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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, diputats i diputades, vist que han passat deu
minuts de cortesia si us pareix podríem començar. 

Saludam en primer lloc els diputats i les diputades que
participen de manera telemàtica, Sr. Joan Mascaró, molt bon
dia, ens sent?

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Bon dia, president.

EL SR. PRESIDENT:

El sentim perfectament, moltes gràcies. La Sra. Irantzu
Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. La Sra. Assumpció Pons ha excusat la seva
absència. La Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia.

Correspon en primer terme demanar si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Assumpció
Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença del Sr. Serafín Carballo i  García,
director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència, per tal d’informar sobre les actuacions
duites a terme i previstes davant l’emergència sanitària
i  la crisi socioeconòmica derivada de l’expansió de la
COVID-19 (escrit RGE núm. 8324/20, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears).

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del Sr. Serafín Carballo i García, director de
l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència, sol·licitada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
mitjançant l’escrit RGE núm. 8324/20 i aprovada a la sessió

de la comissió de dia 27 de maig, per tal d’informar sobre les
actuacions duites a terme i previstes davant l’emergència
sanitària i la crisi socioeconòmica derivada de l’expansió de
la COVID-19.

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 la compareixença. Té la paraula el Sr. Serafín
Carballo per tal de fer l’exposició oral sense limitació de
temps. Sr. Carballo, molt bon dia, en voler.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyores
diputades i diputats, és un plaer estar en aquesta casa i sobretot
parlant d’infància perquè crec que, en la meva experiència,
l’esperit de consens i l’esperit de col·laboració entre tot el
món parlamentari aquí a Balears en relació amb aquest tema és
un fet. 

Crec que el Pacte balear per la infància és una mostra, és
un indicador de la voluntat de la cambra i també per extensió
dels altres consells que també s’han adherit a aquest pacte del
que és una voluntat per poder millorar l’estat de benestar de la
nostra infància i una preocupació compartida per tothom, cosa
que jo agraeixo sincerament com a responsable d’una oficina
que ha de vetllar pel benestar de la nostra infància i de
l’adolescència en l’àmbit de les Illes Balears. Per tant, és un
especial gust.

Davant la situació que tenim en aquests moments sí que la
nostra preocupació, des de l’oficina, inicialment era saber que
estam en una comunitat autònoma, en un àmbit territorial on
estam encapçalant... o encapçalam tradicionalment els nivells
de desigualat social i  el fet que aquesta desigualtat social
davant una realitat com ha estat la crisi de la COVID-19 podria
agreujar-se també amb una bretxa educativa i una bretxa
digital.

La preocupació nostra era fins a quin punt en un context
com el nostre on dissortadament tenim indicadors elevats,
massa elevats, del que serien situacions de difícil connexió o
d’inadaptació dels infants i dels adolescents al nivell educatiu,
a l’escola, malgrat que en aquests quatre darrers anys hem
pujat llocs importants per poder reduir aquest nivell
d’inadaptació, però així i tot malgrat que hi ha hagut aquest
avanç importantíssim en la reducció de tot el que eren
indicadors d’inadaptació tant d’absentisme com de menors que
no titulaven en l’ensenyament secundari com tot el que serien
els índex de fracàs escolar, de repeticions, de..., tots aquells
indicadors d’absentisme, d’expulsions, etc., que realment eren
més que preocupants, ens demanàvem fins a quin punt aquesta
situació, aquesta crisi de la COVID podria tenir un impacte
especialment negatiu en la infància.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008324


ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 25 / 4 de juny de 2020 443

Des d’aquí, des de la nostra oficina realment hem intentat
estar molt atents a tot el que s’estava fent a nivell de les
diferents administracions en infància i hem fet un seguiment
continu, sistemàtic dels diferents àmbits fins on nosaltres hem
arribat, amb els nostres mitjans, no?

I ara el que sí -diguem- els plantejaria seria la relació
d’actuacions que s’han fet des de la nostra oficina des
d’aquesta preocupació i també des de l’atenció a les
preocupacions que arribaven a l’oficina de famílies, de pares,
de menors... intentar donar-hi sortida i solució.

Primer de tot el que va ser una preocupació de molts de
pares i famílies era el tema de com el confinament podia
afectar la guarda compartida i les dificultats que s’estaven
produint entre pares per poder abordar el fet que aquests
menors no poguessin mantenir el contacte i la relació amb els
altres progenitors. Des d’aquí vàrem mantenir contactes amb
la degana dels Jutjats de Palma per acordar criteris sobre
l’aplicació de guarda i custòdia dels nins i nines davant les
contínues consultes que ens arribaven.

Era de les primeres preocupacions que arribaven perquè
evidentment la no-possibilitat de sortida de la casa, el fet que
els punts de trobada estaven tancats, s’estava produint una
situació que molts de pares no sabien com poder-la resoldre.
Des d’aquí es varen determinar alguns criteris i després amb
posterioritat hi va haver un pronunciament del món judicial
sobre com gestionar o com manejar aquesta situació.

També, en segon terme, es va mantenir un contacte
permanent amb les direccions de protecció de menors de les
diferents illes per veure la incidència que la COVID tenia en
els diferents serveis de menors i l’impacte en els  diferents
serveis d’urgències i d’admissions dels sistemes de protecció. 

Realment el que vàrem trobar és que afortunadament al
sistema de protecció es va produir un cordó sanitari molt
interessant, molt important que ha permès que no hi hagi hagut
contagis dintre del sistema de protecció ni a l’entorn dels
equips educatius de manera que aquest fet ha estat un èxit per
part dels sistemes de protecció on han treballat molt
intensament, i em consta que realment hi ha hagut actuacions
molt coordinades amb els diferents centres per aportar
mitjans a fi que realment s’aconseguís aquest objectiu de
preservar els infants i els equips educatius de la possibilitat de
contagi. Per tant, aquest contacte va ser continu i la
informació que vàrem tenir va ser també molt directa. 

Una de les qüestions que ens agradava, ens cridava
l’atenció és que hi havia una sorpresa per part dels equips
educatius del comportament dels menors als centres
residencials exemplar en els sentit de disminució de la taxa
d’incidents, no hi havia hagut fugues, no se si n’hi ha hagut una
en concret en tot aquest temps i realment els educadors
plantejaven que els menors tenien consciència, estaven molt
interessats per la situació de la pandèmia i realment el seu
comportament era un comportament adaptat, facilitador i
col·laboratiu, no? Per tant, era una informació que ens

semblava important quant a la responsabilitat dels sistemes de
protecció per poder garantir el benestar d’aquells infants.

Evidentment hi ha moltíssimes informacions en el sentit
de si havien posat wifi a tots els centres, si s’havia augmentat,
incrementat la possibilitat de contactes amb les seves
famílies, s i havien incrementat els espais de
videoconferències amb les famílies..., realment s’havia fet un
esforç important en relació amb els mitjans materials, per
poder donar resposta a totes aquestes necessitats i també al
manteniment de la vinculació i contacte amb les famílies. 

Així i tot, les famílies es posaven en contacte amb
nosaltres per manifestar la seva inquietud i la seva necessitat
perquè es reprenguessin el més aviat possible les visites i els
contactes amb els seus fills. Jo he tingut pares que cada dia,
cada dia, totes aquestes setmanes telefonaven dient que quan
podrien contactar amb els seus fills, quan els podrien donar
una abraçada. Realment per als pares era molt angoixant
aquesta situació.

Llavors des d’aquí també amb la federació d’entitats
col·laboradores amb Protecció de Menors, aquesta
coordinació es va mantenir també d’una manera continuada, no
només amb la (...), sinó també amb les institucions
responsables de protecció. 

En aquest sentit també vàrem mantenir un contacte continu
amb els centres de justícia juvenil, per veure també la
incidència del confinament i com s’estava vivint el
confinament per part dels menors. I una cosa relativament
semblant al que passava a Protecció, no hi ha hagut contagis,
i des d’aquí el comportament dels adolescents i de les
adolescents dels centres de justícia juvenil, també ha estat
molt satisfactori, realment no hi ha hagut tants d’incidents,
conflictes de convivència, que és una qüestió que
dissortadament tenim i amb certa freqüència, malgrat ha
minvat substancialment la taxa de conflictes de convivència a
Es Pinaret i a Es Fusteret, almanco les dades que jo tinc
puntuals de parts d’incidències de conflictes, aquesta
disminució ha estat aquests darrers mesos significativa. Però
amb la crisi de la COVID, això també havia estat molt
significatiu. Jo he tingut videoconferències amb al·lots de
justícia que eren als centres i de qualque manera també els
confirmàvem aquest fet.

En relació amb educació, vàrem col·laborar amb la
Conselleria d’Educació, sobretot amb la Direcció General de
primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per a
l’elaboració de protocols d’actuació per a la detecció  i
notificació de situacions de risc durant la suspensió de
l’activitat educativa presencial. Una de les coses que a
nosaltres ens ha preocupat és la situació de la infància
vulnerable, fins a quin punt l’atenció a les necessitats d’aquest
col·lectiu realment s’estava fent d’una manera adequada.
Nosaltres vàrem col·laborar en l’elaboració d’aquests
protocols, oferint fins i tot el telèfon de l’oficina perquè es
donés a totes les famílies i a tots els infants, a través de la
plataforma de GESTIB, com un punt de contacte per a
consultes i per a totes les necessitats d’assessorament o de
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contactes per problemes familiars o  situacions
presumptament violentes o  de maltractaments que podrien
estar patint realment aquests menors.

Realment en aquesta notificació, a través de tot el GESTIB,
sí que realment vàrem insistir en la necessitat de tenir especial
cura d’aquest col·lectiu. Jo  crec que aquest protocol
d’actuació va arribar a totes les llars, amb tots els telèfons
que..., el telèfon europeu de la infància, com el telèfon que la
Direcció General de Menors havia ofert als tutors, als mestres
per a situacions en què es podrien trobar alguns menors que
semblessin sospitoses. Bé, aquest protocol recollia tots
aquests canals de comunicació per poder arribar a totes les
famílies.

Una qüestió que ens va preocupar, i en tot cas m’hi referiré
després, és la baixa presència, o l’ús molt baix dels canals de
comunicació a l’abast dels menors, que realment és una de les
coses que nosaltres vàrem observar des d’un primer moment,
fins a quin punt no s’estava fent servir l’112, el telèfon
europeu de la infància que tenim concertat amb la Fundació
ANAR, els telèfons que també s’havien posat a disposició de
les famílies i dels menors. Nosaltres vàrem tenir, sobretot a
l’etapa de la fase 0 del confinament, un telèfon de cobertura
24 hores i no hi va haver cap cridada o només una cridada per
part d’una policia tutora de Binissalem,... i el telèfon també
que s’havia posat a l’abast de les famílies i dels tutors de la
Direcció General de Menors i Família, havien estat molt
poques cridades. En aquest sentit nosaltres vàrem establir un
sistema cada dos dies, tenim el report, tenir la informació del
telèfon europeu, dels contactes que havien fet en el telèfon i
en el xat de la infància, que s’havia ofert per part de la
Fundació ANAR. 

També vàrem tenir setmanalment un informe de l’112 dels
contactes que s’havien produït per part de menors i per part
d’adults en temes que tenien relació amb menors. I la veritat
és que també vàrem tenir un report, un feedback del telèfon
que s’havia ofert per part del COPIB, en col·laboració amb
Emergències, per atendre situacions relacionades amb la
infància. Malgrat hi havia hagut moltes cridades pel tema de
suport a adults, el tema arrelat a la infància, suport a la infància
també estava sent molt baix i el telèfon d’emergències que
havia creat l’IMAS el mateix i el telèfon d’emergències de
Protecció de Menors que s’havia creat també, específic per a
protecció de menors. La realitat és que ens semblava
preocupant el tema de la baixa incidència, el baix ús que els
menors estaven fent d’aquests telèfons, perquè tenien
constància que així com en violència de gènere s’havia produït
un increment substancial de trucades i de contactes per part de
dones, en canvi, què estava passant amb els infants?, aquesta va
ser una..., realment no teníem realment la seguretat de què és
el que estava passant. 

Vàrem treballar temes de càpsules informatives, de difusió
amb les xarxes socials, també a través de Salut, ho vàrem
conjuntament amb salut mental, ho vàrem fer a través de
comunicació de comunitat autònoma. Realment vàrem intentar
a través de la Fundació ANAR, fins i tot vàrem fer una partida
específica per poder incrementar la difusió en xarxes socials,

on els menors realment treballen o hi són presents, tant Tik
Tok com Instagram, YouTube, a través de la Fundació ANAR
per donar resposta també a aquestes necessitats. Jo crec que
és una qüestió que ens hem de plantejar fins a quin punt
realment els menors coneixen aquests telèfons. 

Realment he de dir que, en tot cas després ho comentaré,
que l’enquesta que vàrem fer a menors, una enquesta per veure
el nivell de coneixement que els menors tenien dels telèfons,
dels canals de comunicació a les Illes Balears i també com
estaven vivint el confinament, vàrem fer una qüestionari que es
va difondre a través de la plataforma de GESTIB i vàrem rebre
17.000 respostes, 17.000 respostes. Em referiré després a
aquell qüestionari perquè ha estat una font d’informació molt
interessant, però cap ni una de les respostes dels menors,
parlaven de què coneguessin el telèfon europeu de la infància,
que és el telèfon l’116111, que és un telèfon per a tot Europa
i que és comú a les diferents comunitats autònomes i que
gestiona a la majoria la Fundació ANAR, amb la que nosaltres
tenim un contracte per a aquest servei. 

Per tant, ens hem de plantejar què passa, per què els
menors realment no tenen aquest coneixement, malgrat
realment cada vegada que anam a l’escola amb un cartellet
d’aquest telèfon, malgrat la difusió que es fa, però realment
ens hem de fer un plantejament a fons de quins canals de
comunicació hem de difondre més encara entre els menors.

Bé, vàrem tenir contactes també amb l’Associació de
Pediatria de les Illes Balears per conèixer el seu criteri
professional i científic sobre les pautes d’acció sanitària amb
els menors davant aquesta crisi, pautes que vàrem també
difondre als nostres mitjans. 

Vàrem mantenir contacte també amb la directora d’Infància
de l’Ajuntament de Palma per recaptar informació sobre les
actuacions que els Serveis Socials de Palma tenien amb les
famílies vulnerables i amb els menors d’aquest col·lectiu
vulnerable. Sí que tant Palma com diferents ajuntaments han
fet un esforç important en l’increment de dotacions de
recursos, també a l’abast d’aquestes famílies vulnerables;
vèiem realment des d’aquí educadors socials que portaven
menjar a aquelles cases o a aquelles famílies que realment en
necessitaven. Sí que podem dir que a nivell municipal en
general hem vist un compromís per part de les corporacions
d’incrementar els seus pressupostos per poder incrementar les
ajudes, i estan atents a la situació d’aquest col·lectiu,
d’aquestes famílies.

Malgrat aquesta desconnexió que es va produir de menors,
desconnexió de la plataforma digital per poder fer e l
seguiment de l’aprenentatge, també vàrem trobar que aquesta
desconnexió era important també a llocs com Palma, almanco
300 menors que estaven desconnectats, i que sabíem que
policies tutors anaven als domicilis i intentaven des d’aquí
veure què és el que passava, per què no connectaven. Bé,
malgrat que hi ha hagut una acció de policies tutors que es
varen implicar en l’intent de localització d’aquests menors,
així i tot hi ha hagut un seguit de menors que o bé les adreces
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estaven equivocades, les que hi havia al GESTIB, etc., i que no
ha estat possible contactar amb ells. 

Realment des d’aquí si..., hi havia plantejat el tema dels
canals de comunicació. Teníem informes continuats, i de fet
en aquests moments estam treballant amb l’112 un sistema
d’informació permanent, continuat, que doni una informació
útil, i realment des d’aquí intentar que l’112, que és un telèfon
més conegut, realment ajudi a aportar informació de quina és
la situació de la infància almanco a aquest nivell de les
actuacions que fa l’112 sobre la infància, i que ens ajudi a
planificar o a programar també, conjuntament amb les altres
administracions, actuacions específiques.

Es va també mantenir presència als mitjans de
comunicació, IB3 Televisió, IB3 Ràdio, i també a mitjans de
comunicació, per difondre el nostre posicionament davant la
crisi i la necessitat de garantir sobretot els drets de la infància
en ella. Es van fer també comunicats de premsa sobre la
necessitat de sortides de menors al carrer des del 21 d’abril,
perquè nosaltres partíem que era imprescindible garantir la
sortida dels menors dintre les mesures de seguretat, però ens
posicionàvem davant la necessitat que els menors poguessin
sortir al carrer. 

Després sí que vàrem mantenir activament
videoconferències amb UNICEF, amb la comissió de
seguiment del Pacte balear per la infància, amb l’Oficina
balear de Salut mental, amb directors de centres de protecció,
amb l’IBESTAT, per poder realment tenir informació més
directa de la situació, i també poder seguir treballant amb la
comissió de seguiment del pacte, amb les comissions insulars
també, les hem tingut conjuntament amb UNICEF, perquè la
tasca de treballar pel benestar de la infància no havia aturat. Es
va continuar atenent queixes i greuges, i peticions
d’assessorament i orientació i informació de la ciutadania
referides a la COVID mitjançant les trucades telefòniques o
videoconferències o e-mails tant de menors com per part dels
adults sobre temes arrelats amb les seves preocupacions,
malgrat insistesc que realment, en general, hem d’observar
com un fet preocupant el fet que hi hagi hagut una abaixada de
contactes en els canals de comunicació per part dels menors.

També vàrem col·laborar amb el Cos Superior de Policia,
sobretot en temes de tractament de notícies arrelades a
menors; tenim un contacte continu amb premsa del Cos
Superior de Policia de les Illes per al tractament informatiu de
temes arrelats amb els menors, que afecten als cossos i forces
de seguretat de l’Estat.

També el que els comentava era aquell qüestionari que
vàrem plantejar com una iniciativa per tenir un coneixement
més directe de com estaven vivint els menors la COVID, i quin
coneixement tenien d’aquells canals de comunicació, i
realment en una setmana vàrem tenir 14.000 respostes per part
de menors, i a hores d’ara en tenim 16.000, on hi havia un
seguit de preguntes de com estaven vivint aquest confinament,
i realment quin coneixement tenien dels canals de
comunicació i quines propostes o suggeriments aquests
menors feien. Realment des d’aquí el primer de tot ens va

sorprendre el fet que prop del 60% dels menors manifestaven
que estaven vivint el confinament bé o molt bé; realment va ser
la primera sorpresa, perquè realment la hipòtesi amb que
treballàvem era que era una situació feixuga per als menors, i
realment això ens planteja fins a quin punt els nins s’han
adaptat millor del que podríem pensar a una situació com la
que estam vivint, i han conscients i han estat des d’aquí
col·laboradors. També he de dir que per a ells, en les seves
manifestacions, el fet de jugar en família, de tenir temps per
poder conviure en família, ha estat un factor que han valorat
molt positivament, i de fet igual en el futur hem de poder
promoure i afavorir  to t el que és la convivència familiar, i
promoure més afavorir el tema de conciliació, el tema de fer
possible que els nins puguin, i les famílies, gaudir d’aquest fet.
Hi ha moltes respostes que fan referència a la satisfacció que
per a ells ha suposat o ha estat el fet de viure en família
aquesta crisi.

Però sí que hi ha hagut 4.000 respostes de menors que han
dit que s’han trobat malament. Realment per a nosaltres
aquestes..., estam treballant sobre aquestes 4.000 respostes
perquè volem des d’aquí realment intentar treballar més de
quins centres escolars aquests nins són, de quines barriades,
de quines illes; què és el que ha passat, intentar fer una
explotació per poder arribar al màxim de coneixement de
quins són els factors que han fet que aquelles 4.000 respostes
que hem tingut realment parlin de menors que ho han passat
malament. Des d’aquí nosaltres treballam ara a l’Oficina per
poder extreure conclusions, i també per suposat en relació
amb l’informe que posam a disposició de tots i de la societat,
per poder des d’aquí planificar millor davant les situacions
futures que arribin.

Realment respostes... el que hem de poder dir és que no
tenien ordinadors realment un grup de..., no tenien connexió
a ca seva 368 menors, llars, almanco en les 17.000 respostes.
Sí que hem de dir que realment tenim constància del fet que
tant entitats bancàries, entitats diguem..., diferents entitats i la
Conselleria d’Educació, aquell subministrament de
chromebooks i de connexions wifi han estat importants per
reduir aquesta bretxa digital. El que sí és cert és que ens hem
trobat directors d’escoles que han dit “no envieu més
dispositius perquè famílies ens els tornen, perquè no saben
com es maneja, què s’ha de fer”. Sí que en aquest sentit la
manca de capital educatiu per part de famílies que no han
pogut des d’aquí ajudar als seus fills en les tasques escolars,
al sistema de treball a través de la plataforma digital, és una
qüestió que hem de tenir present per poder preparar-nos
davant futures situacions, esperem que no, semblants, i que
hem de tenir molt presents perquè realment no és només el
tema que disposin o no de connexions a internet o de
dispositius tecnològics, sinó que han de poder fer-los servir.
Per tant, ho hem de considerar.

És cert que també hi ha hagut moltes respostes en el sentit
de dir que s’ha sobrecarregat els menors de deures, que s’han
trobat una mica asfixiats, molts de menors ens han fet aquesta
resposta. Jo  crec que hem de repensar i jo crec que tenim
constància que en aquests moments la Conselleria d’Educació
es planteja realment com afrontar la fase de tornar a l’escola
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i de com afrontar les situacions de futur, però realment
nosaltres tot el material de respostes que han donat els nins,
de propostes, les passarem a les autoritats educatives perquè
tenguin presents molts dels suggeriments, de les coses que
diuen els menors, perquè són molt interessants, molt
encertades i ens donen una visió molt acurada del que
necessiten els nins realment.

Per tant, des d’aquí, bé, referir-me a una de les nostres
preocupacions que era la connexió o desconnexió al món
d’internet per poder des d’aquí continuar amb les tasques
escolars, etc. Realment des d’aquí hi ha hagut una..., la
resposta: el 79% ha estat de Mallorca; Menorca ha estat el
14%; Eivissa el 19%; i Formentera l’1% de les respostes de
tot aquest qüestionari.

També s’ha fet un estudi, hem fet un estudi també des de
l’oficina de..., de totes les pàgines web de tots els ajuntaments
de les Illes quins materials , quins recursos oferien als
adolescents, als menors i a les famílies i quins materials per
afavorir la convivència, per afavorir el tema del joc en família
i, bé, estam també realment des d’aquí analitzant, però sí que
ens ha preocupat molt el fet que, almanco, així com a altres
comunitats autònomes i a altres indrets els ajuntaments han
jugat un paper molt actiu a través dels sistemes telemàtics en
el sentit d’oferir molts recursos a la ciutadania, als menors,
als adolescents, ens ha preocupat que a les Illes, els
ajuntaments de les Illes, ha estat més l’excepció que la norma
d’ajuntaments que s’han esforçat a crear materials en aquesta
línia. Per tant, són qüestions que ens agradaria traslladar a
altres ajuntaments per poder també preparar-se davant futures
situacions semblants.

Conjuntament amb salut mental, vàrem promoure un
procés de treball, de coordinació amb totes les
administracions que tenen competències en infància i
adolescència, per preparar, per plantejar-nos quines actuacions
es fan en aquests moments a les diferents administracions per
abordar tot el tema de suport emocional, per abordar el tema
de les necessitats que els nins i els adolescents plantejaran una
vegada que la crisi minvi, i que els efectes que en principi les
diferents entitats i les diferents societats científiques, que a
nivell de l’Estat espanyol hi ha hagut un pronunciament fa poc
de sis associacions científiques especialitzades que parlen que
ens trobarem ara amb una onada, ells parlaven d’un tsunami, de
demandes per part de menors i adolescents sobre problemes
d’àmbit emocional, problemes d’àmbit psicològic o  de
relacions, com a conseqüència del confinament i de la situació
d’angoixa que han viscut; també tant l’ONU com alguns
organismes internacionals parlen que ens hem de preparar per
a aquesta situació; conjuntament amb salut mental vàrem
promoure un espai de trobada amb totes les administracions,
sistemes de protecció, la FELIB, educació, salut mental,
pediatria, i treballam conjuntament en una proposta conjunta
per part de totes les entitats, per abordar aquest escenari, si és
que es produeix.

Evidentment som conscients que hem de poder abordar
aquesta situació d’una manera més transversal, molt més
coordinada i que la possibilitat que hi hagi un escenari amb un

increment substancial de demandes per part de menors,
sobretot de menors de l’àmbit del sector vulnerable, que hi
hagi un esquema de treball. Justament avui a les 12 hores, bé,
hi ha un grup de treball amb un representat de cada una
d’aquestes institucions per treballar sobre propostes
concretes a fi de preparar-nos conjuntament per a aquesta
realitat, situació, si és que es produeix.

Perquè després, per altra banda, aquest 60% de menors que
han contestat que ells  han estat contents amb el tema del
confinament, és cert que per a ells doncs igual no es
plantejaran tant aquests problemes, però sí podem pensar en
aquestes 4.000 respostes, que igual aquí trobarem una realitat
més complicada.

Llavors, en principi, realment aquesta ha estat bàsicament
la síntesi o el resum de l’actuació de la COVID, sabem que en
aquests moments, tenim constància que la Conselleria
d’Educació treballa sobre diferents escenaris de retorn a
l’escola. Nosaltres ens posicionam en el sentit que al sector
d’alumnes vulnerables se’ls ha de garantir realment un sistema
presencial, amb totes les garanties que es requereixin. La
manca d’infraestructures o d’espais no pot ser una raó que no
faciliti al màxim poder donar suport a aquest col·lectiu
d’alumnes; s’ha de disposar d’espais també, municipals, i
altres espais per poder fer classes presencials, sobretot a
aquest col·lectiu d’alumnes que els hem de garantir que no
quedin enrere, i tenim constància que hi ha un risc important
que així sigui. Sí que estam en contacte quasi diari amb
Educació per saber quins són els seus plans, de quina manera
es garanteix la possibilitat de respectar i donar atenció a
aquestes necessitats. 

També l’altra qüestió que ens preocupa i que s’ha reflectit
en el qüestionari és el tema de la conciliació, realment pares
que han contactat o han manifestat la dificultat de poder
atendre les tasques escolars, el teletreball, les dificultats...,
nins que han contestat que estan tot sols, fent tot això perquè
els seus pares treballen. Crec que realment el tema de la
conciliació ha de ser una prioritat garantida per a les famílies
i sobretot per a aquelles famílies amb més necessitats en
aquest sentit.

Crec que, en principi, he de dir que des de la nostra
perspectiva consideram que a nivell de les Illes, per part de les
diferents administracions, tant el suport econòmic a famílies
per un costat més vulnerables, l’esforç que s’ha fet des de
diferents ajuntaments, des de la Conselleria de Serveis
Socials, des dels consells, a mi em sembla que realment ha
estat un esforç important que s’ha de poder mantenir i s’ha de
poder garantir. No ens podem oblidar d’un escenari on moltes
famílies quedaran molt tocades i hem de poder garantir les
rendes de supervivència.

Si tenim present les recomanacions tant de la Plataforma
d’entitats d’infància com les recomanacions per part
d’UNICEF, de Save the Children evidentment, per un costat, es
planteja la necessitat de poder estar molt atents a les
situacions de possibles maltractaments, abusos que poden
patir els infants. L’altra línia que realment plantegen és
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garantir el suport a les famílies vulnerables perquè al cap i a la
fi aquest fet permet que aquest nins puguin estar més
preservats que no pas si es troben en situacions de
supervivència tan complicades com les que realment ens
esperen.

Per part meva, bàsicament, seria aquesta la informació, si
tenen vostès interès en alguna qüestió més específica, estic a
la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió o si podem continuar. La volen diuen? Podem
continuar?

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El senyor
de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades, o  bé contestar individualment, després de la
intervenció de cada portaveu. Segons hem parlat abans ho farà
globalment. És així, no és veritat?

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

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Serafín Carballo, director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència, gràcies per contestar-nos i venir, perquè
també ha estat convocat, ho sabem, en aquests moments tan
dificultosos per a la infància.

I vostè, com a director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència, una de les coses que m’haurà d’aclarir després
és quina és la funció  del Defensor del Menor, perquè
imaginam que és la mateixa figura. Ho dic per la conclusió a
la qual arribaré només començar, però que llavors podrem
continuar.

Vostè ens ha parlat de molta estadística, de moltes
telefonades, de moltes preocupacions, però el que vull que em
faci a la segona part de la seva intervenció és que em digui
quines polítiques concretes s’han fet, si han localitzat aquells
que no en tenen, que no els  han trobat o aquells milers
d’estudiants que no han trobat o aquell 40% que si no han dit
que els ha anat bé o molt bé durant el confinament vol dir que
els ha anat malament o molt malament, si els han localitzat,

quin seguiment s’ha fet i què es fa després que vostès detecten
quin és el problema.

Però dit això, vull començar la meva intervenció i
expressar tota la meva admiració als nins i nines, un total de
174.000 menors de 14 anys a Balears que durant aquest estat
d’alarma han patit un confinament molt més estricte que la
resta de ciutadans, que podíem anar al súper, que podíem anar
a la farmàcia o  que de vegades podíem anar a fer feina o
havíem d’anar a fer feina. Sis setmanes ha estat aquest calvari
per a aquests infants. També als adolescents que durant
setmanes s’han trobat en terra de ningú, perquè no eren petits,
però tampoc adults, i que també ho han passat malament.

Els menors han estat tancats a casa, alguns en espais massa
petits i de vegades compartits amb altres famílies, mancats de
mobilitat, aïllats de la resta de familiars i amics, sense jocs a
l’aire lliure, seguint les classes de forma telemàtica, això sí en
els millors dels casos. 

El conseller d’Educació Martí March va reconèixer la
setmana passada que un miler d’estudiants, com a mínim,
s’havien perdut pel camí, és a dir, s’havien desenganxat del
sistema educatiu, no sabíem res, absolutament res d’ells.

Aquesta situació ha provocat en els  menors una
simptomatologia, malgrat aquest 60% que vostè controla, i de
conducta que ha compromès el seu benestar i  la seva salut
integral.

Sr. Carballo, com valora el tractament que els menors han
rebut per part del Govern de l’Estat i també del Govern de les
Illes durant aquest estat d’alarma?

Recordarem que el 21 d’abril, és veritat, és aigua passada,
agua pasada no mueve molino, diuen, la ministra María
Jesús Montero va anunciar, com a primera mesura
d’alleugeriment, i ben contenta, que els nins ja podrien sortir
a partir de dia 26 d’abril per acompanyar els pares al
supermercat, la farmàcia o al banc, i que va suposar una gran
decepció, per les expectatives que havien posat en aquella
administració de l’Estat que el que ha de fer és donar
confiança. Per tant, amb els cabells drets, vàrem dir: “al súper?
Si estam un damunt l’altre, què hem de fer?” Al final va
rectificar, i va dir que això seria diferent, per les pressions de
la ciutadania que moltes vegades, com sap, té més seny que els
mateixos governants que de vegades estan confusos dins una
nebulosa de poder.

Professionals i també l’oposició varen obligar a corregir
al Govern que va permetre les sortides dels menors durant una
hora al dia per passejar només amb un adult convivent.

Pensa que s’ha protegir adequadament el benestar dels
nins/nines i adolescents durant la crisi de la COVID-19? Creu
que el confinament tan estricte dels menors ha tengut
conseqüències emocionals greus? Com els pot afectar en un
futur? 
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Hi havia un telèfon d’assistència psicològica, nosaltres, de
fet, vàrem registrar una proposició no de llei en aquest
parlament perquè aquesta assistència psicològica anàs més
enllà de la crisi sanitària, perquè llavors ve la crisi
postemocional, el xoc postraumàtic després d’haver estat forts
durant aquests temps de confinament. Hi ha telèfons genèrics
i també hi ha un telèfon específics per a col·lectius, com són
sanitaris o persones de risc , però no n’hi ha un per a la
infància, per què?

Vostè ha dit que ha rebut poques telefonades o que s’han
rebut poques telefonades, però nosaltres demanaríem no
només aquest telèfon per a la infància, sinó de salut mental,
quan estam parlant d’aquestes coses.

Segons dades de la Fundació ANAR, d’ajut a infants i
adolescents, s’ha detectat durant aquest confinament un
augment del 45%, si no vostè corregeixi’m, dels casos de
desprotecció dels menors a les llars de tot l’Estat, gairebé la
meitat dels casos reportats són de violència, sigui física o
psicològica, i més del 3% dels casos són per abusos sexuals.
Com valora aquestes dades i què s’ha fet, com s’ha canalitzat
aquesta informació?

Dins l’àmbit de la nostra comunitat autònoma, s’ha
observat també augment de violència sobre els infants? Quines
dades ha recollit l’Oficina Balear de la Infància respecte
d’aquest tema? Com valora aquestes dades?

Pensa que la pandèmia ha posat en perill els drets de la
infància? Nosaltres pensam que sí. Pensam que sí, i això ha de
ser intolerable. Quines denúncies ha rebut i què ha fet, o que
s’ha fet, com s’han derivat? 

Sr. Carballo, quines han estat les actuacions que durant
l’estat d’alarma s’han fet per part de l’Oficina balear? Vostè
m’ha parlat de reunions, d’estadístiques, de números, de
telefonades, però què es fa després? És a dir, el que ens
interessa és la solució de després, perquè tal vegada amb una
mica de seny ja sabríem que aquests nins poden tenir
problemes de falta d’amor, de desnutrició, de trobar-se tot
sols, de tenir un problema d’estar deprimits o han patit abusos,
més o manco aquesta seria la problemàtica que poden tenir; o
tenir manca d’arribar a l’accés a l’educació, la bretxa digital
que vostè ha dit que li preocupava, però pensam que són faves
comptades, entre 5 i 10 són els grans problemes que un infant
pot tenir.  

Per tant, què s’ha fet després és el que ens interessa saber,
perquè vostè em parla o ens parla d’actuacions que s’hauran de
fer, ens haurem de plantejar, però, i mentrestant què és el que
es fa?

Respecte dels menors tutelats  i  menors als centres
sociopenitenciaris o als centres judicialitzats, com ha afectat
aquests menors tutelats? Vostè ha dit: estam sorpresos perquè
hi ha hagut un bon comportament. És clar, perquè estaven
confinats, estaven tancats, lògicament han fet molta bondat i,
a més, no hi havia expectatives de sortir el cap de setmana, que
també ens ho han confirmat professionals que fan feina a

aquests centres. No sortien, estaven confinats i tenien por al
virus, és clar,... però quina és la situació i què s’espera que
sigui la situació.

Tenim coneixements, això sí, ja m’ho confirmarà, o no sé
si vostè ho sap o no, de dos contagis a un centre de menors
tutelats de Mallorca, un menor i també un professional. Sap si
hi hagut altres contagis a centres de menors a la resta d’illes?
Vostè ha dit que hi ha hagut un cordó sanitari, ens interessaria
saber fins on ha arribat aquest cordo i si ha tengut èxit al cent
per cent.

Sap si s’ha produït a Balears algun cas de menors que hagin
necessitat ser tutelats per les administracions a conseqüència
del contagi de la COVID per..., jo què sé, que hagin tengut son
pare o sa mare, per exemple, i no tenguin ningú més amb qui
estar?

Té coneixement de com ha afectat el confinament aquests
menors ja de per si més vulnerables?

Què ha passat amb els menors dels centres tutelats que han
complit els 18 anys fins al confinament? Crec que hi poden
estar si són bons al·lots fins al 23, però no sé si hi ha hagut
una mesura específica en aquest sentit.

Continuació del curs escolar via telemàtica, sabem que el
Govern mitjançant l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència, ha posat en marxa una enquesta virtual dirigida
als menors, que vostè n’ha parlat, perquè valorin la seva
experiència durant el confinament. Crec que a això es referia
quan ha dit el 60% i el 40%. Aquest 40 ens preocupa sobretot,
quines problemàtiques denuncien? Què és el que els passa? I
quina canalització ha fet d’aquesta informació?

Balears, malgrat ser una de les comunitats autònomes on
la COVID-19 ha tengut menys incidència, la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca no ha permès la tornada a
les classes presencials. Nosaltres sospitam que hi ha hagut una
forta pressió dels sindicats. Suposam que hi ha hagut...
suposam no, gairebé sabem que hi ha hagut una forta pressió
dels sindicats. Vostè està d’acord amb això, que no tornem a
l’escola fins al mes de setembre? O és que no podem garantir
el cordó sanitari que han de tenir aquests infants, o quina és la
valoració que en fa com a observador dels nostres menors?

Pensa que l’educació telemàtica és l’educació del futur?
Quines actuacions tenen previstes a l’Oficina Balear de la
Infància per als pròxims mesos?

Vostè ha parlat dels chromebooks, sí els chromebooks...,
estam contents que hi hagi 3.000 chromebooks que s’hagin
pogut repartir. Vostè ha dit que els pares de vegades els tornen
perquè no els saben manejar, però hi ha una altra cosa: encara
no s’han acabat de repartir i ja no tornam a escola. El conseller
March va dir: “No, tornaran per quedar-se, han vengut per
quedar-se, aquests chromebooks, ja no els hauran de tornar”.
Però està clar que la feina que havien de fer intensiva durant la
pandèmia o el confinament no l’han poguda fer.
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El Grup Parlamentari El Pi creu que els menors han estat
els grans estigmatizats per aquesta crisi sanitària, acusats de
ser potencialment súper contagiadors d’aquest virus, afirmació
que ja no està tan clara, segons alguns estudis, i patidors d’un
confinament més estricte que altre ciutadà d’aquest país. Hi ha
hagut nins que han nascut, o que no reconeixen el carrer, han
tornat a sortir i ja no ho reconeixien, no sabien què era un
cotxe ni sabien què era absolutament res, perquè no ho havien
vist mai o no ho recordaven. Sincerament, pensam que el
Govern de l’Estat i el Govern de les Illes no han sabut trobar
punts d’equilibri entre les mesures de confinament i els
interessos i les necessitats dels menors durant aquesta crisi
sanitària, però també creiem que no era fàcil, nosaltres això
ho hem reconegut i ho podem reconèixer des de la nostra
proposta sempre de fer una oposició constructiva.

Ens preocupa que aquesta pandèmia s’hagi traduït en una
desprotecció, li ho torn a dir, és el gran titular que li vull
transmetre, dels drets de la infància. Quan vénen mal dades
sempre els drets reculen, i els de la infància no han de recular
de cap manera. No ens podem permetre ni una passa enrere.

I llavors passaria una mica..., -demanaré al Sr. President
quin temps em queda? 3 minuts, me’n sobren 2, em sembla. El
Sr. Carballo veig que apunta molt, però bé ja em comprèn cap
on vull anar, cap a les solucions, cap on es deriven aquestes
observacions, que no quedin en més reunions de futur sinó que
posem fil a l’agulla, vull imaginar que hi són, i  quin és el
resultat.

El Govern de les Illes sempre diu que no vol deixar gent
pel camí, nins pel camí, persones pel camí, però de fet ja n’hi
han quedades moltes. No parlarem d’adults perquè no és el
capítol, però n’han quedades moltes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, hi ha hagut un error, eren deu minuts i ja els ha
exhaurit. Em sap greu. Vagi acabant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Ah! Idò doni’m 30 segons per aquesta confusió, per favor
doni’m 30 segons de generositat.

D’acord, idò li demanaré... Una informació, ha dit:
“obtenim una informació molt acurada d’allò que els infants
necessiten”. Què necessiten? Que no ho ha dit. Què s’ha fet
amb tota la informació que es té.

I vostè ha parlat d’aquest espai de trobada, que treballam en
una proposta conjunta; m’agradaria que afinassin i  que ja
treballin en aquesta proposta conjunta, que vull imaginar que
aquestes respostes van, o aquestes reunions, aquestes
informacions, aquestes observacions van en paral·lel amb una
política concreta, però és la que precisament volem saber, i si
els nostres nins es troben o no protegits.

Gràcies, Sr. Carballo. Gràcies, Sr. President, i sé que és de
lletres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No, controlava el temps el secretari, la culpa és seva.

(Rialles de l’intervinent i remor de veus)

Però bé, sí, som de lletres pures.

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia a totes, a tots. Gràcies, Sr. Serafín Carballo,
per haver vengut avui aquí. Nosaltres ja ho vàrem dir al
principi, ens semblava que era bona aquesta iniciativa que havia
tengut El Pi per demanar la seva compareixença, nosaltres
creiem que era necessària.

No em repetiré amb gran part de la intervenció que ha
tengut la diputada anterior. Nosaltres estam totalment
convençuts que un dels col·lectius que ha patit més aquest
confinament i que ha patit més en aquesta pandèmia, en
aquesta crisi tan greu que hem tengut sanitària, que després
s’ha convertit i es converteix en una crisi econòmica, que
també la patiran, són els menors, són els infants, és la nostra
infància de les Illes Balears.

Nosaltres creiem en la infància, en la importància de la
infància i en la importància de la defensa dels drets de la
infància. Intentam partic ipar activament a la comissió que
tenim del Pacte per la infància, i creiem que és necessari,
evidentment, defensar els drets que tenen els infants. I a una
declaració institucional que varen aprovar tots els partits aquí,
en el Parlament, fa unes setmanes, nosaltres defensàvem el
dret a un nivell de vida adequat, el dret a l’educació, el dret a
la sanitat i el dret a no sofrir cap tipus de violència. I amb
aquests paràmetres, amb aquests drets, la nostra primera
prioritat del nostre grup parlamentari, Sr. Carballo, ha estat
mirar pel nivell de vida dels nins més desfavorits. 

No entraré en les conseqüències del confinament i del
tancament dins unes parets que evidentment no el pateixen
igual si vius a un xalet unifamiliar, si tens un pareado o si tens
un piset de 80 metres on viuen 6 persones. Per tant això
sabem que és així, però, a part d’això, hi ha unes qüestions
vitals com són evidentment l’habitatge i l’alimentació. Per
això nosaltres hem presentat en aquest parlament, el nostre
grup, to ta una sèrie de propostes destinades al fet que les
famílies tenguessin garantit un habitatge en condicions i que
les famílies tenguessin garantit el mínim i, per exemple, aquí
vàrem demanar que es fes una renda d’emergència mínima de
600 euros i mínima de sis mesos, per garantir a aquelles
famílies que ho passaven més malament que almanco allò
bàsic estigués garantit. No podíem eliminar les parets del
contorn de l’al·lot, però sí podíem almanco intentar que allò
bàsic ho tenguessin.

A part d’això, nosaltres aquí, el nostre grup ha presentat
tota una sèrie de propostes, després entraré en el que vostè ha
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dit, però està relacionat amb tot el que vostè ens ha comentat,
perquè nosaltres, e l Partit Popular, sempre hem tengut un
segell, que és el segell de la gestió; nosaltres creiem en els
fets, estan molt bé les paraules, estan molt bé les intencions,
les voluntats, però creiem en els fets i en mesures concretes;
nosaltres creiem importantíssim que es garanteixi, que es
garanteixi, que qualsevol al·lot tengui allò bàsic, i amb això
em referesc que és importantíssim, per exemple, la
conciliació, garantir el dret a l’educació, que el dret a
l’educació sigui igual, i perquè el dret a l’educació sigui igual,
i vostè ho deia abans, hem tengut una bretxa molt important
que és la bretxa digital. El mes d’abril, la Defensora del
Ciutadà de Palma deia que la bretxa digital s’havia agreujat en
aquestes circumstàncies de la pandèmia.

I una cosa, vostè parlava dels chromebooks, però és que
aquí la setmana passada vàrem dur una proposició no de llei
per garantir lluitar en contra de la bretxa salarial, i,
precisament, els tres partits polítics que donen suport al
Govern, el PSOE, MÉS i Podemos, hi varen votar en contra.
Gràcies a..., per un vot, per un vot, aquesta proposta va sortir
endavant. Perquè garantir la bretxa digital no és ara, no són
3.000 chromebooks, és garantir-la per a sempre, perquè,
desgraciadament, la COVID ha vengut per quedar per a sempre.

Però és que, a més, hi ha coses tan senzilles com que
pràcticament gairebé tothom té un telèfon mòbil a la mà, i els
professors enviaven a totes les famílies, per WhatsApp o per
diferents canals de correu electrònic, perquè hi ha moltes
famílies que no tenen ni tan sols un mail, enviaven les tasques
setmanals. Idò aquestes tasques setmanals s’havien d’imprimir,
els locutoris estaven tancats i no hi havia per imprimir, i era a
través de demanar, a través de qualcú, que un particular
t’imprimís perquè ni tan sols hi havia per a això; és a dir, ja no
parl dels chromebooks, parl de coses tan senzilles com a una
impressora, que evidentment si no es té un ordinador tampoc
no es té una impressora.

Bé, idò ara que tenim els locutoris oberts, doncs poder
imprimir les tasques setmanals són entre 8 i 9 euros setmanals
per a una família que ho passa malament. Jo no ho sabia fins fa
pocs dies, perquè aquesta realitat per a mi era desconeguda,
potser, per als que som aquí, però és que petites coses
nosaltres creiem que importen. La bretxa digital importa, i
preocupar-nos per allò petit importa, i crec que els diputats
d’aquí ho hem de fer. Però el que té la responsabilitat de fer-
ho amb mesures concretes, vostès de vigilar-ho des de
l’oficina, però el que ha de posar les mesures concretes és el
Govern, i creiem que s’hi ha d’implicar molt més en aquest
tema.

El tema de la conciliació no és intranscendent, perquè la
conciliació serveix... parlam de conciliació, però parlam
d’educació, parlam de reforç educatiu, parlam de què cap
al·lot no quedi enrere de cara al nou curs; parlam de què tots
els al·lots tenen un dret que és el dret de lleure, tenen el dret
de tenir activitats. I vostè deia abans, i jo li he de dir que no
m’ha semblat bé, és la seva opinió, jo la respect, vostè deia
que aquí hi ha hagut ajuntaments que s’han implicat o que no
s’han implicat a crear un material per facilitar-lo a totes les

famílies i a tots aquests nins, perquè tenguessin un material
per fer activitats. Nosaltres creiem que els ajuntaments s’han
d’implicar, però creiem que qui ha d’elaborar el material és el
Govern, és que ho creiem. Vull dir que nosaltres creiem que
el material l’ha de fer el Govern, que el Govern s’ha d’implicar
en què no hi ha d’haver ni un nin que es quedi sense un
material que pugui utilitzar tant per al tema educatiu com per
al tema d’activitats. 

Ara ja els al·lots poden sortir més, però potser ara tenim
unes altres necessitats, i després d’haver estat tres mesos
tancats, és importantíssim que ja tenguem els col·legis oberts.
No té sentit que nosaltres aquí presentem propostes des de fa
anys i anys perquè els col·legis, en temps que no teníem
pandèmia, estiguessin oberts els horabaixes per facilitar a les
entitats veïnals que fessin activitats de lleure, i que ara, el mes
de juny, els al·lots estiguin tancats. Hi ha al·lots que han hagut
d’anar a casa dels padrins perquè els pares ja fan feina, i
primer deien: no, és que els padrins no es troben dins la
conciliació. No, els padrins al final han hagut d’entrar dins la
conciliació, per molt que siguin grup de risc. Però és que hi ha
gent que no té padrins, i hi ha al·lots ara, avui, avui, dijous, que
nosaltres som aquí, al·lots de 8 i de 9 anys que estan tancats
dins un piset, compartint aquest pis amb altres persones, amb
8, amb 10 membres, no amb la seva família, són famílies, són
persones que lloguen una habitació per 250 euros i dins
aquella habitació hi viu una mare i un fill, que conviuen amb
altres persones. Doncs aquest al·lot de 8, 9 anys queda tot sol
cada dia, perquè la mare ja, afortunadament, comença a fer
feines de la llar a altres cases i poden ingressar doblers i pot
tornar haver-hi iogurts a una gelera.

Nosaltres ens basam en això, perquè al final hem d’anar a
allò petit, està molt bé que parlem d’allò gran. A mi em
preocupa moltíssim que vostè digui que han fet enquestes i
que tenim un 60% de nins que diuen que estan bé, enquestes
que només han contestat 16.000 nins de les Illes Balears, que
és un percentatge baixíssim. Vostè sap que si no tenim una
enquesta, i jo no som experta en enquestes, supòs que vostè
tampoc, però si no tenim un percentatge molt més gran,
d’arribar a la població i a més tenim un problema enorme, i
vostè ho ha expressat aquí, perquè els canals d’informació
arribin als nins, l’únic canal que arriba és l’112, aquest és
l’únic que arriba, tota la resta no arriba. 

Vostè es demanava, ens demanam com ho podem fer? Amb
els centres educatius, en el moment del confinament l’única
manera eren els centres educatius. Per això vostès s’han
assabentat que 3.000 o 4.000 o no sé quants de mils de nins,
no han assistit a classes te lemàtiques, per això, perquè en
aquest moment la via era aquesta, no en teníem d’altra
d’arribar a les famílies. Hi ha moltes famílies que no els arriba
la informació del Govern, a nosaltres sí que ens arriba. Però
de la mateixa manera que jo ho deia aquí quan va venir la
consellera a retre comptes de l’Institut Balear de la Dona, que
deia que tal vegada el WhatsApp o el telèfon no havia arribat,
és que no arriba, és que ens pensam que arriba, però no arriba. 

Per tant, s’han de fer uns esforços que els canals sempre
en aquest moment i sobretot el del confinament era l’escola,
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no n’hi havia d’altre. I eren els mateixos professors que, a part
d’aquests protocols que vostè ha comentat, havien d’haver
donat tots els telèfons i tots  e ls  correus electrònics, i el
correu electrònic de la seva oficina i el telèfon aquest de 24
hores que no ha tengut cap cridada, perquè ni tan sols jo ho
sabia. Com pot ser que les persones que fem feina cada dia
amb la infància no sabéssim que hi havia un telèfon, o que
tenguéssim a mà d’on podíem tirar d’aquest telèfon. Per tant,
no arriba, s’han de fer uns esforços que no han arribat.

Nosaltres, per exemple, ens sembla molt bé que a les
persones, als nins que tenien beques de menjador s’hagin
donat targetes de menjador. Hem presentat una proposta aquí
que les targetes de menjador també es carreguin els mesos de
juliol i d’agost, s’aprovarà per part del Govern? Perquè a
nosaltres ens preocupen aquestes 5.500 famílies de nins que
han tengut targetes de menjador i la consellera ha dit que quan
s’acabi el mes de juny, el període lectiu, aquestes targetes no
es carreguen. Es carregaran? Què votarà Podemos? Què votarà
MÉS? Què votarà el PSOE? És a dir, això a nosaltres ens
preocupa.

Ens preocupa l’educació especial. Ha presentat aquí una
proposta, però és que jo també vaig fer una pregunta a la
consellera, perquè si parlam de temps de lleure i parlam
d’educació especial, sabem que tots els nins, i vostè ho deia,
estan molt preocupades les institucions perquè hi haurà
conseqüències, vendran les conseqüències, un 60, un 40, no
ho sabem, hi haurà conseqüències. A mi una mare d’un nin amb
autisme profund em deia: el meu nin amb tres mesos ha
empitjorat quatre anys -ha empitjorat quatre anys; i ella tenia
recursos, perquè també em vaig assabentar ahir que les
teràpies especials del Consell Insular de Mallorca, no s’han ni
convocades des de l’any 2018, i la gent no té doblers ni tan
sols per pagar teràpies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí. I per exemple, les escoles especials no està garantit que
tenguem escoletes d’estiu, encara no, de fet hi ha centres que
ja han dit que ja no en faran perquè és molt complicat.

Per tant, tenim molts de problemes damunt la taula, a mi
em sembla molt bé que ens doni les dades, però m’agradaria
l’opinió seva de mesures concretes que s’haurien de fer per a
realment arribar al màxim de nins possible, a tots, perquè tots
ho han passat malament, fins i tot els que tenen un xalet ho han
passat malament, però a to ts. I sobretot als nins més
desfavorits. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. 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, molt bon dia a tothom. És un
gust tornar novament aquí, ser aquí presencialment. Moltes
gràcies, Sr. Carballo, per venir avui a comparèixer per donar-
nos tota la informació que ens ha donat.

En general, en el nostre país tenim un deute pendent amb
la infància, la infància s’ha vist molt afectada amb aquesta
pandèmia, no només pel confinament i les mesures adoptades
per pal·liar aquesta pandèmia, sinó sobretot es veurà molt
afectada amb les mesures i les conseqüències que vindran
socials i econòmicament amb aquesta pandèmia.

La infància és la que menys ha patit la COVID, però serà la
que més patirà les seves conseqüències. Per fer una
radiografia hem de saber un poquet l’estat en el qual es troba
ara mateix la infància. A causa de les dèbils polítiques que
s’han fet fins ara, a Espanya hi ha una mancança d’inversió en
les darreres dècades. Tenim un índex molt alt de pobresa
infantil, entre comunitats autònomes em sembla que som la
tercera o quarta comunitat en pobresa infantil, i no hem sabut
trobar mecanismes suficients per aturar aquest taxes. Això
també ve provocat per la falta d’ingressos de les llars, que ara
es veuen també encara més provocades, sobretot en llars amb
un sol progenitor, a conseqüència de la crisi, que es veuen
reduïts els seus ingressos. 

L’impacte de cara a la infància en tot el tema del
confinament, ha estat amb les dificultats de poder sortir de
casa, s’han vist també agreujades en situacions complexes que
poden haver viscut a casa, sobretot en temes de violència.
S’han vist minvats els seus drets en educació, com vostè ha dit,
per la mancança d’internet o mancança d’ordinadors o
mancança d’acompanyament a l’hora de poder realitzar, en
aquest cas, seguir tot el sistema educatiu. Hi ha estudis que...
està demostrat que amb el mateix rendiment d’un infant a una
llar normal, amb un infant d’una llar amb pobresa, el mateix
rendiment escolar, tenen una taxa de repetició almenys de 4
cursos. Això ens preocupa molt i més ara, i després de la seva
explicació que vostè també ha dit, i totes les diputades que
m’han precedit també, que també han comentat el tema de la
problemàtica dels estudis en aquest cas. Més o menys tenen
vostès alguna relació de veure quantes llars realment
vulnerables hi ha d’infància que no tenen accés i sobretot
també que no tenen un suport dels adults per poder ajudar a
seguir els estudis?

També ha parlat vostè sobre la salut, la salut mental dels
nens. A nosaltres també ens afecta molt, s’han de veure ara els
estudis, a veure com ha afectat aquest confinament als fillets.
Els fillets a diferència dels adults, viuen molt més naturalment
tot aquest tipus de situacions, nosaltres diríem normalitat, ells
la viuen amb naturalitat, per això és fàcil, però tot i així hi ha
un impacte de salut mental que s’ha de veure realment què és
el que ha provocat aquesta pandèmia.

Ens preocupa també molt sobretot la violència en la
convivència amb els agressors. Vostè ha dit de totes les
telefonades, que hi ha hagut casos de 4.000. A nosaltres ens
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preocupa aquesta situació, perquè tots aquests fillets realment
que viuen en llars vulnerables, que no tenen accés ni a
telefonades, ni tenen accés a l’entorn escolar, que és on es
podria veure les situacions que passaven a casa, ara, amb el
confinament, viuen amb els seus agressors. Ens preocupa que
ara a mesura que es vagi desescalant, es vegi realment un
augment d’aquesta violència. No sé si vostès treballen amb
alguns indicadors o si d’alguna manera ho preveuen i d’alguna
manera es preveu algun tipus de protocol o actuacions, o
programes per poder pal·liar els possibles..., en el cas que hi
hagi un augment de violència infantil a les llars.

Vostè també ha parlat del tema de conciliació. A les llars
espanyoles, i sobretot aquí, a les Balears ara, sobretot amb la
reducció que han patit moltes llars o bé de feina o  bé de
reducció de salari, es veu també molt reflectit el tema de la
conciliació, sobretot sempre parlem de les llars amb un sol
progenitor. Ens agradaria saber si vostès tenen alguns tipus de
propostes per poder millorar la conciliació, sobretot a les
llars d’un sol progenitor.

També ens agradaria que ens digués a veure com valora
vostè o quines propostes podria fer en el cas d’aquesta nova
normalitat a la qual els fills, els nins, les nines i els
adolescents a aquestes illes entraran en aquesta fase, en oci de
temps lliure, en campaments, etc., com ho valora vostè, i més
ara que ve l’estiu i  encara és més dificultós que tornin
novament a les escoles. Llavors, a veure com ho valora i quins
programes o quines propostes en aquest cas vostè valora.

Estam totalment d’acord amb vostè, hem de garantir una
educació digital inclusiva i hem de garantir també una
educació presencial a aquells infants més vulnerables. El tema
d’educació ha de ser una educació presencial, això ho hem de
treballar i ens portem deures a casa.

Vull esmentar també el tema de les ajudes aquí, a les Illes
Balears, la RESOGA, més o menys afecta uns 2.000 fillets.
Ara amb l’ingrés mínim vital es veuran afectades més o menys
aquí a Balears unes 15.000 famílies, uns 2.000 nens
aproximadament que són de RESOGA, encara està per veure.
Ens agradaria veure com valora vostè aquest ingrés mínim vital
i també quines són les propostes o mesures que vostè
augmentaria per a la infància d’aquí, de les Illes Balears. 

Després, només per finalitzar, ah!, bé, perdó, perdó. Vostè
ha dit que ha posat en marxa els canals de comunicació, la
preocupació que hi ha perquè els infants no arriben a aquests
canals. Jo em demano, en xarxes socials, TikTok, Instagram
ens ha esmentat, i després un altre que no record bé, jo ja, com
que no som jove, ja no estic molt posada, però sí que em
sorprèn, em sorprèn molt perquè els fillets és veritat que la
televisió pública ja no és al seu abast, però tota la tecnologia
i les xarxes socials sí, és el seu món. Em sorprèn molt que no
siguem capaços d’arribar allà, a ells. 

Per això, m’és molt interessant el que vostè ha dit que
s’han de replantejar i que ho feu amb les diferents entitats, feu
els estudis per veure què passa i com es pot fer, però sí que
m’agradaria saber més o menys veure si teniu alguna dada per

poder saber aquest estudi o aquestes conclusions a les quals
arribeu vosaltres, perquè em sorprèn que els fillets no entrin
dintre de les xarxes. Entenc que els fillets més vulnerables no
hi arribin, per això també entenc que pot ser menys
telefonades per part seva perquè tenen la bretxa digital, falta
o manca d’internet o falta d’accés al mitjà, però em sorprèn
que la resta no. Llavors, això sí que seria interessant.

També vostè -i acab- també vostè ha comentat que han
promogut un espai de trobada entre les administracions i les
entitats per abordar futures situacions i per poder realitzar
protocols. També m’agradaria saber més o menys quan es té
previst que tingueu algunes conclusions o alguns protocols.
Ens duem deures d’educació, de conciliació. 

I ja per acabar, simplement, amb el gran consens que ens
caracteritza a aquesta comissió i sobretot amb el tema de la
infància, hem de fer polítiques totalment transversals de la
infància. Això és un acord que ja tenim des del grup de feina
de la Comissió per la infància i hem d’escoltar la veu de la
infància. Ha de ser totalment transversal. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez i Gordiola, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Molt bon dia a tothom. Sr. Carballo, la meva salutació,
com no pot ser d’una altra manera, l’agraïment li donaré pel
fet que hagi comparegut el més aviat possible d’ençà la
petició. Mai no don un agraïment a cap alt càrrec que
compareix a aquesta cambra, perquè els pertoca venir, ho dic,
no és que sigui una falta, una manca de decor, però sí crec que
és important fer-ho i sí que li agraesc que hagi estat el més
aviat possible, que la Mesa ho hagi qualificat com a tal per
donar aquesta celeritat, i que el partit que va fer la proposta, en
aquest el cas El Pi, també hagués encertat amb aquesta
iniciativa. Per què? Perquè és importantíssim, sis setmanes de
confinament dels infants i dels adolescents ha estat molt
important i evidentment, arran del que s’ha manifestat aquí, ha
tengut unes conseqüències.

El que li deman és que ens conti la seva valoració de les
conseqüències. Vostè ha comentat aquí una sèrie de relats
d’actuacions concretes, s’ha cenyit al fet de la petició de
compareixença que era que ens contàs que ha fet l’OBIA, però
quan vostè ve aquí i ens comenta que s’ha fet un estudi, unes
enquestes a un nivell gran i un resultat de 7.000 respostes i ha
esmentat algunes qüestions que ens han despertat algunes
inquietuds, per part dels grups parlamentaris, jo li faré una
sèrie de preguntes perquè estam prou interessats en la
resposta que pot donar l’anàlisi d’aquestes respostes que han
donat els infants i els joves.
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Primera cosa que volia saber és que ens conti el perfil
d’aquestes enquestes, és a dir, d’aquest 60, d’aquest 40, quines
són les respostes, quines edats, quin biaix ha fet sobre
aquestes edats, perquè no és el mateix la resposta que pugui
donar un infant d’11 anys que un infant de 16 o 17,
evidentment.

Sobretot, quan es va fer aquesta enquesta, quan s’ha
començat? A la fase 1, a la fase 2, a la fase 0? Perquè és
important veure el context en què s’han fet aquestes
enquestes. I això és un poc el que ens inquieta i ens agradaria
que ens valorés a la seva intervenció.

Com que vostè farà una intervenció global, procuraré anar
més lent, més a poc a poc perquè tengui temps de prendre nota
d’algunes preguntes, si no demanarem de bell nou la
compareixença, sobretot perquè crec que és molt, molt
important per orientar l’actuació que han de tenir les
administracions públiques envers d’aquest estudi que s’ha fet
i del que vostè ha esmentat.

Miri, el primer que vull saber, el meu grup parlamentari va
fer una proposta concreta a aquestes meses de treball per a
l’elaboració i l’anàlisi de la crisi post COVID, que va convocar
el Consolat de Mar i que va convocar el Govern, i, a més a
més, d’aquestes meses anunciades a l’àmbit social, a l’àmbit
educatiu i a l’àmbit sanitari del pla autonòmic. Volia saber si
l’OBIA ha estat convocada i serà membre d’aquesta, serà un
dels experts que serà a aquesta mesa i si ha estat convocada.
Nosaltres, ja li dic, que demanarem que vostès, l’OBIA, sigui
a aquesta mesa sectorial perquè els consideram experts en
aquest àmbit.

Jo li vull demanar que ens comenti i ens digui si hi ha
dades des del RUMI de quines han estat, si hi ha hagut, des de
març, abril i maig, concretament en aquest període d’alarma,
quines han estat les dades de maltractament infantil, si s’han
detectat, on i quina ha estat la seva gestió.

Ja li dic, ens interessa conèixer no tan sols la descripció
sinó la valoració sobre la gestió que ha fet la comunitat
autònoma, els àmbits institucionals, els consells, els
ajuntaments i el tercer sector, perquè el tercer sector ha estat,
o per concerts o  per actuació d’iniciativa pròpia, el que ha
tengut molta incidència i molt de treball també amb els infants
i joves i les famílies.

Vostè quan ha parlat d’infants i joves ha donat resultats,
però volia saber la seva valoració de les famílies, de les
famílies d’aquests infants i joves, els conflictes que s’han
produït. Jo sé que no és el seu àmbit d’intervenció el tema de
família, és la Direcció General d’Infants, Menors i Família,
però, evidentment, d’aquest estudi i de la resposta dels nins i
dels adolescents surten conseqüències i surt informació de les
famílies, sobretot perquè han patit l’angoixa, han estat amb
ERTO, han estat confinats, s’han trobat que han hagut d’actuar
com a docents sense tenir la formació, han hagut de resoldre
conflictes emocionals, conflictes de la pèrdua de..., de viure
conjuntament infants, adolescents i famílies la pèrdua de

familiars, especialment de padrins a les residències, han vist
una informació a través dels mitjans de comunicació.

Sí és cert que han tengut molt de contacte amb els mòbils,
amb les noves tecnologies, però tal volta també volem saber
quina informació té l’OBIA sobre el possible accés a les
tecnologies, i a què s’ha destinat l’ús de les tecnologies. 

Volem saber també la seva valoració i si té  informació
envers les conseqüències del confinament, el canvi d’hàbits
alimentaris, on hi ha unes campanyes de govern precisament
per una educació per a la salut, per una educació  d’hàbits
positius en tema d’alimentació; la manca d’exercici que ha
suposat per a ells.

Li demanaré a la meva segona intervenció, però que no se
m’oblidi, com valora vostè el desconfinament, quines han estat
les relacions socials, quin ha estat el grau de compliment de
les normes, si l’ha apreciat, especialment dels adolescents.
M’agradaria que parlés dels adolescents, no tant dels infants
sinó la part de l’adolescència.

Volíem també nosaltres saber i tenim la inquietud
especialment en tema d’aquest qüestionari que vostè ha fet, les
dades. Per què creu vostè que no han tengut coneixement o ús,
coneixement no, ús d’aquests sistemes de consulta, d’alarma
i de prevenció, donat que hi ha..., vostè ens ha citat, n’he
apuntat devers vuit, àmbit europeu, autonòmic, insular, de
diferents institucions i administracions. Quina anàlisi fa del
fet que hi hagi tanta dispersió, tal volta?, o quina manca de
campanyes d’informació? O ha estat efectiva aquesta
informació, donat que té moltes vies?, un missatge, la
radiotelevisió pública de les Illes Balears, el mateix sistema
educatiu i els mediadors de l’àmbit educatiu. 

Ens contarà aquesta fuga com es va produir i si ha tengut
conseqüències?, aquesta fuga d’un menor -ha dit fuga, vostè,
eh?, per això ho dic-, i si era de l’àmbit de protecció o de
l’àmbit de mesures judicials; he entès que de l’àmbit de
protecció.

Volíem saber també, sobre aquestes 4.000 respostes que
han dit que..., jo trob que són moltes, eh?, són moltes. És a dir,
qualcú ha comentat aquí, qualque company, que d’una
població..., una quarta part de la població, que només hi hagi
17.000..., 17.000 respostes són moltes, d’un univers..., són
moltes. Per tant 4.000 que valoren això són moltes, i volíem
saber el tipus de resposta que donen, no que ens conti aquí.
Crec que serà interessant que vostè dugui en aquest parlament
a una propera compareixença en aquesta comissió el resultat
d’aquest estudi, aquest resultat, les dades d’aquest estudi i,
sobretot, específicament aquestes respostes negatives quines
han estat, els inputs d’aquestes respostes i quines alarmes
poden haver despertat a l’OBIA i a tota l’arquitectura
d’intervenció i protecció amb els menors.

Volia saber si vostè té coneixement i ha tengut contacte
amb el Tercer Sector, no només el tercer sector que intervé
especialment en el maltractament o en la protecció  de
menors, sinó el tercer sector que treballa de manera
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d’intervenció socioeducativa i sobretot el tema del voluntariat
en aquest sector, i quina relació ha tengut la Direcció General
de Participació i Voluntariat amb això. Ho dic perquè ha sortit
un entrevista a la directora general, que ha presentat un
escenari meravellós del nostre voluntariat, però el nostre
voluntariat ha estat confinat igual. Voldria saber..., o sigui, ha
estat tancat, no ha pogut executar. De fet la inquietud que té el
voluntariat és “diguin-nos quins protocols, quines mesures i
quins espais ens deixaran per seguir actuant”, des del
voluntariat, no des del concert públic, és a dir, gent que
desenvolupa actuacions amb els infants i els joves per amor a
l’art, en educació no formal, si vostè té coneixement de les
mancances que han tengut. Per exemple no tenen espais, no
tenen protocols i  no han tengut formació en l’ús dels EPI i
sobretot de quin són els distanciaments socials i com s’hi ha
de treballar. M’agradaria que tengués cert interès, i si no és ara
que l’ha pogut tenir el tengui sobre aquest col·lectiu, que és
molt nombrós i que no té cap recurs ara mateix, malgrat
qualque subvenció molt específica, i que és necessari, per
descomptat.

La interpretació dels dibuixos. S’ha parlat molt de
psicòlegs, fins i tot molts de pediatres, han parlat de
l’expressió que els ha arribat, és a dir, la comunicació a través
dels dibuixos, de l’expressió gràfica d’aquests infants. Crec
que pot ser una eina interessant d’anàlisi per part dels experts
i sobretot per part de l’OBIA, i han quedat a ca seva. Hem
tengut la col·laboració amb les APIMA i amb moltes
associacions de pares i mares; seria interessant veure aquesta
anàlisi de valoració. A nosaltres ens ha arribat que hi ha hagut
moltes expressions curioses, i evidentment només han
interpretat els pares, tal volta mal interpretat, fins i tot, però
crec que és important.

La formació de pares i mares és fonamental. Quan
parlam...

EL SR. PRESIDENT:

Un minut, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -gràcies- quan parlam d’infants i joves, amb el que ha passat
i amb les conseqüències que ha tengut, i amb els protocols i
les actuacions que han de venir, hem de tenir en compte que
hem de parlar també de famílies. Les famílies que han tengut
mancances emocionals, mancances també afectives. La
diputada deia amor, m’agrada quan parlam d’amor però en
aquest sentit ampli de l’afectivitat i de les relacions. I han
tengut molts de conflictes, i han tengut molts de conflictes i
s’han trobat crec que desemparats, és a dir, angoixats
precisament per no saber com gestionar les situacions que han
tengut dins les llars.

Finalment, i ho faré a la meva segona part d’intervenció tal
volta, no sé si ha tengut temps de prendre notes, si no li ho
demanaré a la seva segona intervenció, sí que volia saber
l’OBIA post confinament i l’OBIA davant una segona ona, i no
vull ser alarmista, però els mateixos epidemiòlegs i els

mateixos (...) parlen del fet que és immediata una segona ona,
dins enguany o a finals d’enguany. Creu vostè que només rebre
informació i estar en contacte amb les administracions és
suficient per a l’OBIA?, o les recomanacions que vostès facin,
l’equip de l’OBIA, que vostès facin a les administracions han
de ser recomanacions quasi quasi..., coercitives no en el sentit
pejoratiu sinó en el sentit de dir “escolti, hi ha una experiència
i això s’ha demostrat que s’ha de millorar”. Si aquest
parlament li ha de donar suport per a això aquest parlament
demanarà, o almanco el nostre grup parlamentari, demanarà la
seva compareixença per conèixer aquests resultats, aquestes
recomanacions, i poder nosaltres traslladar les recomanacions
als àmbits institucionals que pertoquin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. 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. Bueno, yo creo que ya llegados a
este turno de intervención se ha dicho casi todo lo que se tenía
que decir en esta materia por parte de quienes me han
precedido.

Sr. Carballo, yo en primer lugar quería manifestarle que
tanto yo como el resto de diputados de nuestro grupo, VOX-
Actúa Baleares, lamentamos profundamente que continúe
usted al frente de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia
seis meses después del escándalo que sacudió a esta
comunidad autónoma y al resto de España el pasado mes de
enero, cuando conocimos la trama de prostitución de menores
en cuyas redes habían caído 16 menores tutelados en Mallorca
y otros 2 en Menorca, y más aún después de que usted mismo
el pasado 20 de febrero reconociese en este mismo
parlamento balear, en una comparecencia, reconociese que
conocía estos hechos y que conocía incluso la existencia de
un mapa de pisos localizados donde se llevaban a cabo esos
gravísimos delitos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, si em permet, s’hauria d’ajustar a l’objecte de
la compareixença, que no és al que es refereix...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... y..., -sí-, si estos niños también han sido afectados...

EL SR. PRESIDENT:

... (...) l’article 117.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

... por la COVID-19. Por tanto, también me quiero referir a
ellos. Y usted es encargado de la defensa de los menores en
esta comunidad autónoma, y no sólo no intervino para evitarlo
sino que encima intentó ocultarlo a la población, que nos
acabamos enterando de esos hechos a través de la prensa.

Dicho esto, me gustaría recordarle que sus funciones
consisten en supervisar la actividad relacionada con materia de
menores que lleven a cabo las administraciones públicas que
actúen dentro del ámbito geográfico de la comunidad
autónoma, y para ello puede investigar, inspeccionar,
denunciar y elaborar informes con sugerencias para mejorar
el bienestar de los menores. Digo esto porque usted nos ha
relatado toda una serie de actuaciones que ha llevado a cabo su
oficina que se corresponden más con lo que podría ser un
observatorio de la infancia, más que con una oficina de la
infancia y la adolescencia que ejerce las funciones de la
defensa de los menores en esta comunidad autónoma. 

Usted nos habla de lo que hacen los demás, pero no de lo
que hace usted para defender los derechos de los menores.
Nuestra comunidad autónoma, a diferencia de otras, decidió
no seguir avanzando contenidos en el proceso de aprendizaje
a distancia que se ha instaurado a raíz de la crisis de la
COVID-19. Esto origina una desigualdad con respecto al resto
de comunidades autónomas, donde sí han acordado avanzar
contenidos y dar la mayor continuidad y normalidad posibles
al proceso de aprendizaje. De hecho la solución mayoritaria
ha sido precisamente esa, la de avanzar contenido. Así lo han
decidido las autoridades educativas de Andalucía, de Castilla-
León, de Murcia, de Canarias, de Castilla-La Mancha, de
Madrid, de Galicia, de Navarra, de Extremadura, del País
Vasco, pero en Baleares no, en Baleares han decidido no
seguir avanzando contenido, y está claro que esta situación
descoordinada deja atrás a los niños de Baleares con respecto
a los de otras comunidades autónomas, y ahonda en la brecha
educativa entre comunidades autónomas.

Usted sabe que la educación española y singularmente la
de las Islas Baleares ocupa una pobre posición en los estudios
independientes realizados por la OCDE y otros organismos
internacionales, el fracaso escolar y el abandono prematuro de
los estudios son dos de los principales problemas que afectan
a la enseñanza española.

Con la actual descoordinación, se puede dar la situación de
que, mientras en algunas comunidades autónomas los alumnos
finalizarán y acreditarán el curso de manera adecuada dentro
de la situación excepcional, en otras se habrá dado este curso
por perdido, al ordenarse la no calificación de las actividades
de los alumnos ni el avance en contenidos, provocando como
consecuencia la suspensión de facto del proceso de
evaluación.

Nosotros apostamos por una educación de calidad, donde
prime la igualdad de oportunidades y la libertad. ¿Apuesta
usted por ello  también? Porque no le hemos oído

pronunciarse acerca de esta decisión de la Consejería de
Educación.

Las medidas que ha propuesto el Gobierno de España y la
Consejería de Educación de Baleares ahondan en la brecha
educativa, agravan los problemas estructurales de la educación
y no aborda los grandes retos a los que habrán de enfrentarse
profesores y alumnos el próximo curso. Además, en
referencia al presente curso escolar, despoja de valor el
trabajo de los docentes y rebaja el nivel de exigencia de los
alumnos creando un círculo vicioso de acomodamiento y
frustración que debe ser combatido desde las instituciones,
una de ellas la que usted dirige.

Por tanto, me gustaría que nos explicase cómo ve esta
situación que viven actualmente los menores de Baleares en
cuanto a la educación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Vull donar la
benvinguda al Sr. Carballo a aquesta comissió i agrair les seves
explicacions.

És evident que la situació que hem viscut, i encara vivim,
és totalment nova, ens afrontam a la primera generació infantil
que ha viscut un confinament total. Per tant, entenem que s’ha
treballat sobre terreny desconegut.

Aquesta pandèmia, ho hem repetit manta vegades, ha posat
de manifest les febleses d’aquest sistema que ens han dut a la
precarització. Per açò no podem parlar d’infància sense parlar
d’un sistema que falla contínuament i cada dia més.

Des de les diferents entitats del tercer sector es remarca
la importància de garantir l’accés a internet a tots els alumnes,
així com abaratir els costs que això genera per a les famílies
vulnerables i que és l’única manera de garantir el dret a
l’educació en aquests moments.

A més, és necessari flexibilitzar els paràmetres de (...) de
curs, reduint el currículum i donant (...)

(Mal funcionament del so)

... als centres per flexibilitzar l’avaluació i tenir en compte les
necessitats específiques de les criatures de famílies
vulnerables, d’aquells amb discapacitat, amb necessitats
educatives especials o dificultat d’aprenentatge, així com la
importantíssima franja d’edat de 0-3.
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Sabem que les escoles ajuden a detectar diferents
problemàtiques dels menors i que, per exemple, ajuden a
garantir almenys una menjada al dia. Açò en un país del primer
món. Tenim molta cosa a qüestionar-nos.

És evident que durant aquest confinament l’element
fonamental han estat les condicions materials i d’ocupació i
l’habitabilitat dels habitatges. Els espais més reduïts i la falta
de recursos han generat majors nivells d’estrès, han limitat la
capacitat creativa i en definitiva han condicionat el com s’ha
fet front al confinament en tots els seus nivells.

També és cert que a la infància des de bon inici de la
pandèmia, se’ls va atribuir el vector de contagi, de transmissió
de la malaltia i ara fa poquíssims dies els experts han dit que
realment no és així, que els fillets no són (...)

(Pèrdua de so)

... de la malaltia.

Aquest és el problema que tenim amb aquesta pandèmia,
amb aquesta malaltia i és que cada dia aprenem coses noves,
coses que vistes a hores d’ara i amb l’experiència viscuda ens
faria canviar moltes coses. Estic convençuda, Sr. Carballo, que
també ho veu d’aquesta manera. Açò és així.

Per tant, a nosaltres el que ens interessa és que es faci una
avaluació de tot el que s’ha fet i que aquest aprenentatge
s’apliqui per a futures situacions familiars, així com aplicar
els canvis d’una vegada per totes, perquè ens agradi o no,
segurament, per desgràcia, patirem altres (...)

(Pèrdua de so)

... com aquesta.

Per tant, com sempre, necessitam polítiques a llarg termini
i no mirades a curt termini.

Jo ara, Sra. Carballo, passaré a fer-li les preguntes que
m’han sorgit durant la seva exposició i que m’agradaria que em
respongués, si és possible.

Vostè ha parlat de mesures tecnològiques que s’han
aplicat, instaurat durant aquests mesos, es mantindran un cop
passi el confinament? 

També ens ha parlat, i ho han fet també altres portaveus,
d’aquest baix ús dels canals de comunicació durant la fase 0 de
confinament per part dels menors, i li he de dir que coincidesc
moltíssim amb la Sra. Mayor que potser no s’empren les eines
que realment coneixen els menors i que s’han de fer conèixer
totes les xarxes socials i maneres de comunicar-se d’aquests
menors. Potser seria interessant incloure joves que ajudessin
en aquesta perspectiva tecnològica.

Sens dubte, que els menors hagin viscut bé el confinament
és gràcies al temps de qualitat amb la família que han tingut,
aquells que han tingut un entorn familiar adequat en una casa

adequada i còmode i, bé, donem per fet aquestes coses.
Aquesta lectura ens ha de dur obligatòriament a treballar
intensament per la conciliació, però ben entesa. Què vull dir?

Durant aquesta pandèmia les dones han patit una
sobrecàrrega de feines brutal, la conciliació (...)

(Mal funcionament del so)

... complicada. Hi ha hagut una sobrecàrrega a causa de la cura
de fills, del treball en cas que el tinguessin, de les tasques
domèstiques, de l’atenció fins i a tot a gent gran, de
preocupacions de telefonades, del que sigui. És a dir, tenim...
la conciliació no és només fer teletreball a ca nostra, no, la
conciliació han de ser altres tipus de polítiques, des de
mesures econòmiques, com mesures d’horaris, com mesures
d’ajudes a nivell d’escoletes, a nivell d’espais de lleure, crec
que aquest discurs és molt complex de fer ara.

Com a altres portaveus, ens agradaria saber els resultats de
l’enquesta i sobretot la seva anàlisis, perquè ens interessa
saber quins factors han afectat aquests 4.000 menors que han
respost haver passat malament el confinament. Segur, segur,
segur que la situació socioeconòmica deu ser la primera, però
és fonamental analitzar totes les variables que hi intervenen.

Vostè ha parlat també per exemple de barriades, d’illes...
Crec que aquesta informació que podem obtenir de barriades
també pot ser molt interessant per fer una feina més
focalitzada en segons quins entorns.

Igualment el 60% que van respondre trobar-se bé en el
confinament poden patir malestar emocional o dificultats de
relacions. Moltes criatures estaven bé a casa i no volien ni
sortir ni parlar amb els seus amics, i això li ho explic per
experiències viscudes d’amigues meves; els seus fills  es
trobaven molt, molt bé a casa i a l’hora de connectar-se per
videoconferència amb els seus companys d’escola deien que
no, que no els feia falta, o fins i tot, quan va arribar el moment
de poder sortir al carrer deien que no volien sortir, que es
trobaven superbé a casa i que per què havien de tornar al
carrer. Açò també s’ha d’analitzar.

Aquesta pandèmia, per tant, ens ha de fer replantejar-nos
el model educatiu i  crec, i vostè ho ha dit, Sr. Carballo, i
coincidesc amb vostè moltíssim, escoltar els menors,
escoltar-los més.

Tampoc no podem deixar de valorar els diferents nivells
educatius de les mares i e ls  pares a l’hora de donar suport
educatiu als seus fills i filles, perquè açò també agreuja
aquesta bretxa educacional de les nostres criatures.
Evidentment uns pares amb major formació acadèmica tenen
més recursos per donar...

(Pèrdua de so)

... filles, un altre aspecte que hem de valorar moltíssim.
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Vostè també ha parlat de les conseqüències emocionals,
totalment d’acord, perquè no podem passar per alt la manca
d’exercici també, fonamental per al desenvolupament dels
menors.

En dues setmanes ens trobarem a l’estiu, un estiu difícil
per la manca de feina, han planejat res per donar resposta i
propostes per a aquests menors, sobretot em referesc als més
vulnerables, espais, esplais, no ho sé, alguna sortida per
pal·liar aquesta situació i no agreujar-la i sobretot no allargar-
la més en el temps?

I jo ja vaig acabant la meva intervenció, només per dir que
les organitzacions d’infància han demanat cent mesures per
protegir la infància en la crisi de la COVID-19, és a dir, totes
les administracions ja tenim una base per on començar, és
qüestió de posar-s’hi.

Moltes gràcies, Sr. Carballo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. 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 una vegada més a aquesta comissió, sembla que ha
passat una vida des de la darrera vegada que va comparèixer i,
en realitat, només van ser un parell de setmanes abans de la
crisi de la COVID-19. 

Moltes gràcies per les extenses explicacions que ens ha
donat, sap que el benestar dels menors és un tema que ocupa
i preocupa especialment aquesta comissió, de fet ja vàrem
tenir l’oportunitat de parlar amb vostè durant la crisi, durant la
reunió de la comissió del seguiment del pacte de la infància
amb UNICEF, arran de la qual va sorgir aquesta declaració
institucional que aquesta vegada sí, va tenir el suport de tots
els grups parlamentaris , fet que és especialment important
perquè hem de recordar que no tots els grups que són avui aquí
en aquesta comissió són signants d’aquest Pacte per la defensa
dels drets dels nostres infants.

Com deia, les explicacions que ens ha donat de les
múltiples accions que han dut a terme des de l’OBIA han estat
extenses i molt interessants quant al volum d’informació que
els ha permès obtenir dins una situació tan delicada com
aquesta. En aquests dies, quan comencem a veure llum al final
del túnel d’aquesta crisi, provocada per un virus que tan de mal
ens ha fet, és habitual començar a sentir veus d’aquells que,
revisionant el passat més proper, diuen que hi ha coses que
s’haurien d’haver fet d’altra forma, que ells ho haurien fet
millor i potser és ver, potser si tornéssim enrera amb el
coneixement que hem adquirit, en bona part gràcies a to ta
aquesta tasca de recollida d’informació de què ens ha parlat,
haguéssim fet coses de forma diferent. Però aquest és el quid

de la qüestió, les decisions s’han de prendre amb la
informació de la que es disposa en el moment i no amb la que
es té quan es revisen les decisions setmanes o mesos després.

S’ha parlat molt de l’enorme lliçó de responsabilitat que
ens han donat boixos, boixes i adolescents durant aquestes
setmanes. És veritat, els hem demanat l’impossible, quedar a
casa durant setmanes, separar-se dels amics, seguir amb les
activitats escolars com si no-res, allunyats dels mestres i amb
un sistema educatiu que no està pensat per a l’educació a
distància. I encara així, ells han complit la seva part, quedar a
casa, fins i tot satisfets com vostè ha dit i com han dit la
companya Patrícia Font, de poder passar més temps amb la
seva família. I això no vol dir que hagi estat un camí de roses,
no, hi ha hagut moltes frustracions, problemes de gestió
emocional, tanta por a l’amenaça invisible que a alguns encara
els costa sortir al carrer i l’angoixa dels que saben que a casa
les coses no van bé. Per això torn incidir en la importància de
la recollida d’informació que ens ha permès analitzar i prendre
decisions de com s’han d’afrontar els propers mesos.

La Sra. Durán diu que no és experta en enquestes i que no
sap si aquesta mostra és suficient, ho posa en dubte. Bé, jo sí
que som experta en enquestes, som sociòloga i he de dir que
16.000 respostes a una enquesta, i ara ho dic sobre les xifres
que ha donat la Sra. Pons de 174.000 menors, dóna un nivell
del confiança del 99% i un marge d’error de l’1%. Perquè se’n
faci una idea, una enquesta científica o acadèmica mai passa
del 95% del nivell de confiança i aquesta té un 99% de nivell
de confiança.

Al principi de la meva intervenció parlava de què veiem la
llum al final del túnel de la primera part de la crisi, la sanitària,
però comença un nou cicle on hem de posar el focus en el
vessant socioeconòmic, pel que ha representat per a Balears
la COVID-19. Sabem, pel que va dir la presidenta Armengol,
en el plenari de dimarts, que el Govern prepara un pla de
mesures de conciliació laboral i familiar, de cara als propers
mesos. Especialment important per a les famílies vulnerables
de les quals vostè ens ha parlat. No oblidem tampoc que
aquesta crisi ha accentuat la diferència de gènere quant a la
cura dels infants, sembla que sempre passa que, al final, tot
acaba recaient sobre les dones. No establir mesures adequades
significaria retrocedir molts anys en la lluita per la igualtat
entre homes i dones. És per això que m’agradaria conèixer
quina és la seva opinió sobre com s’han d’enfocar la
conciliació  familiar i la socialització dels petits durant els
propers mesos, especialment dels més petits a les escoletes. 

L’escola, la pública, no només ens educa, ens socialitza i
ens iguala. Dir que no avançar continguts no permet avaluar el
curs és tenir un desconeixement total de l’actual normativa
educativa. Competències front a continguts, Sra. Ribas, ja fa
un parell d’anys que treballam així. Durant els mesos de
confinament els docents han fet un esforç titànic per donar
suport als estudiants, per seguir treballant les seves
competències de tots els nivells i amb les seves famílies. Però
tots sabem que no estam preparats per seguir amb aquest
model d’educació a distància, ni és el que ens agrada als
docents, òbviament. A una comunitat professional on cada
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vegada es posava més en dubte els deures, perquè creen
desigualtats entre els alumnes, ens hem vist forçats a
retrocedir en les bases de la innovació pedagògica i augmentar
la pressió dels deures sobre les famílies.

Sabem que el Govern ha fet un esforç molt important, ha
posat a disposició de les famílies 3.000 chromebooks,
connexions, mòdems i llicències. I, sí, Sra. Durán, vàrem votar
en contra de la seva proposta contra l’escletxa digital, perquè
demanaven al Gobierno de España que fes un pla, quan les
competències són nostres i el pla ja es fa. La resposta ha estat
adequada, però ens agradaria saber quina és la seva opinió
sobre com s’ha de desenvolupar el curs vinent. Ens deia que és
especialment important de cara als més vulnerables poder
tornar a les aules, però com ho hem de fer de cara a preservar
els drets  dels infants i a la mateixa vegada respectar els
criteris sanitaris?

I per acabar, és més un suggeriment que una pregunta, però
pens que hi ha una diferència generacional quant al tema de les
cridades per telèfon. Els al·lots i les al·lotes no fan servir les
cridades amb telèfon com el seu primer mitjà de comunicació,
ells no es criden entre ells, ho fan enviant missatges, parlant
per WhatsApp, o es fan videotrucades. Potser guanyaríem en
efectivitat en cercar fórmules que s’assemblin més a les
fórmules que es comuniquen entre ells.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Torn ara del Sr. Carballo,
per contestar globalment als grups parlamentaris.

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

Moltes gràcies a tots. Realment hi hauria material per a
tres dies, una jornada tancada aquí per poder respondre-ho tot.
La veritat és que són qüestions molt pertinents i em sembla
que..., ja lament no poder respondre-les totes, però la meva
voluntat hi és i qued a la disposició del Parlament per venir
tantes vegades com desitgin, o vulguin, o a nivell de l’Oficina
a disposició dels diferents grups parlamentaris per poder
donar la informació, queda a la seva disposició completament.

Per tant, la funció del director de l’Oficina, realment
aquesta és una qüestió important que en la meva opinió no s’ha
acabat de resoldre, jo sempre que vinc al Parlament, a part que
en aquests moments la necessitat de poder rematar o acabar de
resoldre el tema d’un Síndic de Greuges a les Illes Balears,
que sempre ho dic, perquè realment és una situació que deixa
coixa l’Oficina, perquè realment la funció que recull el nostre
decret de constitució, és una oficina que és a l’àmbit de
l’administració, que té una autonomia, però és nomenada pel
responsable titular de la Conselleria de Serveis Socials. La
funció és de supervisió, d’atendre queixes i greuges dels
menors en relació a situacions possibles de vulneració de
drets humans, o drets de la infància i promoure millores. I és
cert que altra vegada hem assolit tasques d’observatori, perquè

em sembla que mentre no hi hagi un Observatori de la Infància,
l’oficina ha d’ajudar a tenir un diagnòstic de les necessitats de
la infància, perquè és la millor manera de poder, a partir
d’aquí, plantejar-se propostes, repensar el sistema d’atenció
a la infància i pensar sobretot en la població més vulnerable.
Per tant, des d’aquí he de dir que la nostra limitació és evident,
som un equip petit amb tres tècnics i u administratiu, per tant,
podem arribar fins on arribam.

Llavors des d’aquí, bé, quines polítiques s’han fet per donar
resposta? Jo, sincerament, crec que el nivell de preparació que
tots teníem per a una situació semblant era el que ha estat i,
per tant, des d’aquí hi ha hagut tot un marge, perquè no hi havia
experiències prèvies, no hi ha hagut ni experiències a l’Estat
espanyol, ni altres confinaments d’aquestes característiques
a nivell planetari, i, per tant, jo crec que s’ha intentat donar
respostes a múltiples nivells. Què no han estat suficients?
Probablement no, jo crec que hem de poder passar una mica
aquesta etapa de crisi, repensar i reavaluar quines coses han
estat errades, quines coses realment hem de poder
reconsiderar. Jo sincerament crec que l’errada ha estat un
element més d’aprenentatge, de corregint actuacions que s’han
fet i, per tant hem d’acceptar que aquests fets, bé, s’han de
contemplar en un escenari com aquest.

Si han estat suficients o no, jo crec que per un costat sí que
he vist que tot el tema de suport a les famílies ha estat un
consens en general, en el sentit que havia de ser prioritat que
a les famílies se’ls havia de garantir un nivell de renda de
subsistència, perquè el primer dret de la infància, el primer
dret d’un infant és viure amb la seva família i ser surat i educat
per la seva família. Per tant si la família no té aquests mínims
vitals difícilment pot fer això. Per tant sí que hi ha hagut una
priorització del tema de suport econòmic i de rendes a les
famílies, i això basta? Evidentment crec que és evident que
som en una comunitat autònoma amb un mercat immobiliari
que ens situa a la capçalera de les comunitats amb uns preus de
lloguer, i per tant això serà suficient?, idò probablement no
bastarà, no bastarà i  hem de poder realment aprofitar tot el
marge que hi pugui haver per incrementar aquestes dotacions.
Crec que així i tot el marge que es dóna per poder anar
incrementant les actuacions per fill a càrrec o per situacions
de famílies més amples, bé, no són els 400 i busques d’euros
sinó que s’amplia tot més. 

Això ha d’anar acompanyat, evidentment, d’una qüestió de
polítiques d’habitatge. Sí que a la nostra oficina una
preocupació important, i ho ha estat abans, és la situació
d’habitatge per a moltes famílies que arriben a l’oficina per
demanar que no troben solucions dintre de l’administració i
que realment es planteja la tutela dels seus fills com una
solució per problemes d’habitatge. Jo estic en contra d’aquest
tipus de solucions, i realment trasllad al sistema de protecció
de menors i trasllad als ajuntaments la necessitat de poder
incrementar el parc d’habitatges d’emergència, i plantejam la
necessitat d’incrementar les places de (...) famílies, dels
centres d’acollida de famílies, que així i tot no basten, són
insuficients, i que s’han de poder anar incrementant, perquè el
volum de famílies que es troben en situacions realment
d’emergència d'habitatge és molt important, i no serà igual a
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Càceres, perquè a Càceres l’habitatge, o a Orense, d’on jo sóc,
perquè allà els lloguers són molt baixos, però realment ens
trobam amb una realitat aquí molt més complicada per a
famílies que han de pagar el lloguer amb els nivells de renda
que manegen. Per tant crec que sí que he vist que hi ha hagut
una priorització del que serien polítiques que van orientades
a donar mitjans de subsistència a famílies.

Per altra banda, a nivell educatiu crec que sí des d’un
primer moment he pogut constatar la preocupació per aquest
sector d’alumnes de famílies vulnerables. Crec que si s’ha
arribat o no s’ha arribat, és evident que realment és molt
difícil el desafiament de poder arribar a aquest contingent
d’alumnes més vulnerables per moltes raons, i evidentment
des d’aquí la manca a vegades de col·laboració dels pares, el
canvi de domicili, el fet que al GESTIB aquestes adreces que
s’havien donat no corresponien quan anava el policia tutor a
aquella casa, en aquella casa no hi havia aquella família. Per
tant hem de poder establir en primer lloc sistemes
d’informació que ens permetin situar i identificar realment
aquests alumnes quin són i poder realment aportar to ts  els
mitjans. (...) jo crec que la preocupació fonamental de la
nostra oficina és aquest grup d’alumnes vulnerables; crec que
Educació comparteix clarament aquesta preocupació, i hem de
poder prioritzar; no vol dir que la resta dels alumnes no hagin
de ser també centre de preocupació, evidentment ho han de ser
tots, però realment aquest grup especialment per temes de
justícia i de drets bàsics s’ha de prioritzar de qualque manera.

Per tant moltes de les qüestions que s’han de fer a partir
d’ara a nivell d’educació presencial, a nivell de l’estiu, s’ha de
pensar també en solucions de reduir aquest (...), aquest
desfasament d’aquest grup d’alumnes, crec que s’ha de
repensar i sí que demanaria a Educació que es pensi també
l’estiu per poder ajudar a reduir aquesta bretxa educativa,
perquè realment és la bretxa digital, però és que estam sobre
una bretxa educativa que és innegable i que la tenim a la nostra
comunitat, i no hem d’oblidar que els indicadors tradicionals
educatius de la nostra comunitat ens diuen que aquest grup és
un grup important des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu,
i que realment requereix repensar també què feim amb aquest
col·lectiu d’educació que, per altra banda, són de voluntat
absentista molts d’ells, desinteressats.

Moltes de les respostes que hem tingut d’alguns d’aquests
alumnes és que aquest sistema no els va bé, també perquè els
seus pares no els ajuden, però també perquè aquesta
sobrecàrrega també els aclapara, i realment des d’aquí s’ha de
repensar també en futurs models d’educació digital, també.
Ells enyoren molt més i plantegen: “necessitaríem poder tenir
classes virtuals amb tot el grup, poder parlar també de les
nostres coses que ens preocupen”; ha estat més una relació
bilateral, directament del tutor amb l’alumne, però plantegen
per què no es poden fer grups més amples on s’incorporin
també altres continguts, que no siguin només els educatius
sinó també de com viuen aquesta situació, de poder fer una...
Moltes preguntes també parlaven de la seva preocupació pels
seus companys, com es trobaven... Qüestions que són
absolutament comprensibles des de la perspectiva d’alumnes
que realment els preocupa i els desborda una realitat com

aquesta, i que nosaltres com a adults els hem de poder
acompanyar i ajudar.

Realment... jo com valor el tractament que s’ha donat als
menors per part de les administracions autonòmiques i
insulars. Jo el que sí veig, demanant als diferents responsables
i demanant també als directors de centres, i demanant també
a educadors, crec que sí que per exemple a Mallorca es va
crear un xat de comunicació constant dels centres amb les
autoritats de l’IMAS per poder diàriament aportar quins són
els problemes, quines poden ser les solucions, solucions
compartides. Crec que des d’aquí sí que s’han incorporat
recursos materials, s’han incorporat més professionals. Jo
diria des d’aquí que no s’han estalviat mitjans que s’hagin
plantejat des de centres que fossin necessaris per poder que
els menors estiguessin en bones condicions. 

S’ha incrementat la dotació  econòmica de les famílies
d’acollida, però crec que s’ha fet un esforç, s’ha contractat un
equip de 10 professionals a Mallorca per fer aquest
seguiment, anar al domicili d’almanco un grup de 400 famílies
que eren famílies que tenien mesures jurídiques de risc. Sí que
aquest esforç... també sé que els terapeutes i els psicòlegs
telefonaven a les famílies, que els han fet consultes amb els
nins de protecció tant que eren a centres com amb les seves
famílies a través de videoconferències. Crec que en aquest
sentit, fins on ha arribat la imaginació o la creativitat per part
del món de la protecció, sí que almanco puc dir que, per les
meves notícies, s’ha fet.

I a l’àmbit de justícia juvenil, crec que en aquest sentit el
problema, evidentment, de justícia juvenil és que aquesta
situació d’entrar en una etapa de transició cap als  nous
equipaments d’Es Pinaret fa que la situació, diguem, dels
habitatges, de les llars, no sigui la desitjable, no sigui la millor
possible, i les limitacions d’un equipament com Es Pinaret es
noten, o d’un equipament com Es Fusteret. Jo ja als informes
al Parlament que faig anualment plantej la necessitat que
aquests equipaments es puguin millorar i canviar. Tinc
constància que s’està treballant per cercar alternatives per al
Fusteret, perquè realment no és un equipament adequat, i més
encara per una situació de confinament, però realment sé que
la voluntat és de trobar alternatives, i em consta que així s’està
fent i d’una manera sistemàtica, i també en relació amb les
fases següents del que seria Es Pinaret la veritat és que un
confinament en una situació, diguem, d’equipaments diferents
seria molt millor per als menors. 

Així i  to t les taxes de conflictivitat dels menors hi han
estat, i crec que és així; jo crec que els menors confinats
podrien realment, menys el perfil de trastorns de
comportament, podria això haver estat una bomba, una bomba
perquè aquests nins necessiten sortir, necessiten interaccionar
amb l’exterior, necessiten realment des d’aquí poder tenir més
espai per esplaiar-se, i no l’han tingut, i així i tot no hi hagut
incidents així destacables.

Per tant, crec que això també parla del treball que s’ha fet
per part dels equips, però també uns..., realment hem
d’incorporar aquesta capacitat de resiliència que els nins i els
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adolescents han manifestat en aquesta etapa, també el tema de
(...) i reforma per poder suportar-nos i donar més pes a les
parts competencials d’aquests menors i poder des d’aquí fer
un ús educatiu de totes aquestes capacitats i competències,
també resilients.

Si s’ha protegit el benestar dels infants per l’impacte. Jo
crec que els  infants han patit molt, efectivament, perquè la
seva capacitat, la incertesa, no saber cap on anàvem, la
situació, el risc pels seus padrins, evidentment els nins ho han
passat també d’una manera difícil perquè així com els adults
tenim més elements de poder planificar, fer una previsió o
tenir capacitat de resolució de problemes més que els nins,
evidentment, crec que una situació de confinament per als nins
és molt complicada i així i tot ens han donat una lliçó. 

Però, s’ha protegit el benestar dels infants d’una manera
suficient? Jo veig que el manual per poder fer fil per randa en
tots els àmbits de la vida d’un nin en situacions de
confinament d’aquestes característiques no estava creat, no
estava elaborat i s’ha anat fent sobre la marxa.

Crec que les entitats com la Plataforma d’infància,
UNICEF, Save the Children, Aldeas Infantiles, i tantes altres
plataformes que estan molt preocupades pel tema de la
infància, han aportat un munt d’informació, de suggeriments,
d’elements, els han aportat a l’administració, han estat a l’abast
de tothom, i jo crec que sí que prou d’aquestes s’han tengut en
compte. Si ha estat suficient? Probablement no, hem de pensar
passar el temps i poder avaluar de quina manera realment els
nins han patit o no i com aquesta situació que els ha afectat la
seva integritat mental, psicològica. Però en aquests moments
tenim aquests elements que han aportat ara mateix, no en
tenim molts més.

El telèfon per a la infància. Jo  mai no havia vist tants
telèfons disposats, almanco hi ha hagut com deu telèfons per
a la infància i per a les famílies. Hi ha hagut realment molts
d’ajuntaments, 80 voluntaris del Col·legi de Psicòlegs que
s’han ofert, diferents col·legis professionals que han ofert i
han aportat aquests telèfons. Un problema que trob és que
realment aquesta dispersió de telèfons igual no ha estat eficaç,
i hem de repensar, i jo crec que evidentment l’112 ha de ser el
telèfon sobre el qual pivoti realment tot el sistema de canals
de comunicació i el telèfon de la infància europeu, perquè no
ens en podem despenjar, però que siguin els dos telèfons amb
els quals a partir d’aquí, l’112 i en aquest moment tenim
previst poder fer propostes que permetin que l’112 pugui
redireccionar cap a equips més específics o més especialitats
en l’atenció a menors, però sí que el telèfon de la Fundació
ANAR és un telèfon on hi ha psicòlegs, advocats, treballadors
socials per a cada cridada que fan. O sigui, que realment..., els
telèfons on hi havia psicòlegs o especialistes per a temes de
salut mental n’hi ha haguts uns quants, però tenim aquest
problema que hem de pensar per què no s’han fet servir,
malgrat pensam que realment hi ha hagut situacions
complicades per a aquests menors.

És cert que la Fundació ANAR en els seus informes que va
presentar havia presentat aquest increment del 45% a altres

comunitats, però aquí l’informe que a mi m’envia la Fundació
ANAR cada setmana hi ha hagut des del principi del
confinament fins ara uns 96 contactes de menors i adults per
situacions d’infància, de les quals un 30% podien ser de
violència cap als menors, psicològica o violència..., per tant,
no es correspon aquest increment del 45% amb les dades que
a mi m’aporta la Fundació ANAR. Per tant, això està arrelat no
que la Fundació ANAR no ha donat, diguem, resultats, sinó que
l’ús que s’ha fet és el que s’ha fet. Per tant, des d’aquí repensar
tot això.

Quin impacte ha tengut la COVID sobre els drets? Doncs
jo crec que, efectivament, drets de la infància: el dret a
l’educació, el dret a la salut i el dret al lleure, el dret al temps
lliure, a l’oci, als espais..., a molts de deures, efectivament, i
a molts de drets aquesta crisi ha afectat aquests deures.
Realment hem de pensar si aquesta afectació dels drets de la
infància realment ha estat obligada o necessària o podríem
haver estat una mica més arriscats. Jo des del primer moment
vaig plantejar com s’havia plantejat des de les associacions de
pediatria de diferents organismes, la necessitat de poder haver
arriscat més en el tema de sortides dels infants al carrer amb
les mesures. Jo hauria fet això abans, perquè efectivament per
als  nins i  pensant en aquest grup de nins que són a una
habitació amb la seva família que no podien sortir d’aquí,
realment és un infern una cosa així. 

Per tant, aquests nins sí que és cert que des dels passejos
terapèutics sí que s’havien possibilitat des del principi i s’han
fet servir pel sistema de protecció o s’han fet servir per
famílies que tenien menors amb trastorns de
desenvolupament. Però realment per poder sortir hi havia
d’haver una certificació i una autorització per poder fer
aquests passejos.

Jo sí que m’hauria arriscat més, igual és una opinió ja
personal, però per poder donar possibilitats que els infants
poguessin tenir contacte; tenim una Tramuntana, tenim espais
increïbles, impressionants, s’hauria pogut fer més en aquest
sentit amb tots aquests espais naturals , sense entrar en una
qüestió diguem de posar en joc el tema de la salut, però igual
sí, igual sí. Bé.

Amb els de més de 18 anys què ha passat? Sí es va plantejar
una instrucció per la qual si menors que arribaven als 18 anys
en el context de la COVID es continuàs la possibilitat que
continuassin als centres. Això és un tema que sí que realment
s’ha tengut cura d’aquest tema i no hi ha hagut cap menor de
més de 18 anys que hagi quedat al carrer perquè, entre altres
coses, en aquests moments afortunadament disposam d’una
renda d’emancipació, disposam de tot un programa
d’emancipació que és capdavanter a nivell de l’Estat i que
arriba a una franja molt més ampla que a altres comunitats. Per
tant, crec que des d’aquí aquest sector no ha quedat
desprotegit en absolut.

Què fem amb els 4.000? Bé, doncs ara, justament, aquesta
dada al final de la fase 2 vàrem fer el qüestionari perquè
requeria tot un seguit de passes perquè pogués arribar a totes
les llars, això no s’improvisa de cop, per tant, en aquest
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moment es treballa bàsicament sobre aquestes 4.000
respostes per poder tenir quina concentració de centres
escolars aquests menors són, de quines illes, poder explotar
al màxim. I jo estaré encantat de poder donar resultats, però en
aquests moments és una qüestió que tenim damunt la taula i jo
m’estim més no parlar d’una manera només amb ocurrència,
sinó esperar el resultat. 

Efectivament, des d’aquí dir que des del punt de vista de la
significació de 7 .000 respostes sobre 170.000 és..., els
qüestionaris semblants que s’han fet tenen al País Basc 400...,
no, ha tengut, no ha arribat a 1.000. Andalusia, a Màlaga, 400.
Els qüestionaris que s’han fet no han passat de 1.000
respostes, a Baleares en tenim 17.000. Per tant, crec que serà
segurament un material molt rellevant per poder des d’aquí
aportar a tots a fi de proper preparar-nos per a futures i des
d’aquí tenir en compte suggeriments, perquè els nins, quan
se’ls escolta i  se’ls dóna la paraula, diuen coses molt
importants, molt rellevants i que hem de tenir presents. 

Bé, realment és cert que em va decebre la resposta inicial
del món sindical a la proposta del pla que havia previst
inicialment.

Jo he de dir que des d’aquí, així com puc dir que realment
els mestres s’han deixat la pell i realment qualsevol de
nosaltres que coneixem o tenim contacte amb el món educatiu
realment no tenien ni caps de setmana ni tenien horabaixes ni
tenien temps lliure, ni temps lliure per conciliar amb els seus
fills de vegades, ¿no?, perquè la tasca que se’ls va encomanar
ha estat realment molt, molt, molt gran i crec que aquí el
reconeixement des d’aquí s’ha de fer. 

Ara, realment, així com dic això, a mi personalment em va
decebre inicialment aquesta resposta d’entrada de no facilitar
on entrar a cercar fórmules que permetessin que l’estiu fos un
espai i un temps útil per poder treballar d’una manera
presencial, que després jo crec que al llarg de les setmanes
s’ha avançat en algunes propostes que realment crec que... en
tot cas crec que ve després el conseller d’Educació i ell millor
les pot dir, però crec que sí que hi ha previsions que a l’estiu
hi hagi activitats també de suport, també alumnes i crec que no
podem oblidar-nos d’aquest col·lectiu.

L’estigmatització dels infants en la crisi. Idò, potser sí, jo
realment en el primer moment hi ha hagut moltes fake news,
hi ha hagut molta desinformació, hi ha hagut moltes de boles
i d’informacions inicials que apuntaven que els nins eren els
focus on els contagis realment serien els transmissors
fonamentals. Crec que després han anat canviant, ja des de les
associacions pediàtriques de diferents organismes es va cridar
l’atenció sobre aquest perill d’estigmatització dels menors en
aquesta crisi. Després jo crec que s’ha anat aclarint realment
que no era així i, per tant, bé, crec que això ha permès també
poder donar resposta a algunes de les necessitats dels menors.

Bé, crec que sempre l’interès superior del menor i el
respecte als drets dels infants és una obligació per a futures
pandèmies, si és que les tenim, per poder tenir la perspectiva

d’infància dintre de la planificació de totes les actuacions de
les administracions davant pandèmies com aquesta.

Jo crec que... s í  em consta que realment aquestes
comissions que s’han creat per poder realment repensar com
des d’aquí s’ha de refer tot el desastre que tenim en aquests
moment. 

La (...) de la infància es comença a tenir present, però ho
hem de poder fer d’una manera sistemàtica i garantir que s’ha
pensat en el dret a la salut de la infància, però també en els
altres drets.

Compartesc amb la Sra. Durán també aquesta necessitat de
poder prioritzar el tema del suport a les famílies per sobre de
tot i, per tant, des d’aquí... el suport a les famílies vulnerables
i cercar totes les fórmules. Sí que és cert, per exemple, amb
impressores, hem tingut respostes d’aquests tipus, que no
tenien possibilitat de poder respondre al que se’ns donava
perquè no teníem diners per imprimir, se m’havia esgotat el
tòner, coses d’aquestes sí que han estat reals, efectivament.
Per tant, crec que igual s’ha de revisar si tant de paper és
necessari o si s’ha de treballar d’una altra manera, o donar per
avançat els materials , que crec que sí que seria interessant
poder al màxim facilitar tot aquest material amb anticipació.

El tema de NESE sí que..., alumnes amb necessitats
educatives especials, efectivament, realment hem tingut
respostes de famílies que s’han vist molt angoixades per la
situació de nins seus amb necessitats educatives especials que
han tingut la impressió que això s’ha aturat, no ha avançat.

Jo també tinc la constància que, pels informes d’educació,
per part del personal dedicat al tema d’acompanyament de
necessitats ... d’aquests alumnes sí que s’ha mantingut el
contacte, si ha estat suficient o no, si es pot substituir  un
suport, un programa de suport, diguem, presencial per un
digital en aquests tipus de necessitats, és molt limitat. Crec
que són molt més dependents aquests nins d’actuacions -
diguem- de rehabilitació o de logopèdia presencials i, per tant,
és un tema que és una qüestió que hem de repensar en el futur. 

Sí que és cert que el tema de l’índex de pobresa infantil
estam en una..., jo sempre he insistit en els informes que faig
anualment que realment aquest índex que tenim de pobresa
infantil, quan arriba una situació així, realment és un desastre
per a aquest col·lectiu d’infants i, per tant, ens hem de rompre
les banyes per trobar fórmules que aquells nins quedin el més
protegits possible.

Quantes llars realment estan..., aquí les dades que tenim
són les dades que es manegen a nivell estadístic, tenim aquest
voltant entre 18.000 i 20.000 nins que estan sota el llindar de
la pobresa, que realment és cert que amb la renda bàsica, la
renda social, la RESOGA, sí que s’ha millorat aquest índex des
que s’ha anat ampliant a assegurar rendes bàsiques per a
famílies, però tenim un índex massa elevat encara.

Sí que en tema d’indicadors per tema de violència, el tema
del RUMI no tenim les dades d’aquests mesos, perquè el 50%
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de les notificacions al RUMI es fan des de l’escola, si l’escola
no ha estat... diguem... oberta les possibilitats de tenir la
informació per part dels... tutors o els educadors de situacions
de presumptes maltractaments també es redueixen, i sí que -i
això ho faré enguany, dur-ho a l’informe anual al Parlament-
estam en el nivell més elevat de notificacions de RUMI de
l’Estat espanyol tant en les diferents tipologies, excepte la
negligència, però en la resta de categories i de tipologies
estam al cap del RUMI.

Això... també és cert que sempre per la sensibilització dels
professionals i s’ha fet molta formació, però si l’escola no hi
ha estat present, des del punt de vista almanco presencial, han
minvat aquestes notificacions, però realment els altres
indicadors de possibles situacions de maltractes ens arribaran
ara. 

A nivell de protecció de menors no hi ha hagut... sí que hi
ha hagut tuteles per part d’algunes situacions com les que
s’han plantejat aquí, però realment no s’han incrementat les
cridades o les actuacions de protecció per notificacions que
haguessin arribat. Crec que ara les tendrem després, i ens hem
de poder preparar.

Propostes de millora de canals de comunicació, estam en
això. Crec que una de les conclusions més clares ha de ser
aquesta.

I del grup de treball que hem contribuït a posar-ho en
marxa, es va constituir divendres passat i avui a les dotze és la
reunió del primer grup de treball ja de tècnics. Per tant,
treballaren sobre propostes que posarem a l’abast a fi de poder
realment des d’aquí tenir una perspectiva més de
transversalitat, de com les diferents administracions,
juntament amb el tercer sector, han de poder afrontar les
necessitats de suport més a l’àmbit emocional i psicològic a
menors sobretot d’aquell grup vulnerable. Per tant, no tenim
en aquests moments ja les propostes perquè les treballa aquell
grup en què estan implicades totes les administracions
fonamentals de les Illes Balears.

Bé, valoració de la gestió per part de l’administració, crec
que sempre hem de dir que no hem arribat a tot, és insuficient,
però això per definició. Per tant, crec que en aquest sentit sí
que he vist que hi ha hagut una certa manifestació per part dels
diferents gestors que s’ha arribat fins on s’ha arribat amb el
nivell de coneixement que es tenia i de recursos, però jo el
que... en el que té a veure amb el tema d’infància sí que he vist
que a l’àmbit educatiu i a l’àmbit social s’ha fet un esforç
notable; veurem després, quan s’analitzin els pressuposts
dedicats a la crisi, realment... en quina mesura aquest esforç
econòmic ha estat un fet, si realment des d’aquí podríem haver
millorat la gestió des de... 

Jo el que pens és en l’àmbit de la infància, ja m’hi he
manifestat abans, però realment es podria haver pensat més en
temes d’espais de sortida, de realment poder donar
possibilitats que als alumnes vulnerables s’hi hagués arribat
també d’una manera més eficient, jo sé que els policies tutors
han estat implicats en la localització d’aquests menors. Si

realment des d’aquí aquestes famílies no tenien mitjans, no
tenien impressores, sé que els han arribat fotocòpies, alguns
d’aquests fulls, precisament pel policia tutor o per algun
educador de l’ajuntament, però no ha bastat. Per tant, jo crec
que des d’aquí hem de poder dir si estam d’acord i és un
consell que hem de poder plantejar, prioritzar aquest sector,
segur que hem de poder millorar-lo fonamentalment, d’una
manera clara.

Si estan convocats a la mesa sectorial? No, no s’havia... Jo
crec que és un organisme que no ha d’estar en la primera línia,
en el sentit que no té gestió, no té..., sí que ha de supervisar i
ha de poder determinar si s’està fent e l que pertoca. Per la
nostra part sempre disponibles per poder entrar en espais de
solucions, però realment des d’aquí la nostra tasca és més una
tasca de garantir que es fa el que toca. Però no, no hi estan
convocats.

Les dades d’aquest trimestre ja m’he referit, ja ho he dit
abans.

De l’accés a les tecnologies. En les 17.000 respostes, el
nombre de respostes que hi ha hagut, que no tenien connexió
a internet han estat quasi 400. Ha estat igual..., això és
representatiu? Igual sí que hem de poder fer la projecció
d’aquest grup..., la projecció de quin llindar de famílies pel
que sigui no han arribat a poder tenir els mitjans tecnològics.
Sí que..., jo crec que l’esforç per part de conselleria i per part
d’entitats sí que s’ha fet. Han bastat aquests 3.000? Jo crec
que el que no ha estat realment suficient és millorar la
capacitat tant de les famílies per poder gestionar i ajudar els
seus fills, el capital educatiu dels pares és determinant per
poder realment aconseguir que els seus fills puguin millorar
el seu rendiment i, per tant, aquesta limitació ha existit també.
I la voluntat de donar allò que demanava alguna directora
d’escola, família, no ens donin això perquè no sabem què s’ha
de fer amb això.

Com veu el desconfinament en el tema dels adolescents.
El tema d’alimentació, jo crec que una de les prioritats en el
tema d’alimentació és el tema de l’obesitat. Jo crec que ens
trobarem que aquest tema amb el confinament s’haurà de
treballar a nivell del món pediàtric per poder abordar aquest
problema de salut que és un problema molt important, que
fruit del confinament s’haurà incrementat evidentment per
raons lògiques i jo crec que hem de poder fer una actuació
específica des del punt de vista pediàtric i de salut, per poder
determinar fins a quin punt els nivells, que ja són preocupants
els nivells d’obesitat de la població espanyola, que estam en
el rànquing europeu més alt, fins a quin punt s’ha de treballar
específicament sobre aquest objectiu. 

El tema dels adolescents. Jo crec que efectivament el tema
dels adolescents és un interrogant, per a mi és un interrogant
perquè sí que s’han aprofitat el tema de xarxes socials, perquè
efectivament són nadius en el món digital i viuen per i per a
les xarxes socials. Per tant, sí que moltes de les respostes que
hem tingut, realment ells són els que igualen ... han dit que per
a ells no estava gens malament aquesta situació, però sí que és
cert que també adolescents que han manifestat que els
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preocupava el tema de la selectivitat, la incertesa del què
passaria. Jo crec que per als adolescents que han estat
absentistes, que a l’escola els anava pitjor, igual això ha estat
per a ells un regal, en part, no? Jo crec que el tema
d’adolescents..., jo esper més poder... l’enquesta nostra està
dirigida de 6 a 18 anys, per tant, hem de poder fer els
encreuaments, les anàlisis i les correlacions per poder tenir
respostes fonamentades. 

Per què no s’ha fet ús dels canals? Bé, jo crec que això són
deures que tenim ara i que hem de poder realment respondre,
com millorar els canals de comunicació i l’accés.

Els contactes amb el tercer sector, si hem tengut contactes
amb gent que es dedica al tema del món del lleure, de la seva
preocupació pel tema de les escoles d’estiu, del seu oferiment
i el seu desig d’aportar solucions també per al tema de la
planificació de l’escoles d’estiu d’aquests mesos, ... jo crec
que en el món del voluntariat ha estat més el contacte amb el
món de l’esplai, que no tan igual a altres sistemes de
voluntariat, però jo crec que efectivament -teniu raó-, que ha
de ser un col·lectiu que ha de fins i tot ajudar també en aquesta
mancança de les institucions de què no arriben a donar
resposta a totes les necessitats  i  des d’aquí hem vist molts
oferiments voluntaris per part del món del voluntariat, però
s’han de poder canalitzar també (...) infància, a qüestions que
poden també servir i ajudar. I per què no el tema de mentories,
per què no joves no poden ajudar a altres nins també en
aquestes qüestions del maneig de... i hem de cercar fórmules
que permetin, igual que el programa (...) mentors, és un
programa d’èxit, on joves es dediquen a formar altres nins més
petits en el tema del món digital, per què no per a futures..., el
món voluntariat de joves que s’ofereixen en poder ajudar
altres nins als quals els pares no poden ajudar.

Bé, el tema d’analitzar els dibuixos. Seria una cosa bastant
interessant, jo anot aquest tema i des d’aquí, des de l’oficina,
donaré suport a la possibilitat de treballar sobre aquest
material. 

El tema de formació de pares i mares, sí que és un tema
permanent, jo crec que tenim l’estructura demogràfica de
Balears ens planteja que -diguem- el volum de pares que tenen
treballs no qualificats, el nivell d’estudis d’aquests pares ens
deixa també una franja de pares que des d’aquí no poden
realment donar resposta a totes les necessitats
d’acompanyament educatiu als seus fills. I, per tant, jo crec
que aquesta formació ha de ser..., bé, jo tinc constància de què
entra dins els plans d’Educació  en aquests moments
considerar els pares com també socis, interlocutors, també a
l’hora de col·laborar en el suport als seus fills.

El posicionament de l’OBIA després del confinament, jo
crec que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Carballo, si em permet, és que a les 12 hi ha una altra
comissió, queda encara un altre torn i li agrairia si pot ser un
breu i concís.

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

Bé, en tot cas en el segon torn si hi ha coses que m’he
deixat en el tinter ho podem retornar. Queden algunes
qüestions, jo estic d’acord en el tema de flexibilitzar
l’avaluació, el tema de reduir currículums, ens estan dient els
nins ... sobrecàrrega, hem de simplificar, hem de cercar
fórmules des d’aquí, jo crec que és una de les conclusions
repensar el sistema d’avaluació. 

I bé, el tema de les dones. Jo estic totalment d’acord, no
pot recaure el tema de la conciliació que les dones realment
des d’aquí hagin de fer de tot i hem de cercar fórmules que
permetin que les dones també puguin gaudir del seu espai, del
seu temps i no arribar a tot, perquè no hi poden arribar.
Efectivament, jo estic d’acord que hi ha un risc també que les
dones encara donin passes enrere i que tornin ser víctimes
d’una situació com aquesta, dobles víctimes, no?

Jo totalment d’acord en el tema de replantejament educatiu
i des d’aquí... 

Bé, bàsicament ha estat això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam ara el torn de rèplica. Per part
del Grup Parlamentari 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. Sr. Carballo, m’ha agradat molt més
a la seva rèplica que a la primera intervenció. Crec que ha fet
un esforç per contestar aquelles preguntes que li hem plantejat
i també comprenc que, efectivament, han treballat com un
observatori i que són un gabinet molt petit i  que no poden
arribar més enllà d’allà on poden arribar.

Efectivament estam d’acord, la salut, la protecció, l’amor,
l’educació, la dignitat, el temps lliure és allò bàsic que haurien
de protegir als infants i  sembla mentida que en aquestes
alçades de la pel·lícula i en aquesta societat avançada, encara
ens trobem amb problemes d’aquesta índole, com nins que no
tenen per menjar, nins que no estan protegits o nins abusats,
etc.

Estic  totalment d’acord amb el tema de reforç pediàtric
cap a aquests infants pels temes d’obesitat, pels temes
d’ansietat, pels temes de relacions que no han tengut amb
altres infants de la seva mida. També per la manca
d’expectatives dels seus familiars i fins i tot d’ells, ho dic
sobretot pels adolescents, que els entra sempre aquell discurs
de..., això és un desastre, ens trobam, com hem sabut, en una
situació igual que la crisi que es va viure després de la Guerra
Civil espanyola el 1939, no hi ha feina per a ningú, etc.

Ens preocupen sobretot infants vulnerables, ens preocupen
els infants abusats. Hem conegut avui les dades darreres que

 



464 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 25 / 4 de juny de 2020 

parlen d’uns 280 casos de violència de gènere a la nostra
comunitat autònoma durant el confinament. Són les darreres
informacions que acaben de sortir publicades. Què passa amb
això?, perquè devora aquelles dones maltractades hi ha infants
que tenen l’impacte directe del maltractament, o indirecte del
maltractament, també. 

Per tant vostès han observat, però jo el que vull saber és
què passa després. És a dir, vostè diu “ara encara no ho sé, no
puc donar informació”, però vostès ja ho han derivat?, és a dir,
quin és el protocol?, és allò que vull saber exactament de
funcionament de la seva oficina. Vostè ha observat i crec que
ha observat bé, i que vostè és conscient de la problemàtica que
hi ha, i que li preocupen els  temes que hi ha de cara a la
infància. Però què es fa amb tot això? Ens limitam a observar
o ja ho han derivat? I si ho han derivat els mecanismes ja s’han
posat en marxa?, les policies s’han posat en marxa?, el Govern
s’ha posat en marxa?, l’ajuntament s’ha posat en marxa? Ha
parlat de policies tutors, afortunadament allà on n’hi ha,
perquè hi ha llocs on no en tenim. A Palma, per exemple, no
hi ha policia tutor malauradament.

Llavors ha parlat de l’estiu, efectivament coincidesc que és
una bretxa no sols digital, sinó també educativa i, per cert, la
propera compareixença que tenim és la del conseller
d’Educació, jo hi ha una cosa que qualificaria de deslleialtat
institucional. El Sr. Martí March acaba de fer una roda de
premsa on anuncia que tornam a l’escola, és a dir, que aquesta
compareixença tal vegada l’hem de replantejar amb els termes
en què l’havíem preparada, però bé això no és problema seu,
Sr. Carballo, sinó del següent polític o del següent conseller
que ha de comparèixer.

Per tant, ho dic perquè la setmana que ve podran tornar els
alumnes a les escoles a les Illes en fase 3, hi haurà tutories a
tots els nivells, màxim de deu infants a educació  infantil,
quinze a la resta d’etapes, podran sol·licitar tutories els pares
o els professors. Bé, idò per aquí ja hem començat a moure’ns
pel que fa al nivell educatiu, però bé, els casos de violència
ens preocupen perquè mentre nosaltres ens reunim i apuntam
i telefonam i rebem cridades, hi ha nins que pateixen i
pateixen molt. 

I clar, jo crec que hi hauria d’haver una manera de fer-ho
més ràpid, que les coses fossin més ràpides, que no es pot
justificar que l’administració és lenta, que hem d’establir
polítiques de futur, que ens ho hem de replantejar. No li ho dic
a vostè, és una reflexió que faig en veu alta... és a dir,  hem
d’espitjar en la velocitat o l’accelerador perquè això no torni
passar.

Els protocols, ja li ho he demanat, bé bàsicament és això
perquè sé que hi ha moltes preguntes que volen fer els meus
companys i que ja els hi hem fet i sé que hi ha coses que ja no
ens pot contestar perquè ja han quedat clares.

El tema dels adolescents també ens preocupa, ja no és...,
com deia, estan a terra de ningú, no són nins petits, però
tampoc no són adults i estan amb l’hormona que els balla i

molta problemàtica afegida en aquests moments i ja està,
bàsicament és això. 

Gràcies, Sr. Carballo, i esperem que el puguem veure de
bell nou ben aviat. Li anuncio una iniciativa que no puc en
aquests moments revelar, però que tal vegada li agradi. 

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 cinc
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Carballo, una vegada
més per les explicacions que ens acaba de donar i per les
respostes, les que ha pogut, que ens ha contestat.

Nosaltres creim que és important avaluar el que ha passat,
fer un balanç de les mancances que hem tengut a nivell de
comunitat autònoma en tots els aspectes en qüestió d’infància
que és del que parlam avui, però apart d’avaluar-ho, el que hem
de posar són mesures ja damunt la taula, ara, per a avui fins que
tornem tenir les classes presencials que aquest famós eslògan
que s’ha utilitzat tant que ningú no quedi enrere, puguem fer
que sigui veritat, és a dir, que no quedin nins enrere.

Vostè ha parlat de la bretxa a l’educació, aquí ho lligam
evidentment amb el que és la bretxa digital. La bretxa a
l’educació pareix ser -pareix ser- que sí que a partir d’ara es
posarà fil a l’agulla, hi haurà una sèrie  de tutories, hi haurà
classes presencials, però només en una franges d’edat, etc.
Ens queden molts de nins penjats, molts, evidentment els de
0-3, evidentment molts d’altres, evidentment els que fan
batxiller, evidentment els que... tots aquells nins que he dit jo
abans que tenien o alguna discapacitat o educació especial.
D’aquests nins encara ara no sabem res. 

Els centres, les entitats de voluntarietat, les ONG, els
ajuntaments encara a dia d’avui no tenen protocols ni mesures
clares de com han de començar a posar en marxa aquestes
famoses escoles d’estiu que si sempre havien estat
necessàries per als pares de les nostres illes ara ho són més
que mai, perquè a mi em fa la sensació que també s’ha parlat
aquí molt del valor i de la funció dels pares dins l’educació,
perquè no ha quedat més remei aquests mesos d’estar al seu
costat, però no els podem posar aquest pes, el pes de
l’educació, no toca. Aquest pes és competència de la
Conselleria d’Educació en aquest cas. 

Per tant, nosaltres creim que, per exemple, a una de les
nostres propostes, perquè nosaltres sí que creim en..., des del
nostre grup parlamentari l’únic que podem fer ara aquí, i
després també ho podem fer en altres nivells, tant al Consell
Insular de Mallorca com als diferents consells com als
ajuntaments és proposar. Fins i tot, tots els diputats tenim la
responsabilitat de donar suport o no amb el nostre vot a les
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propostes, amb mesures clares, fins i tot moltes vegades, i es
veu aquí, acabam transaccionant, acabam transaccionant perquè
l’important és que s’aprovi. Després és el Govern que ha
d’implantar aquestes mesures i s’han de fer. 

En aquests moments que les mesures s’implantin dia 25 de
juny, dia 15 de juny o s’haguessin implantat fa un mes, és un
abisme. Quants de nins ens hem deixat enrere perquè no s’han
implantat les coses? Aquí hi va haver una proposta aprovada
per unanimitat dia 7 de maig parlant de conciliació i parlant
d’educació i parlant de classes presencials, es va aprovar per
tots els partits polítics dia 7 de maig i tornam a parlar aquí i
encara no tenim classes presencials, i som dia 3 de juny. Per
tant, això és importantíssim. Que no se’ns quedi cap nin amb
el tema de l’educació.

També ens preocupa, i ens preocupa molt, el tema de la
violència, de la violència dins les famílies, de la violència de
gènere. Nosaltres no tenim cap problema de parlar de
violència de gènere i estam molt a sobre d’aquest tema i
sabem que hi ha hagut un increment de més d’un 25% en
temes de denúncies i de violència de gènere aquí a les Balears,
pel que ens va dir aquí la consellera quan va venir. La violència
de gènere centrada sobre les dones hi ha famílies, hi ha nins
que pateixen sinó d’una manera directa, de manera indirecta
sempre. Com tenim aquest tema, hem avaluat? Sé que n’ha
parlat aquí, però també aquesta situació ha creat molta
crispació, ha creat moltes situacions de conductes familiars
molt, molt greus. A mi em preocupa que no arribem a totes
aquelles cases, que no arribem a aquell portal, que no arribem
a aquell domicili, que no arriben a aquell dormitori tancat
perquè sent crits i renous dins casa seva i l’única solució que
té és tancar-se dins del dormitori. Tal vegada no té un telèfon
mòbil, tal vegada no té un 112 per poder cridar. 

Aquestes situacions passen. Nosaltres ho veim aquí des
d’una informació que tenim perquè nosaltres som unes
persones privilegiades que tenim un nivell d’informació molt
gran. A mi em preocupa que des dels treballadors socials, des
dels ajuntaments, des de les institucions...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... no arribem. Just dues coses que volia posar damunt la taula.
Avui em deia un pare que tenia un fill que tenia mesures
judicials, no evidentment intern, però tenia mesures judicials.
Fa quatre mesos que no saben res, fa quatre mesos que no han
sabut res de tot això. També ens preocupa aquest tema.

També, de tots aquests menors que han estat víctimes
d’ESI, víctimes d’explotació sexual. Tenien unes teràpies,
tenien uns cursos, tenien uns tallers, què hem fet en quatre
mesos? Perquè vostè ha dit que ara només hi ha hagut una fuga,
vàrem saber d’una fuga en es Pil·larí, va ser a Palma, però què
passarà quan tothom pugui sortir i tornin a tenir el seu règim

de visites? Tornaran a entrar dins d’aquella xarxa que estaven?
Això també ens preocupa i ens preocupa molt. 

Res, l’escoltarem atentament, però sí dir-li que vostè, per
favor, dins la seva feina, que nosaltres evidentment defensam
la seva figura, ho hem fet sempre, ho feim també aquí ara,
insisteixi...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... i compti sempre amb els partits polítics que som aquí al
Parlament perquè de vegades les intencions pot ser, però les
mesures no hi arriben mai o arriben tard. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part d’Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, faré la darrera intervenció
des d’aquí, de l’escó, perquè seré molt breu.

Moltes gràcies, Sr. Carballo. El motiu de la compareixença
era per explicar les actuacions que ha fet l’Oficina del
Defensor del Menor en la qüestió de la COVID i trob que amb
les explicacions de la seva primera intervenció i ara de la
segona queden prou clares les actuacions que vostès han fet. 

Aquesta pandèmia no ha vingut amb un llibre d’instruccions
sota el braç, no ha vingut en cap tipus de sectors. Totes les
mesures que s’han fet n’hi ha hagut bones i hi ha hagut algunes
altres que han estat dolentes, tot això es veurà en un futur i en
els pròxims mesos els encerts i els no encerts. 

Li agraeixo molt totes les explicacions i la sinceritat que
vostè ha dit, hi ha algunes mesures on s’ha vist on s’ha fallat i
que s’ha d’avaluar a veure com es pot reconduir i com no. O
sigui, li agraeixo molt la sinceritat que ha tengut.

Nosaltres estarem a l’espera de l’avaluació de les
conclusions dels grups de feina i de totes les mesures que
vostè ha dit que estan treballant perquè sobretot el que ara ens
interessa és la post COVID, que són les mesures i amb quines
mesures o quines actuacions doncs es poden fer i podem fer
de cara a una possible nova pandèmia. Així que estarem a
l’espera d’aquestes avaluacions i d’aquestes conclusions que
esperem que sigui prest. 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. Faré via, president, però si la següent
comissió ha d’esperar un poc que esperi, ho hem fet altres
vegades perquè crec que ha fet una...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -gràcies, gràcies, president-, ho dic perquè crec que
assistim a una compareixença d’un alt càrrec que està donant
respostes a les preguntes a totes o a la gran majoria, almanco
el meu grup parlamentari que li ha fet, cosa estranya en altres
càrrecs. Per tant, sí que crec que ha de tenir el Sr. Carballo el
temps suficient per contestar, no sé si afecta això al
Reglament, però com que té un límit, sense límit de temps,
escolti, vostè ens doni les respostes que li hem demanat i jo
estaré encantat que tengui el temps que faci falta per estar amb
nosaltres aquí. Tot i que hagi consumit temps dient això, però
agraesc també a la Mesa i al president que tengui aquest gest
amb això.

Miri, Sr. Carballo, quan parlam d’estiu no podem parlar de
vacances enguany. Els nins i nines que han estat confinats i els
adolescents la paraula vacances, ho dic perquè es maneja estar
de vacances, no, vacances no, no és una qüestió de vacances,
és una qüestió de gaudir d’un espai físic extern que no han
tengut, a més aquesta nova realitat, nova normalitat, per tant,
crec que són importants les estratègies que les
administracions, que el tercer sector i que les famílies puguin
abordar, i és aquesta situació. Perquè, a més, es trobaran pares
que tal vegada si els criden per anar a fer feina o que tal vegada
no estan fent feina a l’estiu com estava previst de fixos
discontinus perquè s’ajornarà bastant o no tendran
l’oportunitat de tornar a la feina, i la realitat que viuran en
aquest espai malgrat sigui obert serà distint al que estava
establert convencionalment a l’antiga realitat. Crec que
l’OBIA té molt a dir.

Per això, li he dit que trob que l’OBIA juntament amb l’IB
Dona hi han de ser de manera transversal a molts d’espais, a
moltes meses de treball i  a moltes comissions
interdepartamentals. Ja li dic  i li torn a dir que nosaltres
demanarem a la portaveu del Govern que gestiona aquestes
meses sectorials, la presència. Vostè considera que és a
l’àmbit expert, nosaltres també ho consideram, per això (...)
que vostè hi pugui ser a una taula com expert precisament, vagi
vostè o  enviï els tècnics. Entre d’altres coses perquè la
consellera ens va dir que no hi havia un perfil  f ixat ni un
protocol tancat de quines persones hi haurien de ser, ens va
demanar recomanacions al nostre  grup parlamentari, com a
tots, i nosaltres trobam que vostès han de ser aquí. 

Entre d’altres coses perquè ha fet una manifestació molt
important, que rebutja l’actitud que han tengut certs agents
socials quant a no treure una solució cap a aquests infants i
joves per evitar la bretxa aquesta educativa que especialment
afecta els grups més vulnerables, els nins i les nines que estan
en una situació més vulnerable quant a recursos i  quant a la
pèrdua d’aquest capital cultural i educatiu que tenen les seves

famílies. Per tant, és una prioritat i nosaltres li donam suport
a aquesta prioritat.

Per què ens interessa parlar de l’adolescència? Perquè
com vostè parla l’adolescència, que és la porta a l’edat adulta,
a la responsabilitat de majoria d’edat, també té un referent
educatiu cap als menors, germans i part de la família i el
comportament d’ells en aquesta situació els ha vengut..., o
sigui, la situació aquesta els ha vengut tant de nou que veim en
els carrers comportaments, comportaments d’alguns
adolescents que sí tenen una formació en valors, educativa i a
més moltíssima informació i no compleixen amb les normes
recomanades de seguretat, de distanciament social, d’ús dels
EPI. És molt preocupant. Per què?, perquè tenen estigmatitzat
que és un problema dels adults i que les persones que tenen un
alt risc de salut són els nostres padrins. No, no ho és. Crec que
són un element (...) educatiu de la societat aquests adolescents
i crec que hi hem d’incidir molt, no tan sols a fer publicitat als
mitjans de comunicació d’estamos todos unidos sinó, escolta,
hem de fer campanyes específiques per a col·lectius
específiques. 

Crec que l’edat, l’edat..., els adolescents són un canal
important de transmissió d’aquests valors i d’aquesta
informació a tota la societat, fins i tot per educar pares perquè
ells sí tenen accés a les tecnologies i a aquesta informació.
Hem de tenir estratègiques específiques en aquest sentit. 

Famílies detectades que no tenen accés a internet, 368. No
sé quina mostra s’haurà fet, però són moltíssimes,
independentment que la mostra sigui important, són
moltíssimes perquè és el canal d’ús de comunicació, però
també per als pares, també per als tutors perquè puguin donar
aquest suport, no tan sols per als menors o per als adolescents
que el facin usar sinó perquè puguin fer aquest
acompanyament educatiu els pares a la llar. És fonamental. No
ha de ser una qüestió de donacions d’entitats, ha de ser un pla
estratègic i integral de la comunitat autònoma, és a dir, de
totes les institucions. Benvingudes les donacions que han fet
alguns.

Nosaltres li demanarem aquesta compareixença, però li
demanarem aquesta compareixença per conèixer l’estudi.
Vostès quan hagin fet l’anàlisi de dades, hagin creuat i hagin de
les correlacions i hagin tret els inputs necessaris per fer les
recomanacions sí li agrairia a l’OBIA i també a aquesta
comissió, a tots els membres de la comissió, és que no ens
assabentem els membres d’aquesta comissió pels mitjans de
comunicació quan s’hagin donat algunes dades d’aquest
informe sinó que tenguem l’oportunitat que aquesta comissió
sigui, no dic que tengui l’exclusiva, però que sigui paral·lela
a coneixement, perquè crec que serà un estudi profund, perquè
li podrem fer preguntes i a més a més els grups parlamentaris
podrem canalitzar iniciatives parlamentàries perquè es duguin
a terme a aquesta comunitat autònoma.

Finalment, Sr. Carballo, li dic que nosaltres no li  vàrem
demanar la dimissió perquè trobàvem que vostè no era ni el
seu departament era el responsable del que havia passat, ni
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molt manco. La vàrem demanar de qui trobàvem i que encara
els alts càrrecs haurien d’haver dimitit...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

...-acab, acab, em doni deu segons, president-, però sí crec que
estam en un context COVID i quan li he dit que l’OBIA post
COVID com hauria de ser és perquè consideram que ha de
tenir vostè major presència en els àmbits institucionals, major
funcions, evident, com pertoca al Govern i a aquesta cambra
dotar-li..., la modificació  del decret que ho pugui fer i una
major interacció. És imprescindible, no per qüestió de la
COVID sinó les altes xifres en temes de maltractament, la
qüestió que ha esmentat abans una diputada en tema de
violència de gènere que s’està donant i xifres d’obesitat, altres
dades de les que som referent malauradament a l’Estat
espanyol i, per tant, això els vincula a vostès a una
responsabilitat major i que s’ha de canalitzar de qualque
manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. 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. Sr. Carballo, yo no acabo de entender
si es usted consciente de cuál es su papel aquí en esta
comunidad autónoma, ¿es usted el defensor de los derechos
del menor o es usted un director general más del Gobierno de
Francina Armengol? Porque su función es asegurar que se
respeten los derechos de los menores, pero cuando se
conculcan usted ni está ni se le espera. 

Durante este estado de excepción disfrazado de estado de
alarma que estamos sufriendo hemos asistido a una nueva
convocatoria de escolarización de los niños donde la
Consejería de Educación sigue impidiendo a los niños de esta
comunidad autónoma recibir su educación en su lengua
materna cuando ésta es el castellano. 

Su flamante Pacto por la infancia, que han sacado aquí a
colación un par de veces, no recoge ese derecho que está
reconocido hasta por la ONU. Así que dejemosnos de
cinismos y hablemos de los hechos. Usted está asistiendo a la
conculcación sistemática de los derechos lingüísticos de los
niños de Baleares y, lejos de actuar, lo que hace es mirar para
otro lado. Le recuerdo que existen ya cinco sentencias del
Tribunal Supremo y tres del Tribunal Constitucional que
establecen la ilegalidad de la inmersión lingüística obligatoria,
es más, están ustedes obligando a los niños a aprender a leer

y a escribir en una lengua diferente a la materna en contra de
todos los criterios pedagógicos del mundo.

Mire, nuestro grupo ha hecho propuestas en este
parlamento que se dirigen precisamente a garantizar los
derechos y la protección de los menores y que por supuesto
han sido rechazadas por los grupos políticos que sustentan al
Gobierno. Creemos que es necesario que el Gobierno de
España ponga fin a la situación de falta de asistencia,
descoordinación y desigualdad entre docentes y alumnos de
las distintas comunidades autónomas y que se ha visto
agravado precisamente por esta crisis de la COVID-19, donde
cada comunidad autónoma ha establecido criterios diferentes
en cuanto a la continuación del curso escolar.

Creemos que es necesario, por tanto, que usted inste a que
acabemos con esta discriminación. Deberíamos disponer de
unas directrices comunes para todas las comunidades
autónomas, indicando los objetivos del proceso educativo
durante el estado de alarma y los criterios comunes a tener en
cuenta al desarrollar las actividades curriculares dentro de
cada autonomía. De hecho, creemos que al no hacerlo el
Gobierno de España incurre en una dejación de funciones y
establece las bases para una nueva situación de desigualdad
entre los alumnos, dependiendo de la comunidad autónoma en
que residan, como ha ocurrido con los niños de Baleares.

Se está incumpliendo en estos momentos la Ley Orgánica
2/2006 de Educación, la LOMCE, que dispone que el sistema
educativo español se configura de acuerdo con los valores de
la Constitución y se asienta en el respeto a los derechos y
libertades reconocidos en ella. En este sentido se inspira,
entre otros, en el principio de calidad de la educación para
todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias y también en el principio de equidad que obliga
a las administraciones educativas a garantizar la igualdad de
oportunidades. 

Debería usted instar al Gobierno de Baleares, si es que
quiere defender realmente los derechos de nuestros niños, a
la igualdad de oportunidades, a fin de que con la actual
enseñanza telemática, se puedan avanzar contenidos
curriculares y evaluar académicamente la tarea realizada por
el alumnado, en cumplimiento de lo que establece la LOMCE.

En cuanto a los niños que no disponen de los medios
adecuados para poder seguir telemáticamente las clases,
debería usted haber exigido al Gobierno balear que facilite el
material escolar necesario al alumnado, mediante la entrega de
libros de textos y cuadernos de trabajo a través de acuerdos
con las editoriales. 

Y qué decir de la discriminación fiscal que sufren las
familias con niños en Baleares. Baleares es la única
comunidad autónoma que no dispone de deducciones
específicas en el tramo autonómico del IRPF, para las familias
calificadas como prioritarias por la propia Ley de protección
de las familias de las Islas Baleares. Nosotros hemos
presentado una iniciativa en este parlamento para igualar a
estas familias a las de otras comunidades autónomas, donde
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existen deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF
para familias numerosas y monoparentales. ¿No cree que el
ahogo fiscal a las familias repercute directamente en la
calidad de vida que esas familias pueden dar a sus hijos? ¿Es
consciente de la situación económica en que quedarán miles
de familias con niños a consecuencia de esta crisis sanitaria?
¿Por qué no insta usted al Gobierno balear a establecer
bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF, en el
impuesto de donaciones o en el impuesto de sucesiones,
como ocurre en otras comunidades autónomas? 

También hemos presentado medidas en materia de
conciliación de la vida laboral...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, ha exhaurit el seu temps.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, pues acabo. Sr. Carballo, nosotros somos tres diputados
y no nos dedicamos sólo a las materias que afectan a los
menores, sino a todas las materias que afectan a esta
comunidad autónoma y somos capaces de hacer propuestas.
¿No cree que usted con su Oficina del Menor y con los
medios que tiene y lo que nos cuesta al año, podría trabajar
algo más por preservar los derechos de los menores?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Font per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. En fi, gràcies, Sr. Carballo. Li hem
plantejat moltes qüestions i Déu n’hi do tot el que ha respost,
així que gràcies per la seva diligència.

Per sort disposam d’espais com aquesta comissió i el
Pacte balear de la infància per aprofundir en tots aquells temes
i aspectes interessants que han sortit de la seva intervenció i
també les fetes pels diferents portaveus. Per tant -jo vaig
acabant- fóra bo que ens emplacéssim per trobar-nos i
treballar-hi per adaptar i millorar moltes de les mancances que
tenim. Gràcies, Sr. Carballo.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, moltíssimes gràcies, Sr.
Carballo, perquè ha contestat totes les qüestions i no era fàcil
amb el temps que tenim, segur que ens tiraríem aquí moltes

hores i crec que tots e ls  diputats estam d’acord que ens
agradaria conèixer aquest informe que han fet amb les
enquestes perquè podem treure informació molt interessant
a partir d’aquí, informació sobre la que podran fer feina no
només durant la crisi, sinó durant els propers anys per veure
com hem d’enfocar a partir d’ara el tema de l’educació.

Sí que hi ha algunes coses que han dit altres diputats que
m’agradaria contestar. La Sra. Ribas ha tornat a parlar una altra
vegada de continguts i avaluació. Sra. Ribas, jo entenc que
vostè no és docent, entenc també que no s’ha llegit la LOMCE
i crec que és molt fàcil posar competències LOMCE al
Google i veurà que ara els docents no ens fixam tant...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Disculpe presidente, creo que la comparecencia no soy yo
la que está compareciendo. Lo digo por si la diputada tiene
que centrar su debate o su intervención en la comparecencia
del Sr. Carballo y no en la mía. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, continuï. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. Abans el sistema educatiu es basava
en aprendre la llista de los reyes godos, però això ja no
funciona així, ara els alumnes han d’aprendre coses molt més
importants, com les competències emocionals i això és el que
els professors han estat avaluant durant aquestes setmanes. I
em consta que molts han fet un esforç increïble per poder-se
posar en contacte amb els seus alumnes i potser no han
avançat en continguts, però els han donat el suport que
necessitaven, han parlat amb ells, han intercanviat e-mails, han
enviat Whatsapp amb les famílies i han donat un suport
emocional molt important, sobretot amb els alumnes de
primària.

També parlàvem de drets lingüístics. Jo no sé quin dret és
millor o quina cosa és millor que conèixer varies llengües. A
mi m’hauria agradat moltíssim que la meva educació a l’EGB
hagués estat en català, perquè ara parlaria molt millor
l’eivissenc. No va ser així, no vaig tenir aquest dret i, bé, jo, de
veritat, no sé quins estudis diuen que els boixos bilingües
tenen menys competències d’algun tipus lingüístiques, però jo
encara estic per (...), perquè el bilingüisme és un valor tant
cultural com de capacitat per als nostres boixos.

I també m’agradaria -ja per acabar- dir que si tant ens
importa el benestar dels boixos, el primer que han de fer és
donar suport a l’ingrés mínim vital, perquè això és la base per
igualar-nos a tots. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Per tant, ara començam el
torn de contrarèplica per part del Sr. Serafín Carballo.
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EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

En relació amb e tema de violència, sí que és cert que
sabem que els indicadors de violència de gènere a les Balears
estan encapçalant durant els diferents anys aquest indicador i
sabem ben cert que això afecta i té un impacte en la infància
molt important. Esperem que en aquests moments el projecte
de llei sobre menors víctimes pugui entrar, estam a l’espera
que s’aprovi a nivell de parlament estatal, pugui ajudar o
avançar com protegir aquells menors víctimes de violència de
gènere o violència familiar i, bé, que això ens permeti avançar. 

És cert que per mor de l’impacte que té aquest indicador
a les illes, hem de cuidar especialment de la infància a què
pertany aquest grup de dones, de famílies on es produeix
violència de gènere. Per tant, sí (...) confirmar per altra banda
aquest fet amb el que jo comentava amb antelació, que són les
dades del (...), almanco les darreres que manejam i és un
objecte de preocupació molt important. Si vostès miren els
informes anuals al Parlament, les memòries, insistesc
contínuament amb la necessitat de poder millorar el tema de
la prevenció o el tema de la..., estan molt endarrerits en aquest
àmbit de la intervenció comunitària en temes de professió i
hem de poder avançar molt més. Em consta que en aquests
moments la Llei balear d’infància sí que planteja algunes eines
que aniran orientades a reforçar els equips comunitaris per
poder detectar aquestes situacions, però així i tot tenim un
problema molt greu a les Balears que és la incidència en el
tema de violència en l’àmbit familiar i hem de poder trobar la
manera de respondre.

A partir de la crisi que es va plantejar en el tema de
l’explotació sexual de menors, em consta que s’han anat donat
passes, estam a l’espera del resultat de la comissió d’experts
que ha posat en marxa l’IMAS i que compta amb opinions...,
fins i tot també se’m va demanar la meva opinió a nivell
d’expert extern, jo he plantejat... la veritat és que qüestions
que em semblen que hem d’avançar molt més en... no només
ja en qüestions puntuals, sinó d’enfocament cap al model de
protecció infantil per poder des d’aquí prevenir molt més
aquesta realitat, que és una realitat molt complicada, però sí
que és un dels temes en què estam a l’espera d’aquests
resultats, sí que s’han anat donant algunes passes en relació
amb protocols, en relació amb actuacions sobre aquest grup
d’adolescents que són en alguns dels centres. 

Jo estic en contacte amb aquest centre que concentra més
nines d’aquestes característiques i la veritat és que s’està fent
un procés interessant de treballar amb aquestes menors, de
presa de consciència. Si això ens ( ...) o no totalment en el
futur és una qüestió on hi ha molta feina aquí a fer i realment
s’ha de poder fer com toca.

Amb la necessitat de fer un balanç i posar mesures ja en
molts de nivells jo hi estic d’acord, el tema de 0-3... i el tema
de (...) jo supòs que el conseller d’Educació ara planejarà... em
consta que han estat treballant sobre quines propostes s’han de
fer de cara a l’estiu i en tot cas ha de ser ell qui les digui. Jo
tenc informació més indirecta. 

Bé, presentarem les conclusions evidentment. Estic
d’acord que el tema de vacances, bé, hem de considerar que
aquest estiu ha de ser un espai que ens permeti poder minvar
en el que sigui possible aquesta franja, aquesta bretxa
educativa ja que la bretxa digital no s’ha pogut resoldre
totalment amb el fet que hi ha hagut famílies que no han pogut
ajudar els seus fills, però bé, crec que s’ha de fer un esforç i
em consta que hi ha algunes propostes en aquesta línia, però
hem d’esperar que les presenti el conseller.

Tractaré que sigui la comissió la que tengui la informació
abans que la premsa, o sigui que realment de l’informe que...,
igual que l’informe que presentam anualment al Parlament idò
el presentam primer al Parlament abans de fer altres
manifestacions.

En relació amb el tema de l’incompliment o no dels drets
lingüístics, bé, hi ha un decret de mínims que planteja
legalment quin ha de ser el pes que ha de tenir cada un dels
ensenyaments i aquesta és una referència que tant a l’Estatut
d’Autonomia com en l’àmbit legislatiu marca. Per tant, el
compliment del que la llei ha de plantejar, idò crec que s’ha de
tenir present. 

És cert que la incorporació d’un alumnat com el que tenim
amb una presència de població immigrant molt important
requereix, i jo crec que sí que s’està fent, almanco donar-li la
possibilitat d’aquest grup d’alumnes... hi hagi una transició
respectant el marc del seu registre lingüístic per poder ajudar-
los a poder inserir-se. De tota manera, les lleis, la norma aquí
estableix quins són, en aquests decrets de mínims, el pes que
ha de tenir cadascuna de les llengües, no?

El tema fiscal, bé, probablement el tema fiscal jo crec que
hem de veure ara realment si es pot, amb el conjunt de
mesures que es plantegen damunt la taula, també es pot jugar
amb instruments fiscals per poder afavorir, disminuir la
desigualtat.

Sí que m’agradaria que també aquests instruments fiscals
es posassin a l’abast de polítiques més d’igualtat i polítiques
de disminuir aquesta desigualtat que tenim en aquests
moments.

Crec que seria això el que puc dir en relació amb la
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

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

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies a totes i a tots.
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