme ha permès que puguem conquerir
drets com avortar legalment, estar protegides per la violència
masclista, ni tan sols parlaríem d’explotació sexual de dones
i nines, perquè probablement estaríem invisibilitzades sota
l’estora.

M’ha agradat molt la seva metàfora de les ulleres
progressives perquè crec que té molta profunditat, en el sentit
que allò que no es mira no es veu, necessites uns paràmetres
per poder enfocar correctament les coses. Vostè ha comentat
que abans la violència de gènere estava invisibilitzada dintre de
les quatre parets d’una casa i ara es comencen a mirar altres
coses.

Crec que socialment no serem més impassibles respecte
d’uns fets en què el meu grup, el govern treballa com és
l’explotació sexual de dones i de nines, un veritable problema
social, i  posar el focus correctament on ens diuen els
professionals, les ONG, les persones que fan feina amb
aquestes víctimes que són els  abusadors, els victimaris, els
proxenetes, els puters perquè si no posam el focus en la
demanda mai no anirem a l’arrel del problema. 

És veritat que hem de prendre mesures per anar a l’ urgent
que és la solució del problema de les menors tutelades, però
hem de fer una reflexió molt més profunda perquè al final es
tracta de protegir totes les joves, totes les nines, el conjunt de
la societat.

 A mi el que em sap greu és que es vulgui aprofitar
políticament aquests casos tan greus, per qüestionar el
compromís feminista del Govern de les Illes Balears. Crec
que no ho aconseguiran perquè és molta la feina que s’ha fet,
molta la feina que s’ha fet a partir del dia 21 de gener i tota la
prèvia i vostè ha relatat perfectament tota la coordinació i
totes les mesures que estan a dia d’avui damunt de la taula.

Crec que la conclusió de les compareixences, no només
d’avui, d’ara, sinó també de les anteriors, és que davant
qualsevol sospita, indici s’ha actuat, s’ha enviat tot..., s’ha
posat en coneixement de la policia, de la justícia i a més amb
els mitjans que tenim s’ha fet tot el possible. Que no és
suficient? No, no és suficient. Crec que ningú... no es
conforma amb aquesta situació, és evident que hem de fer
molt més, però també és veritat que tenim els instruments,
tenim recursos i ara hem de reforçar tota aquesta coordinació
interinstitucional que vostè ha comentat.

La proposta del Grup Socialista és la creació d’una
comissió d’investigació que sigui tècnica, professional, avui
ja hem conegut que la liderarà un professional de reconegut
prestigi, un catedràtic d’Astúries especialista en la intervenció
sociocomunitària.

I lamentam moltíssim el rèdit polític , la
instrumentalització política per desgastar el Govern en una
qüestió tan sensible trencant els consensos que hi havia hagut
històricament en matèria de menors i aquest càlcul electoral
no només el veiem nosaltres, sinó que el veu tota la societat.

Vull agrair les seves explicacions i la seva compareixença
i esperem que aviat ens pugui avançar totes aquestes qüestions
que avui ens ha exposat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per tancar el debat i en torn de
contrarèplica té la paraula la Sra. Maria Durán.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT BALEAR DE LA
DONA (Maria Durán i Febrer):

Moltes gràcies a tots vostès per les seves reflexions, a tots
i a totes. Aquesta vegada no m’han dit res de marear la perdiz
perquè m’ha ofès, perquè crec que tot el que els he exposat,
els ho he exposat amb rigor, he intentat dur totes les proves...,
els he dit que si volien els explicaria punt per punt tot el que
havíem fet des de l’IB Dona i totes les accions i tot el
finançament que hem fet i està a la seva disposició, però si
això és marear la perdiz és prou incomprensible que es
empri aquesta terminologia en un espai com aquest.
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Primer de tot, moltes gràcies per les seves opinions. Jo
reflexionaré sobre el que vostès m’han dit que no hauria
d’haver estat callada i esper en ocasions futures tenir una
actuació que pensi que és més correcta si és aquesta.

Jo els he de dir que jo pens que la nostra labor tendrà
transcendència i aquest silenci que he tengut pot ser que el
vegem d’èxit en aquest full de ruta molt a més curt termini que
si no hagués aconseguit unificar aquest pla de full de ruta.

De totes formes els dic que jo quan m’equivoc ho reconec
i reflexionaré sobre el que avui m’han dit, perquè mai en la
vida fins ara no he fugit d’un problema o de reconèixer errors.

Aniré contestant, intentaré contestar el cent per cent del
que m’han dit, però mesclaré ordres perquè vull acabar clar.

En el mes de març reuniré el consell rector perquè la llei
diu que hem d’aprovar el pla per a l’any 2019 i els presentaré
el pla d’accions del 2019 i com els vaig dir al desembre a
l’altra reunió del consell rector triarem la permanent. Per tant,
per primera vegada l’IB Dona tendrà una permanent formada
per membres de les persones que són aquí i que són membres
del consell rector.

M’he reunit en el mes d’agost, és a dir, vaig començar el
22 de juliol com a directora, i ja en el mes d’agost em vaig
reunir amb el Consell Insular d’Eivissa i  amb el Consell
Insular de Menorca per explicar-los les línies estratègiques
que volíem i establir col·laboració.

A totes les intervencions que hem tengut conjuntes i que
poguessin ser d’interès s’han fet a la Conselleria de
Presidència per poder tenir la comunicació simultània, per
videoconferència si no volien venir, simultània, diríem, amb
les conselleres de Menorca, Eivissa i Formentera. 

M’ha preocupat molt el que ha sortit en els mitjans, així
com em va preocupar el que va sortir a Mallorca amb el tema
de l’explotació sexual de nines. Jo, les actuacions individuals,
no m’acaba d’agradar explicar les actuacions, però els he de
dir que dia 27, però ara sí que els ho diré: dia 27 de desembre
vaig parlar amb la Policia Nacional per saber el cas d’aquesta
nina, quan vaig saber que era tutelada vaig parlar amb la
direcció del centre on estava tutelada i li vàrem oferir tant
assistència jurídica per exercir  l’acusació particular d’un o
d’una lletrada especialitzada en la defensa, perquè maldament
sigui acusació particular és defensa dels menors que tenen...
si els grans tenim dificultats per testificar pensin les
dificultats que han de tenir els menors. Això per una banda.

Quan vaig saber el tema de l’explotació  sexual que
maldament va sortir a raó d’aquesta nina no vol dir que sigui
aquesta nina una de les 16 nines, però em vaig posar en
contacte amb el Consell Insular de Mallorca, els vaig oferir el
que teníem en aquell moment i vàrem parlar d’establir una
col·laboració quan ells tenguessin decidides les passes que
havien de donar. Aquesta col·laboració es va confirmar dia 21
de gener amb el full de ruta.

Em queden dues coses més i no m’oblit que els de
contestar sobre la comissió d’investigació. M’han demanat,
m’ha demanat vostè això de la pornografia i l’educació
afectivosexual, jo ho he dit ben clar, mirin, hem de ser
realistes, això seria com si un pare o una mare volgués donar
matemàtiques, geografia i  història i ciències socials i
tecnologia al seu fill; el Tribunal Constitucional ens ha dit que
els fills i les filles han de tenir una educació reglada. Tenim un
problema molt seriós, molt greu, el de la pornografia, aquest
augment brutal de violacions en manada, que hem passat de 14
a l’any 2016 a 147 a l’any 2019, tenim aquesta preocupació
que a les bones, amb tota la força de voluntat del món dels
pares i de les mares, no serà suficient, no serà suficient
perquè les tecnologies digitals estan a l’abast de tothom i
perquè coneixem les conseqüències d’aquests nins i nines que,
com els he dit abans, no tenen la formació de consciència
completada i fan aprenentatges de la vida d’una manera
mimètica, és a dir, ho aprenen perquè ho veuen, parlant clar,
aquests nins i nines aprenen una sexualitat que res té a veure
amb la realitat. A més, per més afegitó , hi ha un
desmembrament d’afectivitat i sexualitat. Per tant, quina és la
meva proposta? Assignatura reglada i que el professorat sigui
capaç d’ensenyar que la sexualitat té a veure amb la
procreació, però també amb el plaer.

Seguesc, em queden dues cosetes més i acab. Bel Llinàs
em mereix tot el respecte, l’estim com a una amiga i consider
que ella ha tengut una labor magnífica a l’Institut Balear de la
Dona, els ho puc assegurar, magnífica. Els convit a tots vostès
dia 7 de març al concert que faran les dones de la Simfònica,
-per cert no ens consta ni un duro, ni un euro- les dones de la
Simfònica al Conservatori on farem un reconeixement a totes
les directores que hi ha hagut durant aquests vint anys a
l’Institut Balear de la Dona, que han fet una gran tasca. Esper
no defraudar-los i jo també poder-me equiparar. 

La Sra. Pons m’ha demanat quina és l’alternativa, per a mi
l’alternativa és la coeducació; l’Institut Balear de la Dona,
entre coeducació i prevenció de la violència masclista, l’any
passat va invertir 500.000 euros perquè es donàs coeducació
i perquè els nins i nines fessin prevenció de la violència
masclista. I pensam que són els doblers més ben gastats que hi
pugui haver. Els podria parlar de moltes coses que implica la
coeducació, però sobretot els diré que ens ensenya a respectar
les dones, que són el 50% de la humanitat, i això té una
derivada que per a mi és importantíssima, respectar l’altre, si
aprenem a respectar l’altre, sigui de les característiques que
tengui, aprendrem a relacionar-nos com a persones i com a
éssers humans.

Vostès em fan una pregunta sobre si consider necessària
una comissió d’investigació. Possiblement si fóssim al
principi de tot i no hi hagués el rebombori que hi ha hagut, els
diria que sí, que la consider necessària; però avui en dia vostès
tenen totes les actes de totes les compareixences i tenen de
totes les preguntes parlamentàries que han fet pràcticament el
posicionament de tots els polítics que els poden demanar. I si
els he de contestar el que realment pens, pens que si s’ha de
fer una comissió s’ha de fer una comissió de persones
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expertes perquè ens obriran un camí que tal vegada nosaltres
no hem estat capaços de veure. 

Mentre pensava me n’he recordat de la definició que fa la
Real Acadèmia de la Llengua de “xiringuito", i els ho vull dir
perquè ho vull compartir amb vostès, perquè em pens que és
una altra falta de respecte a una institució que durant vint anys
ha donat suport a més de 10.000 dones víctimes de violència
masclista, perquè hi ha partits que quan diuen “xiringuito” el
que fan és un programa masclista per perpetuar la submissió
de les dones, sigui un home o sigui una dona qui ho faci; la
Real Acadèmia de la Llengua diu que és un quiosc normalment
col·locat a una platja on es reparteixen begudes.

Jo d’aquí, que em sap molt de greu que comparin l’Institut
Balear de la Dona amb un “xiringuito”, molt de greu em sap, i
pens que és una ofensa, però bé, qui ho diu deu saber perquè
ho diu, però els he de dir que de l’únic que m’alegra aquesta
paraula “xiringuito” és perquè normalment la gent va allà a
gaudir i l’Institut Balear de la Dona ens ha donat alegries com
la Llei 11/2016, que regula, d’una manera valenta, totes les
mesures que s’han d’adoptar i  la transversalitat que hem
d’implementar des de l’Institut Balear de la Dona perquè el
més aviat possible puguem ajuntar igualtat formal amb igualtat
material. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat aquest debat, només queda agrair
la presència de la Sra. Maria Durán i també del seu equip,
directora de l’IB Dona.

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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