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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans d’entrar a l’únic punt de l’ordre del dia, els he de dir
que ens han fet una petició expressa que a les cinc i mitja hi ha
convocada una altra compareixença a més de preguntes a un
conseller. Ens han dit que ens ajustem, per favor, al temps. Els
ho transmet i, bé, confiam que així sigui.

Compareixença RGE núm. 11420/20, del director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA),
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (article
46.3), pel procediment d'urgència i acordada a la sessió de
la comissió de dia 11 de febrer del 2021, per tal d’informar
sobre l'Informe anual de les Illes Balears del 2019.

Dit açò, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença del Sr. Serafín Carballo García,
director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant
l’escrit RGE núm. 11420/20 i aprovada a la sessió de la
comissió de dia 11 de febrer, per tal de retre comptes de
l’Informe anual de les Illes Balears de 2019. 

En primer lloc, donar la benvinguda al Sr. Carballo, que té
la paraula per tal de fer l’exposició oral sense limitació de
temps. 

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

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyors i senyores
diputats. Bé, una vegada més comparesc encantat a aquesta
comissió a sol·licitud del Grup Ciutadans, una petició de
compareixença que és del 6 d’agost de 2020. Bé, realment
d’acord a un seguit de preguntes, tal com m’han arribat a mi,
concretes en relació amb les dades de pobresa que
s’assenyalaven en aquest informe presentat al Parlament de
l’any 2019, per tant, presentat l’any 2020 però sobre 2019, i
després també una pregunta concreta en relació amb l’enquesta
que es va des de la nostra oficina dirigida a tots els alumnes de
les Illes Balears, de la qual parlaré també, una enquesta sobre
el coronavirus, la percepció subjectiva del coronavirus; i en
tercer terme una preocupació que manifestava en aquells
moments la pregunta del portaveu de Ciutadans sobre el
comportament dels adolescents en l’etapa de confinament. Eren
aquestes tres qüestions concretes.

Com que ha passat tot aquest temps i ens trobam en un altre
moment, intentaré contextualitzar al màxim el moment actual
en funció de la informació disponible que tenim en aquests
moments. 

Aquella primera pregunta sobre la situació de la pobresa a
l’any 2019, l’informe es plantejava que la situació de
desigualtat social i pobresa en la infància compromet el gaudir
de plens drets dels nins i nines seriosament. I continuava
afirmant que entre el 22 i 25% dels menors -en aquell moment-
i segons territoris de les Illes estan en risc de pobres superant
en un 20% la mitjana europea.

D’altra banda també deia l’informe que l’informe FOESSA
de 2019 deixa clar que el percentatge de població que viu en
pobresa extrema ha augmentat a les Illes Balears i que aquestes
diferències augmenten a més velocitat, cada vegada hi ha més
pobres i cada vegada els pobres són més pobres, malgrat que la
riquesa també ha augmentat. 

La pobresa és un atemptat contra els drets bàsics de la
infància i l’adolescència i mentre aquesta..., i la pobresa
infantil, clarament, mentre aquesta persisteixi hem de
considerar que la societat en el seu conjunt i el sistema
econòmic vulneren els drets fonamentals de la infància.

(Mal funcionament del so)

Clar, les dades disponibles en aquests moments per
dimensionar el problema de pobresa infantil són limitades per
les fonts oficials que tenim a la nostra disposició com són les
fonts de l’INE, de l’IBESTAT i l’enquesta de Condicions de
Vida. Realment totes aquestes fonts, que són les fonts
contrastades, no recollien dades de l’any 2019, per tant, després
d’aquesta dada, d’aquest moment, vàrem patir aquest tsunami
a nivell econòmic, humà i social amb la pandèmia que ha
trontollat els ciments de la nostra economia i ha deixat milers
de famílies angoixades i desbordades per les dificultats per fer
front a les seves despeses i a la seva supervivència.

Afortunadament hem de dir que hem tingut el gran escut
social que han suposat els ERTO i altres prestacions i ajudes
directes i indirectes que han contribuït a pal·liar en part, en part
només, aquesta angoixa. Les dades eren prop de 35 punts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carballo, disculpi un momentet, sembla que hi ha
problemes amb el so. Si vol esperar un momentet, ara
intentaran...

(Pausa)

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

D’acord, sí, ara sí.

(Se senten veus de fons que diuen: “Ara, ara”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot continuar, idò.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=292911420
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EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Serafín Carballo i García):

Bé, d’acord, almanco les dades a 31 de març eren d’unes
35.000 persones que estaven amb ERTO a la comunitat balear.
Clar, per a aquells altres que ni tan sols han comptat amb
aquest recurs, per les raons que siguin, la situació ja es va
tornar dramàtica. 

Vàrem aprendre com a societat de la crisi de 2008, que no
es podia repetir la mateixa resposta que va condemnar
centenars de milers de persones a una pobresa sense precedents
en diverses dècades de la història d’aquest país, de cop. Per
això, es va crear un escut social amb tot aquest conjunt
d’instruments que han constituït un fre als devastadors efectes
de la pandèmia. 

A l’hora de parlar de pobresa infantil s’ha de tenir present
una qüestió metodològica important prèvia en relació amb la
diferència de dades sobre pobresa infantil que s’obtenen segon
si la font és l’Institut Nacional d’Estadística o l’IBESTAT.
L’INE defineix la taxa de risc de pobresa com el percentatge de
persones que es troben sota el llindar de pobresa, això vol dir
que no arriben al 60% -ja els coneixen vostès- de la renda
mitjana nacional a nivell estatal i no fa distincions per edats. En
canvi, l’IBESTAT estableix un llindar de pobresa relatiu al
60% de la renda mitjana de les Illes Balears i permet fer-ho a
més per trams d’edat. 

Aquesta és la raó per la qual pot haver-hi aquestes
diferències en funció de la font oficial que es prengui com a
referència. Així, si prenen com a referència l’IBESTAT la taxa
de risc de pobresa o exclusió social de les llars amb fills
dependents per a 2019, calculada a partir de la definició que es
fa per al compliment d’objectius de l’Estratègia Europa 2020
i basada en els resultats de l’enquesta de condicions de vida de
l’INE, se situava en el 28%. Aquí inclou fills entre 12 i 24 anys
dependents. 

No obstant això, si parlem de menors en lloc de llars el
35,7% de menors de 16 anys estaven en risc de pobresa o
exclusió social l’any 2019. Si volguéssim fer una aproximació
basant-nos en aquestes dades el nombre de menors de 16 anys
en risc de pobresa o exclusió social a les Balears l’any 2019
eren de 66.053 nins i nines de 0 a 16 anys. És molt. Hem de
tenir present que veníem d’una taxa de pobresa infantil del
37,8% l’any 2013, que és l’índex més elevat dels darrers anys,
segons l’informe FOESSA de l’any 2020.

Una pregunta que tots ens feim ara, després de la COVID-
19, quina és la taxa actual de pobresa infantil a les Balears? Per
desgràcia no podem tenir una resposta acurada i hem d’esperar
a tenir dades oficials per poder concloure amb rigor la dimensió
exacta que té la pobresa infantil a la nostra comunitat a hores
d’ara. Algunes estimacions en canvi parlen que un nin de cada
tres es trobaria ara mateix sota el llindar de la pobresa a les
Illes Balears, però són dades que no podem confirmar, són
dades que s’han presentat per Mercedes de Castro, per
UNICEF, però són dades aproximatives, no estan confirmades,
hem d’esperar, no?

Clar, si miram altres indicadors indirectes que tenim, hem
de parlar de les més de 30.000 llars compartides a les Illes
Balears segons l’INE, 10.000 de les quals tenen menys de 48
metres, així com una quantitat indeterminada però significativa,
de famílies que conviuen en una única habitació, amb tot el que
això ha implicat durant els mesos de confinament. 

D’altra banda també és significatiu l’increment durant els
anys 20 i 21, que s’han aportat entre un 50 i un 100%
d’increment de demanda d’ajudes arribades als serveis socials
municipals o als bancs d’aliments, les cues de la fam. Molt a
prop de la nostra oficina tenim el Banc d’Aliments de la
Fundació Tardor i la seva activitat, tant dels bancs d’aliments
com d’aquest increment de demandes, ens serveix com un
indicador clar de la magnitud que ha adquirit aquesta crisi
sense precedents en la nostra memòria més recent.

Sabem que pobresa implica una disminució directa de les
oportunitats per assegurar una integració plena en la societat i
de poder gaudir del benestar que correspon al nostre nivell de
desenvolupament com a país. El model econòmic a la nostra
comunitat autònoma no ajuda a esmorteir aquest cop brutal de
la pandèmia que arrossega moltes famílies al territori de la
pobresa i malgrat mai s’havien emprat tants de recursos i
prestacions per alentir aquesta caiguda, estem perdent la batalla
contra la pobresa infantil com a societat, amb tot el que això
implica.

S’han incrementat prestacions, sense dubte, i recursos a
disposició de famílies més vulnerables i els exemples que
vostès coneixen tan bé com jo: la renda social garantida,
l’ingrés mínim vital -tot i el desesperant retard de la seva
tramitació i la necessitat imperiosa de revisar els criteris i
requisits per a la seva obtenció-, la renda mínima d’inserció
dels consells, l’augment de beques de menjador -malgrat ha
estat desafortunat el fet que haguessin sobrat diners, atesa la
situació, però que de seguida es va reorientar per crear ajudes
gestionades directament pels centres escolars-, també l’augment
d’ajudes per a lloguers -tot i que hi hagi retard en l’abonament
per problemes de gestió. i de diferents mesures indirectes, com
la revisió de la normativa per evitar el tall de subministraments
bàsics per impagament d’electricitat, aigua i telecomunicacions,
l’ampliació del bo social a més col·lectius, les moratòries
d’alguns crèdits, pagaments d’hipoteques o pagaments de
lloguer.

Ha estat un conjunt de mesures destinades a pal·liar el
drama, han estat suficients?, segurament no, segurament no.
Hem de ser més àgils en la gestió i tramitació, s’han d’ampliar
i revisar els requisits que es demanen a les convocatòries
d’ajuda, amb la finalitat que arribin a més gent. S’ha considerat
població diana d’aquestes ajudes, no només la que està en
situació de pobresa severa, com ha succeït amb l’ingrés mínim
vital, sinó que també s’ha d’arribar a la població sota el llindar
de pobresa. Ara veim que el pas de risc de pobresa a la pobresa
severa, és un pas molt curt. 

Ara bé, no ens enganyem, aquest model econòmic no serà
capaç d’absorbir tota la mà d’obra aturada, no podrà donar
treball a tota la gent que ha caigut dins del cercle d’exclusió
social. Els afectats no han de pagar les conseqüències d’un
model econòmic que posa al seu centre l’obtenció de beneficis
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econòmics, un model accelerador de desigualtat social crònica.
La societat balear abans de la crisi encapçalava un dels majors
índex de desigualtat econòmica de tot l’Estat espanyol, amb
tota seguretat els continuarà liderant, després d’aquesta caiguda
brutal d’un 20% del PIB balear, segons la Càtedra Prospect de
la Comunitat Valenciana 2030, que el situa com el més elevat
de l’Estat espanyol.

Aquest fet constitueix un indicador clar de la feblesa de la
nostra economia, de la seva dependència del monocultiu del
turisme i del sector serveis, així com de l’agreujament de les
condicions de vida del sector de població més vulnerable,
famílies que s’estan despenjant amb el risc de caure en el cercle
de l’exclusió social. El darrer informe que havien presentat i
dins el marc semestral europeu, Brussel·les alerta que l’efecte
global de les transferències socials diferents a les pensions, en
la reducció de la pobresa infantil a l’Estat espanyol, segueix
sent el pitjor de la Unió Europea, malgrat les mesures que s’han
pres en els darrers anys, però de les quals encara no s’ha notat
l’efecte. 

La pandèmia, en definitiva, ha vingut a exacerbar les
desigualtats existents, de les quals ja donàvem compte de
manera extensa a l’informe de l’Oficina de l’any 2019. Sabem
que la pobresa i especialment en els infants i joves, afecta
seriosament a la seva salut i a la seva esperança de vida,
escurçant-la en ser pitjor, de pitjor qualitat, en no disposar
d’una alimentació sana i equilibrada, en mantenir estils de vida
menys saludables, en viure en condicions habitacionals
deficients i en un estrès continu de la lluita per la
supervivència. Els infants són esponges que absorbeixen tot
aquest patiment i el malestar al seu voltant. 

La Comissió Europea afirma que els nins que han nascut a
llars pobres es convertiran en adults pobres, quedant atrapats en
aquest cercle viciós. Aquests nins són proclius a viure en
contexts convivencials no afavoridors d’un desenvolupament
harmònic nutritiu, emocional i cognitivament i fins i tot
exposats a tractes no adequats que no respecten els seus drets.
Tenen pitjor rendiment escolar, abandonen abans els estudis,
tenen més dificultats per introduir-se en el mercat laboral, són
temptats a entrar en entorns marginals, amb consum de drogues
i alcohol i a la comissió de conductes associats. Tot això
anterior no significa que necessàriament la pobresa impliqui
aquests fets, existeix una major vulnerabilitat i, per tant, una
major exposició al fracàs vital. S’ha de poder afirmar que lluny
de qualque determinisme, hi ha molts de nins i adolescents
resilients de llars pobres, jo diria la majoria, que poden
integrar-se plenament a la nostra societat. Hem de poder saber
què és el que fa aquests nins resilients i potenciar tot allò que
els reforça i aquí hem de treballar tots plegats per aconseguir
augmentar les competències i la capacitat d’afrontar les
adversitats per part de nins, nines i adolescents i sobretot la
pobresa, per ajudar-los a sortir d’aquest cercle.

La batalla contra la pobresa infantil s’ha de focalitzar en
molts de fronts diferents, creació d’ocupació, agilitació de la
tramitació i revisió de criteris de l’ingrés mínim vital, que ha
suposat una gran frustració per a molta gent que tenia
expectatives en poder comptar amb aquest ingrés de
supervivència, l’increment de la prestació de fill a càrrec, en
què l’Estat espanyol es troba en el furgó de cua dels països de

la Unió Europea, l’increment de la inversió pública en
protecció social cap aquest col·lectiu, la protecció social davant
els desnonaments de famílies amb nins i nines, la incentivació
d’ajudes al lloguer, un fort impuls a l’ampliació d’habitatges
socials i, d’altra banda, mesures com l’ampliació de places a
escoles infantils per a nins i nines de 0-3 anys de famílies
vulnerables, usuàries dels serveis socials, i altres moltes
recomanacions que s’assenyalen a l’informe sobre pobresa
extrema i drets humans, elaborat pel relator especial de l’ONU
el 2020 i que també es recullen a l’informe d’UNICEF “Com
reduir la pobresa infantil a Espanya”, així com el desplegament
i la garantia infantil europea. Mai no s’han fet tantes
recomanacions per afrontar aquesta situació com fins ara,
d’organismes, d’ONG... el que s’ha de fer és poder-les dur
endavant.

El projecte de proposició no de llei sobre la creació de la
mesa intersectorial per a la pobresa infantil que prepara la
Comissió de Seguiment del Pacte Balear per la Infància en què
UNICEF i OBIA participam juntament amb la quasi totalitat de
grups polítics d’aquest parlament, pot ser una bona eina per fer
un monitoratge de com evoluciona aquest combat contra la
pobresa des d’un esperit col·laborador i de sumar, que és el que
ha predominat en aquesta comissió de seguiment i que ha
contribuït a crear les condicions per a l’aprovació de la Llei
balear dels drets de la infància i adolescència que sens dubtes
marca un camí clar cap a situar els nostres infants i adolescents
al centre de l’agenda social, política i pública.

Fins ara seria la resposta a la primera pregunta que s’havia
fet en la petició de la meva compareixença.

En relació amb la segona pregunta relativa a l’enquesta
sobre com els nins i adolescents varen viure la pandèmia he de
dir que per iniciativa de la nostra oficina, de l’OBIA, en
col·laboració amb la Conselleria d’Educació s’enviaren més de
200.000 -200.000- correus electrònics a tots els alumnes de les
Illes Balears de 6 a 18 anys o més, incloent aquí possibles
alumnes majors d’edat que feien cicles formatius d’FP o
ensenyament secundari a través de la plataforma educativa del
GESTIB. Als correus es demanava la seva col·laboració per
contestar el qüestionari amb un missatge als pares i tutors legals
perquè animassin els seus fills a participar en la iniciativa.

Aquesta informació va arribar a les llars de les Balears el 20
de maig de 2020 i es va donar com a termini per respondre fins
al final de curs de forma voluntària i anònima un qüestionari de
quinze preguntes senzilles.

Vàrem obtenir 17.300 respostes, 12.000 en la primera
setmana, la qual cosa parla de la gran necessitat dels nins i dels
adolescents de poder expressar la seva opinió i ser escoltats
exercint el seu dret a ser escoltats i participar. Això representa
un 10% de tot l’alumnat de les Illes Balears. Jo no conec cap
enquesta semblant, almanco en els trenta-tres anys que fa que
visc aquí a les Illes Balears, on hi hagués una resposta tan
massiva per part d’infants i adolescents, evidentment amb
aquest nivell de representació del 10% amb tota la fiabilitat i
representativitat del conjunt d’aquest sector de població.

La recerca va concloure en aquell moment que el 28% havia
viscut la quarantena bé o molt bé, i el 12% afirmava haver-se
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sentit malament o molt malament. En aquest segon grup els
factors d’índole emocional havien tingut un pes molt
significatiu en la seva vivència d’aquesta crisi. El 5% dels
enquestats manifestava manca d’un dispositiu electrònic i un
2,2% no tenia connexió a internet. El 45% dels alumnes varen
contestar que l’ordinador o dispositiu electrònic que tenien era
compartit amb altres familiars.

Una de les explicacions que establíem per entendre aquells
resultats de l’adaptació positiva dels menors a aquesta situació
excepcional era el fet unànime d’haver compartit en família
aquesta experiència. La convivència enforteix l’afecte i els
vincles que componen la identitat i la cohesió familiar.

Cal destacar també la gran dosi de creativitat mostrada pels
menors, un aspecte a potenciar per part dels adults, com donar-
los espai perquè desenvolupin eines pròpies d’entreteniment
sense necessitat de planificar al detall el temps d’oci del qual
disposen.

És clar, seria interessant veure algunes de les respostes que
també reflecteixen una mica l’esperit que hi havia en aquell
moment, sobre la informació i la coordinació insuficient de les
escoles: “ens fallava molt el wifi, hi havia dies en què no
podíem avançar o tasques que eren massa llargues i estàvem
més temps fent feina ara que quan anàvem a l’escola”, altres:
“muy duro todo el día haciendo trabajos y deberes para clase
y no tener explicación de un profesor”, “el inglés, horrible,
haciéndolo sin ayuda”, “càrrega de deures”, “o carregar tant els
alumnes amb les tasques que ens proposen els professors ja que
això fa que, a part del malestar generat per la COVID,
augmenti més l’ansietat i l’insomni”, “no hacer tantos deberes
porque en la escuela no parecía que hiciéramos tantos y ahora
estoy estresado, no hago la letra tan bien como antes y la
profesora dijo a mi mamá ayer que me bajarían las notas por
la letra mal hecha ”, “yo tengo hiperactividad y encima sin
cole, sin amigos, sin extraescolar, sin mi abuela”, per
extreure’n algunes de les que en aquell moment ens deien.

En la manca de preparació de pares, alumnes, professors i
centres escolars en noves tecnologies: “no podem rendir igual
a classe presencial que a classe telemàtica”, “entram en una
profunda depressió en veure que no podem fer res més que
plorar”, “em sent molt malament amb jo mateixa perquè no
arrib a tothom, hauria de tenir-ho en compte, no dec ser l’única
segurament”.

Quant a la manca de recursos: “los profesores me mandan
cosas estúpidas y de cada vez me dan menos tiempo para
hacerlas, todas las tareas son lo mismo y ninguna sirve para
avanzar temas”, “pensar més en els nins i nines que no tenim
ordinador o wifi per fer les eines”; altres: “més temps per sortir
a l’exterior, jo penso que necessitam més espais verds per sortir
a caminar”.

En oci i temps lliure: “alargar la cuarentena hasta que
aprenda a jugar bien a Fornite”, una cosa divertida que va
respondre un..., “més festes, però que no les organitzin senyors
vells”, deien alguns, no?

Quant a proporcionar ajuda emocional, econòmica i
material: “nunca en mi vida lo he pasado tan mal

económicamente y psicológicamente”, “pediría ayuda para
una vivienda asequible, mi mamá está de baja y enferma y
vivimos en un espacio muy pequeño”.

Classes virtuals: “més videotrucades amb els amics i la
professora”, “per poder fer connexions amb la professora i els
companys, en tot el temps que duim a casa només hem fet una
connexió i trobo a faltar molt els companys”.

En solucions al coronavirus: “no ens torneu a prohibir
sortir, no feim res dolent”; o en aquest apartat de solucions al
coronavirus: “la quarantena ha estat una cosa necessària, però
sento que ens han oblidat, als adolescents, ja que quan els nins
podien sortir hauríem d’haver pogut també els adolescents en
grups petits ja que som el col·lectiu més afectat
psicològicament per culpa de les hormones i l’excessiu treball
que ens posen. Això augmentava l’ansietat i la desesperació en
la majoria dels adolescents. Ara que podem quedar amb els
amics als bars ens paren pel carrer simplement pel fet de ser
adolescents i això ens lleva totes les ganes de sortir, però hem
de fer-ho per no empitjorar encara més la salut nostra, la salut
mental”.

Bé, els he tret algunes de les respostes que em semblaven
interessants, no?

Aquesta primera radiografia extreta de l’estudi assenyalava
la necessitat de tenir en compte l’impacte del confinament en
les nenes i els nens menors de sis anys i que s’ampliés als pares
i mares la participació activa en aquests informes per conèixer
de manera més complet la seva situació davant les
circumstàncies excepcionals com les actuals.

Un dels aspectes que ens va preocupar és el fet que el 30%
dels enquestats assegurava que desconeixien l’existència de
telèfons d’ajuda a menors. 

El Decret d’estat d’alarma va agreujar la inquietud de les
diferents ONG d’infància que varen alertar que el confinament
de menors i adolescents produiria un augment de les situacions
de violència cap als menors. De fet, d’aquests 17.000 i busques
de respostes de menors només 19 menors coneixien el telèfon
europeu de la infància 116 111, un telèfon 24 hores 365 dies,
gestionat per la Fundació ANAR que... nosaltres com a
comunitat autònoma, l’oficina nostra té un conveni amb ells
atès per especialistes tot el temps. Només 19 menors coneixien
aquest telèfon. 

Aquest fet ens va alarmar molt en aquells moments perquè
era un dels motius pels quals havíem fet aquesta enquesta i
realment..., bé, també la Fundació ANAR ens enviava
setmanalment les cridades telefòniques que es rebien de Balears
i realment es rebien i teníem un xat obert, el xat ANAR, i era
també..., el nivell de contactes de la comunitat balear era molt
baix en plena crisi de la COVID ateses les dades que hem rebut
totes les setmanes. 

No obstant això, els menors han fet constar a l’enquesta els
telèfons dels seus familiars, mares, pares, padrins o dels seus
tutors, així com el 016 de violència de gènere conegut per la
població, en especial per les dones. En canvi, el telèfon de la
infància era un telèfon molt desconegut. A partir d’aquí vàrem
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fer una campanya, junt amb la Fundació ANAR, per donar
difusió específica per les xarxes socials d’aquest telèfon de la
infància. 

A conseqüència d’aquest fet la Fundació ANAR va obrir
una delegació a les Illes Balears amb l’objectiu de donar a
conèixer aquest recurs entre la població infantojuvenil de la
nostra comunitat. Al mateix temps també vàrem traslladar a la
Conselleria d’Educació les propostes que ens va fer l’alumnat.
Això en relació amb l’enquesta, després si volen alguna qüestió
més concreta també els ho dic. 

Quant a la tercera pregunta sobre l’actitud dels adolescents
en relació amb les restriccions sanitàries en temps de la
pandèmia he de dir que, efectivament, en aquell moment,
determinats grups d’adolescents no es varen mostrar
responsables amb una observança estricta de normes sanitàries.
Un any després veiem que probablement aquest ha estat el grup
que ha presentat els símptomes d’un major malestar emocional
i patiment psicològic, justament perquè és una etapa de la vida
en la qual l’element identitari central és el grup d’amics. Estar
privats d’aquest entorn més proper és com si els faltés oxigen
i els va crear una angoixa vital afegida, una angoixa que també
vivia també en el seu entorn familiar i que no han pogut
processar. 

La semipresencialitat ha perllongat en part aquest sentiment,
que mai no tornaran a la vida com era abans, amb una
desesperança per un futur que no augura res de bo per a ells. 

Recentment el director de salut mental, Oriol Lafau, es
referia a la gran preocupació per a aquest grup de població i
que ens obliga a estar molt atents per poder donar-los el suport,
la confiança i la disponibilitat emocional del món adult a tots
els nivells: pares, docents, professionals en general en contacte
amb els adolescents i el món polític.

Jo crec que en aquests moments és cert que les primeres
respostes que va tenir aquest qüestionari en principi ens van
donar aquest respir que els nins i els adolescents vivien d’una
manera més saludable, més adequada aquella etapa. El que
passa és que tots els indicadors que tenim en aquest moment a
l’abast de la duplicació de consultes que s’han fet amb els
psicòlegs d’ib-salut, l’increment a les consultes de pediatres
que les associacions de pediatria han manifestat aquests dies de
nins amb problemes d’obesitat, amb problemes d’ansietat, de
depressió, fins i tot l’increment d’intents d’autòlisi. Vaig visitar
IBSMIA i en aquell moment hi havia diverses nines ingressades
per intents d’autòlisi. Jo rep cada setmana les telefonades fetes
per menors o adults consultes relacionades amb menors i cada
vegada veig que hi ha diversos intents d’autòlisi per part de
menors. Aquest fet, aquest increment si en aquests moments
s’han produït -deia el responsable de salut mental-, uns vint i
busques, quasi trenta intents d’autòlisi en el que portam d’any
realment hem de pensar que en aquests moments ara emergeix
la part que no vèiem de l’iceberg que en aquells moments no
podíem ser capaços de reconèixer.

Les projeccions que en aquests moments es fan és que el
primer problema ara que tenim a nivell d’infància, a més de la
pobresa infantil, que la magnitud numèrica d’aquests nins sota
el llindar de la pobresa és brutal, és brutal, no podem estar ni

dormir tranquils pensant que tot aquest contingent d’alumnes
i de nins pateixen aquesta situació de pobresa que els limita i
vulnera en els seus drets serà tot el que són els problemes
emocionals en el sector d’infants i adolescents.

Per tant, realment des d’aquí hem de posar prioritat absoluta
al meu parer a aquests dos problemes que crec que des d’aquí
sí que el sistema educatiu pot tenir un paper molt important
quant a aquesta cobertura i aquest suport que es fa també des
dels programes d’acollida emocional que des de Convivèxit
s’han posat en marxa, el que ha estat EduCOVID de salut
mental també com uns programes que es fan a l’escola,
realment projectes que en aquests moments es treballen com és
crear unitats transversals interprofessionals de salut mental,
educació i serveis socials que puguin plantejar posar a
disposició els recursos dels tres sistemes a l’abast dels alumnes
i dels nins amb més dificultats, crec que hem de caminar en
aquesta línia de transversalitat per poder ser capaços d’afrontar
el que està passant. 

Realment crec, en la meva opinió, ja també com a
especialista a l’àmbit de la psicologia clínica, la (...) teràpia
infantil del trauma, hem d’estar preparats per tenir durant un
període llarg de temps conseqüències o seqüeles d’això que
s’assimila molt a una vivència traumàtica que han tingut molts
d’infants i adolescents de tot aquest procés. La
simptomatologia que presenten és una simptomatologia bastant
similar a processos traumàtics. 

Per tant, realment d’aquí una crida d’atenció a la necessitat
de poder des d’aquí a institucions, administracions, institucions
públiques, societat civil, tercer sector, classe política de posar
al centre realment de l’agenda pública i política aquests dos
problemes. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carballo. 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 de la sessió o si podem
continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Carballo pot contestar globalment a totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu. Tenc entès, Sr. Carballo,
que contestarà globalment, és veritat?

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

Sí, bé, tenim temps, no?, fins a la següent compareixença,
o sigui, que per la meva part puc fer-ho individualment o en
grup, com estimin més.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el diputat Sr. Gómez, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies a la Mesa. Bona tarda a tothom. Sr. Carballo,
moltes gràcies per la seva intervenció i sí li vull agrair la seva
exposició. 

Nosaltres vàrem demanar i vull dir-li que vostè té el
temps..., el temps, sense límit de temps i li agraesc que hagi fet
una intervenció de 35 minuts per contestar l’objecte de la
nostra petició, aquella petició que ve des de fa molts de mesos,
fa vuit mesos ja, i evidentment, com nosaltres pensàvem,
l’escenari canviaria quant a les dades perquè estam enmig
d’una crisi sanitària, social i econòmica que evidentment era
una incertesa veure com evolucionarien les dades o la previsió
de dades, que fins i tot UNICEF ha esmentat, que ha passat
d’una valoració de pobresa infantil i adolescent entre la
forquilla 22-26 a un terç que s’estima, que quan ho diuen
experts o gent que treballa en la intervenció amb infants i
joventut, com vostè i com UNICEF o altres entitats com
ANAR, evidentment les estimacions lamentablement es
compleixen. Per tant, crec que és prou important la seva
compareixença avui i tal volta serà objecte d’una altra
compareixença.

Vostè sap que els grups parlamentaris, entre ells
evidentment el nostre grup parlamentari, però ha estat un debat
durant aquesta legislatura i especialment durant el 2020 i ho és
al 2021, la preocupació per la situació de pobresa que hi ha al
nostre estat i concretament la incidència a les Illes Balears.

Per tant, l’objecte de la seva compareixença... nosaltres no
la vàrem retirar perquè enteníem que era necessària i sobretot
la segona part també, que era arran de l’estudi, el que havia
estat una experiència extraordinària, una experiència no
coneguda a les Illes Balears que és que els nostres nins, els
nostres adolescents i els nostres joves han estat confinats, han
estat confinats en un entorn familiar, han estat privats per una
necessitat de seguretat del seu oci i temps lliure, del seu sistema
educatiu presencial com era l’habitual, s’han enfrontat a
situacions de viure conflictes familiars que per la convivència
se’ls ocultava perquè pares, mares, familiars trobaven que no
n’haurien de ser partícips o simplement perquè no eren a la
llars quan passaven i tot això ha tengut una incidència
important. Llavors passaré a la part de salut mental que trob
que és important.

Jo tenc cinc parts a la meva intervenció, li vull fer una sèrie
de preguntes perquè vostè tengui temps de respondre al meu
grup parlamentari i a la resta de membres d’aquesta comissió.

Li faré la pregunta... com vostè ha acabat, ha fet una crida
d’atenció a les institucions i una reflexió, però vostè està a
l’organigrama institucional d’un executiu i, per tant, crec que
té una interlocució, una proximitat important quant als seus
interlocutors i la primera apel·lació... fer-la al Govern de les
Illes Balears. La pregunta és: estam preparats per a les

seqüeles?, les institucions públiques, els serveis públics estan
preparats, estam preparats per a les seqüeles arran de la fatiga
pandèmica, arran d’aquesta experiència, arran d’aquesta
experiència de confinament, arran d’aquestes seqüeles també en
l’àmbit de la salut mental que puguin tenir i de les experiències
que han viscut en veure aquesta situació dins la llar? Estam
preparats per a aquesta situació de fatiga pandèmica i també per
a aquesta lenta recuperació econòmica que es dóna a l’entorn
de les famílies?, i com ho viuen els joves?

Miri, li parl perquè nosaltres vàrem tenir una reunió amb el
Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears fa una setmana
i amb l’associació de familiars en tema de supervivents del
suïcidi, ... molt preocupats, molt preocupats per la salut mental,
molt preocupats per l’índex elevadíssim de temptatives de
suïcidi en aquesta edat concreta, que l’oculten molt, que
l’oculten o no li donen la importància fins i tot perquè no hi ha
formació, perquè no hi ha uns protocols actualitzats en les
persones que estan més prop d’ells moltes hores com són els
docents, per exemple, o les entitats de lleure, de voluntariat que
treballen l’oci i el temps lliure. Per tant, estaven molt
preocupats per la manca... des d’aquesta entitat i des del
col·legi oficial per la manca de recursos, de psicòlegs clínics en
l’atenció primària o en l’àmbit hospitalari o per la formació del
professorat o fins i tot per la manca de coordinació i de
protocols interinstitucionals.

Per tant, en una situació que s’ha agreujat m’agradaria
veure, conèixer les seves recomanacions, la seva valoració.
Evidentment dirà que fan falta més recursos, però on?, on i en
quin àmbit?, o si en els recursos que hi ha, hi ha un problema
de coordinació no tant falta de nombre, sinó realment de
comissió.

Vostè va presentar aquest informe i dies després vàrem
demanar la seva compareixença. Crec que ha estat encertat el
fet de constituir aquesta mesa intersectorial de la pobresa
monogràfica, de la pobresa infantil dins el Consell d’Infància,
dins el comitè d’infància. Crec que ha estat interessant.

Les recomanacions de l’enquesta, és a dir, vostè deu haver
fet un informe sobre les conclusions de l’enquesta, m’agradaria
que ens el facilités, sobretot que fes una valoració un poc més
acurada del que troba que s’ha de fer immediatament, a curt
termini sobretot. 

Parlam, i ha tret unes xifres,... no del coneixement només
del telèfon d’ajuda a la infància, que és elevat, era un 30%, un
terç de les persones de 16.000 respostes que hi va haver el
desconeixia, sinó que vostè ha donat una dada que a mi m’ha
preocupat i és la quantitat dels... que han contestat que no tenen
internet a casa seva, és a dir, que no es poden comunicar en
l’àmbit que avui dia és un instrument de... fins i tot de
socialització com és internet, les xarxes socials, fins i tot els
correus electrònics. Trob que és important.

L’índex elevat de gent que s’ha trobat molt malament,
l’índex, el nombre de persones que s’ha trobat, que era un
2,2%, malament o molt malament. 

Ha donat vostè respostes... fins i tot que hi havia infants que
han fet recomanacions, “una llar per a la meva família”, és a
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dir, jo sé que vostè n’ha fet una mostra, però m’agradaria saber
quines conclusions més globals treu..., més específiques treu
d’aquest informe i quines recomanacions fa ara mateix per
exemple a la Direcció General de Menors, Família i Infància o,
per exemple, als consells insulars o a la resta d’institucions,
sobretot en la part d’infància arran d’aquest informe.

També li diré... preocupats, molt preocupats per la imatge
de com s’ha tractat la infància i l’adolescència en el
comportament de la pandèmia, fa uns moments hi ha hagut unes
declaracions deplorables per part d’alguns irresponsables
polítics que tornaven a estigmatitzar un col·lectiu de joves i
deien que no acudien a aquesta comissió perquè la vinculaven
a un debat polític, a una altra comissió que no té res a veure
amb aquesta, no els deu interessar ni el paper que té... el que és
director de l’Oficina d’Infància i Adolescència ni la seva
comesa.

Per tant, quan surten notícies com el que ha passat a la
Intermodal ens preocupa molt. Ens preocupa molt l’altaveu que
ha tengut aquest ressò del que està passant a un indret que és de
gestió pública i on es denuncia la situació de conflicte,
d’agressions, de relacions... de possibles casos d’explotació de
menors o d’abusos de menors tant a dos parcs de la Intermodal
com al Parc Wifi de Palma. Vostè i la Defensora del Ciutadà de
Palma es varen haver d’interessar per aquesta inacció de
l’administració en un fet que ara ressona als mitjans de
comunicació.

M’agradaria saber si vostè considera que això també s’ha
incrementat arran precisament d’aquesta rebel·lia innata -i
pròpia també- i que s’ha agreujat en el tema de no poder viure
i conviure els infants... sobretot els joves i adolescents el que és
la seva llibertat, el seu oci. Si això s’ha incrementat i ha tengut
una incidència major i quines actuacions hi ha hagut sobre
aquest tema. Vostè fa tres setmanes o així ho va denunciar, va
dir que s’havia d’actuar i quines mesures s’han pres en aquest
sentit.

Tenim una oportunitat amb la llei de joventut, per a les
polítiques de joventut que afecten evidentment a nins, a joves
de 16 anys cap a 30 anys. M’agradaria saber si vostè ha estat
convocat, si vostè ha presentat propostes per aquestes
polítiques de joventut que és un tema transversal evidentment,
que parla de la salut, de la promoció de la salut en els joves, del
tema de l’oci, està vinculat al tema de l’ocupació i de model
econòmic de la nostra comunitat autònoma, al tema de
l’educació, al tema de la formació, al tema de la formació
també d’adults i de famílies. Per tant, m’agradaria saber si el
paper de l’OBIA, si el seu paper també ha estat... si ha
participat en aquest avantprojecte de llei, de redacció, i quines
són les seves recomanacions.

Sé que tots sortim en un context COVID, però d’aquesta
excepció que comenta el Govern de les Illes Balears moltes
vegades en les seves intervencions també hi ha una necessitat
d’actuació amb més cura i també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, vagi acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

..., per tant, de noves propostes per abordar tota aquesta
situació. 

Ja acab, vicepresidenta, ja acab. M’agradaria saber també
la seva valoració en conjunt sobre si els drets bàsics de la
infància amb aquesta escassa resposta per part de
l’administració a greus problemes que es donen vulneren
aquests drets i què hem de fer per evitar la vulneració d’aquests
drets bàsics de la infància no per actuació, sinó per omissió o
falta de recursos perquè crec que vostè és qui ha de ser el
garant precisament dels drets dels infants i dels adolescents en
la nostra comunitat autònoma.

Lament que no tenguem gaire temps. Esperaré les seves
respostes i la meva rèplica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la diputada Sra. Durán per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades, diputats
i molt bona tarda, Sr. Serafín Carballo, molt contenta de tenir-
lo aquí, senti’s com a casa.

Nosaltres crèiem que era molt necessària la seva
compareixença. Hem de dir que és veritat que els temps
parlamentaris són com són i aquesta compareixença que es va
demanar el mes d’agost idò s’ha fet el mes d’abril, el mes
d’abril en què han passat moltíssimes coses.

Hem de dir que s’havia fet aquesta compareixença per
parlar precisament de la memòria a l’any 2019, quan supòs que
deuen quedar pocs mesos perquè ja es pugui presentar la
memòria del 2020.

Per tant, això és una mica el que passa, que parlam ara
d’unes dades que en aquell moment varen ser titulars d’un 22%,
25% de pobresa infantil a Balears, que sortia del seu informe,
però aquí estam parlant ara d’un... ara vostè ha dit que no
podem donar una dada, que tenen indicadors, jo tenc apuntats
tots els indicadors que vostè ha dit, però la veritat és que és
alarmant. I a dia d’avui, al mes d’abril encara és més alarmant
perquè a dia d’avui sabem que tenim 116.000 aturats, un 19%
de taxa d’atur, 40% d’atur juvenil, 73% d’atur de llarga durada
i 40.000 famílies a les Balears amb dos membres a l’atur.

Per tant, si a aquests indicadors que jo li acab de donar ara,
ah!, i 30.000 persones en ERTO. Si a aquests indicadors que jo
li acab de donar ara, hi sumam tots els indicadors que vostè ha
donat abans, que eren més de 30.000 llars compartides, més de
10.000 habitatges amb menys de 48 metres quadrats, famílies
que viuen juntes en una única habitació. Tots sabem que s’han
quadriplicat les cues de la fam, que el perfil de les persones que
ara estan a una cua de la fam és totalment nou, és a dir, són
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persones que per primera vegada han hagut de cercar quina era
l’oficina de serveis socials més propera a ca seva, estic parlant
de Palma, si no han hagut d’acudir al seu regidor, al seu
municipi, a demanar una ajuda, i els han destinat anar a una
ONG, anar a una entitat que els dóna una bossa de menjar cada
quinze dies. Això és terrible, fins i tot hem parlat amb entitats
que ens diuen que a una sèrie de famílies els duen les bosses a
ca seva per no haver de passar la vergonya d’estar a una cua de
la fam.

I això ho viuen els nins, aquestes problemàtiques, que ja
eren terribles les dades que teníem a l’informe de l’any 2019,
ara ens posen els pèls de punta, quan sabem que d’aquí a no res
tendrem unes dades que faran por, perquè es parla que a les
Balears tenim més d’un 35% de pobresa. Per tant, jo no sé quin
percentatge serà la pobresa dels menors de 16 anys d’aquí a uns
mesos, però sí que sabem que serà molt alt.

Ha dit una cosa, que vàrem aprendre de les anteriors crisi.
Jo no ho sé, però no crec que estiguem fent bé les coses, Sr.
Carballo, de cap de les maneres no crec que es facin bé les
coses. Això de l’escut social, l’ingrés mínim vital, vostè ho ha
dit en la seva introducció. En canvi, vostè després ha dit que ha
estat una frustració de les expectatives i ha dit que era un
fracàs. L’altre dia hi va haver un debat en el Parlament i es
varen molestar perquè jo vaig dir que era un fracàs i vostè ha
utilitzat aquesta paraula i ha dit “frustració de les expectatives”,
que és exactament el mateix que jo vaig dir en el Ple aquesta
setmana. Què ha passat? Que de 30.000 persones que ho han
demanat a les Illes Balears, ho tenen 2.000. Estam parlant d’un
5%, és molt poca gent.

Arran del seu informe, nosaltres vàrem presentar una
interpel·lació en el Parlament, vàrem fer una interpel·lació a la
consellera, per parlar de pobresa infantil. Després, com vostè
sap, després de les interpel·lacions hi ha una moció. Vàrem
presentar una moció amb vuit punts, gran part d’aquests punts
sortien en el seu informe, vostè recomanava aquest tipus
d’indicadors i el varen votar en contra, el Govern ens va votar
en contra.

Li he de dir que nosaltres, quan es va veure aquesta moció
en el Parlament, ja demanàvem que les famílies que tenien
RESOGA i que havien demanat l’ingrés mínim vital, que dia 30
de setembre no els suspenguessin la RESOGA. No ho vàrem
aconseguir, sí que és ver que després, el mes de desembre, es
va fer una modificació del decret i sí que és ver que es va
arreglar aquest tema. Però durant aquest temps hi va haver
moltes famílies que varen quedar sense renda social garantida
i sense ingrés mínim vital. Nosaltres vàrem demanar des del
principi, el mes de juny, que les famílies que tenien targeta de
menjador, que havien tengut targeta de menjador els mesos de
confinament, que els mesos de juny, juliol i agost continuessin
amb les targetes menjador. Ens varen votar en contra, no ho
vàrem aconseguir. Vostè creu que si una família és pobra i no
té per donar menjar als seus fills fins el mes de juny i no poden
fer feina, vostè creu que el juliol, l’agost i el setembre li han de
llevar la targeta de menjador? Idò ens varen votar en contra,
que era el quart punt d’aquesta moció que jo li dic.

Vostè deia que molts de nins de 0-3 anys quedaven sense
una plaça municipal, quedaven sense una plaça, sobretot jo

estic parlant de famílies vulnerables, estic parlant de famílies
vulnerables. Nosaltres demanàvem que quan hi hagués una
situació d’especial vulnerabilitat i no hi hagués hagut cap plaça
municipal, que s’hagués pogut concertar. És a dir, nosaltres
demanàvem concertacions de places privades per a places
infantils de 0 a 3 anys, ens varen votar en contra. Nosaltres
demanàvem la creació de nous centres socials i d’oci juvenil,
que era una cosa que vostè demanava en els barris més
vulnerables, crèiem que s’havia d’apostar per aquesta sortida i
estam parlant que aquest informe era de l’any 2019, ens varen
votar en contra.

Nosaltres vàrem demanar revisar els requisits i els
procediments per assegurar que les ajudes de lloguer a les
famílies vulnerables, tenguessin un especial requisit per a
aquells que tenguessin nins menors; nosaltres creim que era
important que es canviessin els requisits de les ajudes de
lloguer. Per descomptat que de 8.000 ajudes que s’han demanat
l’any 2020, enguany, ara el mes d’abril si tot va bé, aquest mes
en cobraran, però queden 7.000 persones que han demanat
ajuda de l’any 2020 que encara no l’han cobrada, que és una
altra cosa. Bé, idò això jo li dic, modificar els requisits perquè
les famílies vulnerables amb fills tenguessin més accés a les
ajudes de lloguer, ens varen votar en contra. També li he de dir
que aquesta setmana el vàrem tornar presentar d’una altra
manera i ens han votat a favor, cosa de la qual estic contenta i
ho he de dir.

Després vàrem demanar que es fes un estudi de tots aquests
nins que viuen en habitatges compartits. Vostè ha donat una
xifra, però no només habitatges compartits, també habitatges
ocupats. Hi ha molts de nins i nines d’aquestes Illes Balears que
viuen en habitatges ocupats. A mi em pareix terrible, jo vaig
explicar i ho he explicat aquí diverses vegades que conec un
cas que en el confinament dins un habitatge hi vivien vuit
persones, aquestes vuit persones tenen tres habitacions, a una
d’aquestes habitacions hi viu una mare i un nin petit i paguen
per l’habitació 250 euros. Aquestes persones no tenien res per
menjar, aquesta dona vivia de l’economia submergida, com
moltes dones en temps de pandèmia varen quedar sense cap
tipus d’ingrés i ho passaven molt malament. Per descomptat no
tenia internet, li enviaven els treballs de l’escola al mòbil de la
mare d’aquest nin i per fer una fotocòpia dels treballs que havia
de fer, havia d’anar a una copisteria i li costaven les fotocòpies
setmanals entre 6 i 7 euros que no tenia. Vull dir que estam
parlant d’aquests drames, que crec que se’n parla poc.

Quant al seu informe, hi havia dos temes molt preocupants,
un era la pobresa evidentment i l’altre el tema dels menors que
nosaltres a Balears encapçalam les situacions de risc per als
menors de tot Espanya, encapçalam les situacions de risc per a
la infància a tot Espanya. Això és molt preocupant, però en
pandèmia encara molt més. 

Li he de dir que hem presentat diverses mocions i
proposicions no de llei en aquest parlament, sobre el tema de
les menors tutelades i dels abusos sexuals i de les explotacions
sexuals. Hem aconseguit que tant els consells insulars com el
Govern ja es personin directament tot d’una que hi hagi una
denúncia. Això s’ha aconseguit, ens vàrem votar a favor i ho
vull agrair, perquè era una cosa que era increïble que encara no
passàs, però a instància nostra es va aconseguir. No hem
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aconseguit que es revisin els protocols i no hem aconseguit
moltes coses.

També li vull dir que nosaltres estam molt preocupats amb
totes aquestes conseqüències que ha tengut la pandèmia per als
infants, evidentment per allò que deia el meu company, pel
tema dels suïcidis, però també evidentment per les agressions
dins la violència intrafamiliar, hem presentat una proposició no
de llei amb molts de punts, com que supòs que tenc poc temps,
després explicaré aquesta iniciativa que hem presentat ara fa
molts pocs dies, perquè estam molt preocupats amb aquest
tema. I dir-li una dada, que nosaltres també ens vàrem reunir
amb el Col·legi de Psicòlegs, i també vàrem tenir aquí el
president del sindicat SIMEBAL, el Sr. Miguel Lázaro, com
vostè sap, hi va haver una dada que va donar que a mi em va
preocupar moltíssim i vostè que ha dit que és psicòleg clínic
m’entendrà. Les psicoteràpies abans de la pandèmia eren...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, vagi acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ja acab. Eren de 45 minuts cada 15 dies. Ara després de la
pandèmia, les psicoteràpies són de 30 minuts cada 3 mesos.
Vostè creu que una persona que ha de menester, un nin menor
que ha de menester una psicoteràpia pot tenir una psicoteràpia
de 30 minuts cada 3 mesos? A mi me pareix una autèntica
barbaritat i li dic que sé de què parl, les famílies que podem
pagar, que poden pagar, ho paguen, les famílies que no ho
poden pagar ho passen molt malament. És un tema que a
nosaltres ens preocupa molt, hem presentat moltes propostes,
però després ja continuarem.

Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la diputada Sra. Mayor per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bona tarda, Sr. Serafí,
i benvingut novament aquí a la comissió.

Vostè ha fet una reflexió sobre tot el tema de la pobresa i
les conseqüències de la pobresa que hi ha actualment i estem
bastant d’acord amb la seva reflexió. Nosaltres des d’Unidas
Podem estem molt d’acord amb allò que diuen també tots els
informes i que vostè mateix ho ha dit, que un nin nascut en una
casa pobra és un adult pobre i que complica moltes més
conseqüències que poden venir després derivades d’aquesta -
diguem- convivència de la pobresa.

Nosaltres estem també d’acord que evidentment la crisi
provocada per la COVID-19 no pot ni molt manco ser
exactament igual gestionada que la crisi de 2008. Vostè ha fet
aquí tot el..., ha mencionat diferents mesures que s’han ficat
ara, que són actualment a tot l’escut social per poder d’alguna

manera pal·liar tot el tema de la pobresa: els ERTO, les
moratòries, les ajudes al lloguer i tot.

Pensam també, però, que el problema principal en aquest
cas és que hem arribat a aquesta crisi ja dèbils, dèbils, amb un
sistema dèbil. Som treballadors pobres ja, abans de la COVID
ja érem treballadors pobres, portem molts anys sense cap tipus
de reforma laboral i des de la Unió Europea ens ho estan dient
des de fa 20, 30, 40 anys que s’hauria d’haver fet aquesta
modificació. 

El tema dels lloguers, el tema de l’accés a un habitatge ja el
2019 tots els informes d’UNICEF, d’Amnistia Internacional, de
FOESSA ja ho alertaven, abans de la COVID, que la
problemàtica i la desigualtat i la pobresa a les Illes Balears era
l’accés a un habitatge. Nosaltres ho diem per activa i per
passiva, cal una reforma de la Llei d’habitatge, volem regular
els preus de l’habitatge i ho torn a dir novament a totes les
intervencions que torn a fer, per favor, també faig una crida a
totes les formacions polítiques perquè així li donin suport. Aquí
sentim intervencions d’altres formacions polítiques de posar
exemples d’una dona que ha de conviure en una habitació amb
diversos fills precisament és per això, per la problemàtica que
tenen en l’accés a l’habitatge, i això el que fa és encara
empobrir més la ciutadania. Llavors, torn a demanar, per favor,
que ens posem d’acord perquè hi hagi una solució per a
alternativa habitacional i que la gent dret a habitatge
simplement per complir amb la Constitució i la Carta dels Drets
Humans.

M’han sorprès moltes les xifres que vostè ha dit, més de
30.000 llars compartides i més de 10.000 simplement de 40 m2

aquí, a Balears, entenc que són aquestes xifres que vostè ha
donat. Ho trobem esgarrifós, ho trobem molt preocupant i crec
que des de les institucions en aquest cas n’hem de prendre nota
i realment ser valents amb això.

També estam molt preocupats -el Sr. Gómez ja li ha fet la
pregunta i en aquest cas nosaltres també hi donam suport-,
estam molt preocupats també per tot l’augment que hi ha en tot
el tema de malestar emocional que pateixen els infants, tot el
tema psicològic, tot el tema d’intents de suïcidis que hi ha.
Això ens fa preguntar si estam fallant com a societat i si el
sistema funciona, funciona el sistema educatiu?, funciona el
sistema social que tenim de cara als infants?, com és possible
que en un període de confinament tots sabem i també tenim les
conseqüències, però que vingui i que provoqui tot aquest tipus
de cosa és que qualque cosa està fallant, què falla?, estam
preparats per abordar tot això que hi ha ara actualment?

Després, vostè ha mencionat de la Comissió d’Infància i
d’Adolescència, que estam ja preparant la proposició no de llei
sobre una mesa sectorial, ara mateix els partits que som a
aquesta cambra formam part d’aquesta comissió i estam tots
d’acord, de fet, crec que està pendent ja de registre perquè ja fa
estona que està feta, però si hi ha temps, ja que som aquí en seu
parlamentària, sí que m’agradaria que almanco quedés aquí
reflectida que ens expliqui realment els beneficis que pot tenir
aquesta mesa sectorial que és per això la iniciativa que farem. 

Després a veure si també té alguns tipus d’estudis sobre
l’impacte que ha provocat aquesta transició que vàrem tenir a
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l’hora dels estudis en els infants de l’escola, d’estar un temps
sense anar a l’escola, de fer l’escola a nivell on line i ara
novament l’escola a nivell presencial. Si més o menys hi ha
qualque tipus d’estudi de l’impacte que ha tingut en l’alumnat,
si ha estat perjudicial, beneficiós, ara també amb el tema de
presencial també són menys ràtios a les aules i, bé, m’agradaria
saber un poquet a veure si ja tenim aquest tipus d’estudi,
perquè quan hi va haver tot el tema de confinament es va veure
que hi hauria molta problemàtica per les classes telemàtiques
no presencials, només varen estar uns mesos, ara novament han
tornat, doncs, a veure si més o menys sí que se sap un poquet
com està anant actualment i si ha minvant un poquet el
coneixement...

Després també tot el tema de..., m’ha preocupat una
miqueta l’enquesta, els resultats que deien que hi havia molt
poquet percentatge dels nins i nines i adolescents que coneixien
les eines que tenien quan tenien qualque tipus de problemàtica,
com violència a la casa o qualsevol tipus de cosa. 

Record la intervenció de la compareixença que vostè va fer,
trob que va ser la darrera que va fer, ara no ho sé, però record
que sí deia que, cercàveu vosaltres també una mica les eines per
veure com poder fer difusió perquè us adonàveu que els nins no
funcionaven tal vegada per WhatsApp i que llavors estàveu
mirant passar-ho a Instagram o per qualsevol altra cosa.
M’agradaria saber si ja heu posat en marxa algun tipus de
campanya per alguna xarxa social o quina eina en aquest cas
empreu i, bé, sobretot, de quina manera heu pensat o heu donat
a conèixer aquest tipus d’eines que tenen els infants per poder
accedir-hi quan tenen alguna problemàtica.

Aquí també ho vinculo, en aquest cas, amb tot el tema de la
llei nova d’infància i adolescència que s’ha aprovat en el
Congrés dels Diputats. També a veure si hi ha qualque tipus de
planificació per donar conèixer aquesta llei als infants en aquest
cas, si teniu pensat alguna cosa. Sobretot també a causa de
l’augment, tots els estudis ens ho indiquen, de maltractament
que hi ha hagut amb tot el tema del confinament a la llar. Veig
ara mateix una notícia de fa cinc dies que alertava que els
advocats de família alertaven que hi ha hagut un augment de
tots els casos de maltractament a la llar durant el confinament,
que estava..., bé, que es fa patent, i no és l’únic estudi.

I ja per acabar, fent referència també un poquet a la Llei de
la joventut, però en aquest cas em centraré un poquet als
consells de la infància municipals. A la Llei de joventut el
Consell de Joventut més o menys ja hi queda un poquet legislat,
però m’agradaria conèixer també la seva opinió dels consells
de la infància, si troba que s’han de millorar, com funcionen,
perquè és l’única eina en aquest cas on els fillets poden
participar, on poden d’alguna manera començar també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mayor, vagi acabant.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

... -sí-, bé, l’activitat així un poquet política i ser un poc
l’interlocutor. M’agradaria conèixer la seva opinió, si realment
funcionen o no els consells de la infància. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, això, que
substituesc el Sr. Ensenyat, he arribat un poquet tard a la
comissió i no he estat a temps a dir-ho. 

Moltes gràcies, Sr. Carballo, per ser avui aquí i per
explicar-nos, donar-nos aquesta explicació, la veritat que
bastant aclaridora i bastant exhaustiva del que han passat
aquests mesos sobretot en temps del confinament i així com li
arriba a la seva oficina així com ho viuen els infants i els
adolescents, que al cap i a la fi és l’objecte de la seva feina. 

Clar, parlam de pobresa infantil, parlam que cada vegada hi
ha més pobres i aquests de cada vegada ho són més. Això ja
venia d’enrere, convindrà amb jo que això ja venia d’enrere,
que la sotragada que se’n duen les famílies vulnerables amb la
crisi de 2008 no havia estat superada, era una façana, era una
qüestió estètica el fet que ens pensàssim que la crisi de 2008
per a les famílies vulnerables havia estat superada. No era cert.
És cert que la cosa no era tan greu, però no havíem superat
això, entre altres coses perquè en vàrem sortir empobrits
d’aquella crisi, sobretot les famílies vulnerables en varen sortir
empobrides d’aquella crisi amb sous més baixos, etc. 

Per tant, és important el que vostè ha remarcat, que la
pobresa infantil és un atemptat al dret dels infants. Jo crec que
hem de tenir molt present això, hem de tenir molt present tots
plegats, sobretot les administracions públiques, que la pobresa
és un atemptat, la pobresa infantil als drets dels infants, la
pobresa als drets humans. Per tant, siguem molt conscients
d’això i recordem tots plegats que pobresa en aquest món
nostre, en el suposat primer món, també n’hi ha i molta. El que
passa que -ja dic- marcam una façana, posam una façana i
l’arraconam, però hem de ser conscients de què tot això hi és.

El confinament ens fa surar tot això, ens posa tot això
damunt la taula i tota la problemàtica que havia estat un poquet
amagada, que submergia després de la crisi de 2008, emergeix,
emergeix en dos mesos de confinament i ens adonam que
efectivament hi ha drames familiars com una mare amb un
menor a una habitació que li fan pagar una barbaritat de
lloguer, abusen en el preu del lloguer, que viu en precari i fa
feina en precari a l’economia submergida. Clar, en aquest cas
es va quedar sense res, automàticament es va quedar sense res.
Però clar, hem d’anar a l’arrel del problema, no ens hem de
quedar en el problema, hem d’anar a l’arrel del problema i
l’arrel del problema és el sistema, el sistema que permet que
una mare amb un menor faci feina a l’economia submergida i
sigui abusada pel fet de tenir un habitatge. Ah!, i quan un
govern intenta posar mà al tema de l’habitatge, l’acusen de
totes les animalades possibles, ah!, hem de saber quin és el
problema i anar a l’arrel del problema, perquè a aquesta mare
que té aquest problema, que és greu, molt greu, li hem de trobar
una solució particular, però sobretot hem d’intentar que no hi
hagi cap mare amb un menor abusada pel fet de tenir un
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habitatge, cap, no una, cap. Per tant, hi ha d’haver una solució
global, i la solució global passa per posar mà al tema de
l’habitatge i per posar mà al tema de l’economia submergida.
No passa només per solucionar un sol problema concret.

Quant als adolescents, per exemple. Jo crec que aquí tenim
també..., és cert que l’edat, l’adolescència és quan, per dir-ho
de qualque manera, vivim més fora de ca nostra, és a dir, allà
on tenim el nostre nucli és fora de ca nostra, no és amb la
nostra família per dir-ho de qualque manera, sinó que és amb
els amics, i clar, el fet que ens privin d’estar amb els amics ens
provoca una frustració, ens provoca una frustració que du a
algun tipus de comentaris i a viure-ho malament. Però també és
cert que com a societat hem de fer una revisió, és a dir, per
ventura com a societat hem exagerat les bondats de la cultura
de l’oci, vivim massa pendents de l’oci i molt poc del treball o
del sacrifici. No dic que ens haguem de flagel·lar i sacrificar i
no dic que l’oci no sigui important, però per ventura no ho és
tot i després del confinament per ventura, o en haver passat
aquests moments que vivim ara, per ventura hem de fer un
pensament i hem de tornar posar en valor el sacrifici, el treball
i alguns valors que a dia d’avui han estat substituïts
exageradament per l’oci. Per això els nostres adolescents han
viscut com han viscut -alguns- el fet de no poder tenir oci a
l’estiu passat, per exemple, o molt poc oci a l’estiu passat, que
-ja dic- és una situació complicada per a un adolescent perquè
normalment viu més fora de casa que a casa, d’això també
n’hem de ser conscients i és un problema i hem de veure com
ajudam a aquests adolescents. 

Clar, la semipresencialitat no ha ajudat gens tampoc, perquè
no han pogut veure els seus amics com aquell que diu ni a
l’institut. És a dir, que quan han reprès les classes, alguns no
han pogut veure els seus amics ni a l’institut. Per tant, és ver
que la situació és complexa, però per ventura com a reflexió ho
deix aquí. No som el titular de la comissió i em puc permetre
el luxe de fer aquestes reflexions.

I també em sap greu que el PP s’apunti a fer servir “cua de
la fam”. Em sap greu, és un concepte estigmatitzador i s’apunta
a fer servir aquest concepte i em sap greu, la veritat perquè
estigmatitza i em sap greu. 

Llavors aquí hi ha un tema i és que -i crec que també s’ha
de posar en valor- l’esforç fet per part dels ajuntaments. Els
ajuntaments han tengut un paper fonamental, sobretot els
serveis socials dels ajuntaments, han tengut un paper
fonamental en la superació del confinament i l’estan tenint ara,
perquè els treballadors i les treballadores socials fan 20 hores
de feina cada dia, els regidors dels serveis socials dels
ajuntaments fan feina amb els serveis socials dels ajuntaments
i fan qualsevol feina en tots els aspectes. I el temps de
confinament varen fer feina..., clar, era més fàcil en els pobles
que no a Palma o a segons quins llocs, però varen fer feina
perquè a tothom hi pogués arribar internet i és ver que a Palma
és molt complicat, a Palma o a alguns altres municipis, però sí
que crec que és important posar en valor la feina dels
ajuntaments, dels serveis socials dels ajuntaments, de tots, de
qualsevol color, tothom s’hi va aferrar, i el fet que els regidors
han fet feina a mitges amb els tècnics, no han estat en cap
moment...

I també una altra cosa que es va posar damunt la taula el fet
d’haver de conviure i estar tancats, confinats aquelles setmanes
són els maltractaments, els maltractaments tant a les dones,
com els maltractaments infantils. Clar, això va provocar
situacions molt greus, molt greus que a sobre no moltes
vegades no sabien els afectats com les havien de resoldre. És
vera que des de l’administració es va posar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, vagi acabant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, sí. Tot d’una en marxa protocols, es va fer publicitat de
telèfons, etc., tot això hi va ser, però eren situacions
complicades.

I per acabar, alguna cosa positiva: també és cert que la
convivència a la majoria de famílies les va reforçar i molts
d’infants i adolescents també per primera vegada varen poder
conviure durant molt de temps amb la seva família, i això
també a alguns nuclis familiars els va reforçar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Carballo benvingut una vegada més en aquesta comissió. Han
estat moltes les explicacions que ha donat, algunes de les coses
que estaven previstes que li demanàssim avui, ja les han
formulades alguns dels companys, però així i tot vull fer una
mica de repàs al que hem pogut entendre d’aquest resum o
aquest informe anual de l’OBIA de 2019, un informe complet,
però permeti’m que li transmeti la preocupació d’aquest grup
parlamentari per l’impacte que la pandèmia ha causat, vostè ja
ho ha dit i crec que hem pogut llegir entre línies que la situació
serà molt pitjor que allò que reflecteix aquest informe d’ara ja
fa dos anys, que pareix que és prehistòria pràcticament, si
comparam amb el que hem viscut tan intensament i tan
dramàticament en alguns casos durant el darrer any i busques.

Nosaltres estam preocupats i crec que vostès també. A mi
m’agradaria que ens digués a banda d’aquesta radiografia què
és el que ha fet, què és allò que és més urgent i més prioritari,
què és allò que més li preocupa en aquest moment i què és allò
que sí o sí hem de solucionar. Crec que si hagués de triar un
parell de coses seria difícil, però sí que li demanaria quina seria
la prioritat en aquest moment, perquè per això que ens ha
relatat, creim que són moltes les coses que hauríem d’arreglar
i que no fa pinta que això pugui ser així.

Una memòria que destaca, vostè ho ha dit també, que entre
el 22 i el 25% dels menors balears estan en risc de pobresa, en
aquest llindar, com valora vostè aquesta dada i si pensa que in
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crescendo, crec que sí, també ho ha insinuat, quins han estat els
instruments per afrontar i capgirar aquesta situació? Quines són
les actuacions que des de l’Oficina Balear de la Infància i
Adolescència es proposen per revertir aquesta realitat? Després
de la pandèmia, voldríem equivocar-nos -com dèiem- creim que
la situació encara serà pitjor i, quins són els mecanismes que
hem de posar en marxa per poder arreglar aquesta situació?

Pel que fa al maltractament infantil, segons aquest informe,
les Illes Balears encapçalam el rànquing estatal de notificacions
al registre unificat de maltractament infantil durant l’any 2019.
La meva intervenció d’avui es podria limitar a una pregunta,
com hem arribat fins aquí?, com és possible que haguem arribat
fins aquí? Érem una societat pròspera, una societat rica, és
veritat que arrossegam dues crisis pràcticament consecutives i
que no ens recuperam d’una i ens ficam a una altra pitjor -“de
Guatemala a Guatepeor”, que deia aquell-, però aquesta és la
gran pregunta que jo li vodria fer, com és que hem pogut
arribar fins aquí?

Pel que fa a l’àmbit educatiu, malgrat la lleugera millora en
el nombre d’alumnes que obtenen el títol d’ESO, el 86,3 davant
el 85,5 del curs 2017-2018, un informe que constata també el
lideratge, aquest trirànquing de les Illes Balears dins l’àmbit
estatal en relació amb l’abandonament escolar. A més, un 80%
de repetidors són infants en situació de pobresa i ens ha colpit
molt, ens ha fet mal pensar i escoltar que vostè digui que aquest
entorn de pobresa, tot i que la resiliència és possible i la millora
és possible, que si neixes a un entorn pobre segurament tens
totes les cartes per continuar sent-ho quan siguis adult. Així que
ha parlat d’alimentació, d’abandonament escolar, d’un mercat
laboral que es fa difícil, d’un entorn marginal, de conductes
associals, de vulnerabilitat al cap i a la fi. Per tant, li tornaria a
demanar: com és possible que haguem arribat fins a aquesta
situació?

Un informe que destaca altres indicadors preocupants com
és el gran nombre d’expulsions d’alumnes dels centres. Com
explica aquesta situació i quines propostes faria per poder
solucionar-la?

Pel que fa als plans d’infància crec que són pocs o cap els
municipis que disposen d’un pla, són poquíssims, no?, pel que
hem pogut llegir, com valora que la gran majoria de municipis
no disposin d’aquests plans i com valora que fins i tot el
tenguin alguns consells insulars o no el tengui tampoc
l’executiu o almanco no desenvolupat com hauria de ser?

Pel que fa a l’educació 0-3 anys, nosaltres sempre hem
apostat molt per aquest tipus d’educació, perquè tothom hi
tengui accés, quin és la valoració que fa l’informe sobre aquest
tipus d’educació? Nombre elevat de famílies que no troben
plaça a centres públics i diu textualment que aquells que són
privats són inassumibles per a moltes famílies. Per tant, aquí
també tenim una altra mancança a una societat que se suposava
que era rica i avançada. 

Pel que fa a la salut l’informe mostra la problemàtica
estructural que pateix Balears davant, per exemple, la manca de
pediatres. Té solució això? Perquè en sentim parlar una i una
altra vegada, es fan propostes una i una altra vegada i al final
no s’arriba a solucionar aquesta papereta.

Tema d’addiccions, també ens preocupa. Vostè parla que
creix l’addicció als jocs i a les apostes, però amb aquest
confinament i semi confinament crec que són moltes les
addiccions que han crescut, i no només aquestes, són moltes.
Per tant, quina seria la valoració i quina la solució? Supòs que
són, imaginam o nosaltres apostam per polítiques preventives,
pedagogia, però una vegada que hi som, que ens hi trobam i
que segurament l’informe de 2020 ens mostrarà que és així,
encara haurem de posar cures immediates i no tan sols de
prevenció.

Pel que fa a la realitat actual ens preocupa molt que aquesta
pandèmia s’hagi traduït en una desprotecció del dret de la
infància. Li tornaria a fer la mateixa pregunta, però li faré al
final, és impossible, no sé com hem pogut arribar a aquesta
situació que tenim pel que fa a aquest dret de la infància, pel
que fa als maltractaments, pel que fa als abusos, pel que fa a
tantes coses que haurien de ser, se suposa que els nins en
essència han de ser feliços i pel que vostè ens conta i ens
contarà a l’informe de 2020 les coses van a pitjor.

Per tant, aquesta és la reflexió que jo li volia fer, pel que
hem d’estar. Vostè ha dit que hem d’estar preparats per les
seqüeles que deixen i que deixaran als nostres infants els
processos traumàtics. He llegit avui una dada que m’ha
esgarrifat: 250 nins es varen intentar suïcidar o es varen
suïcidar en el nord-est de Síria durant el 2020. M’imagín que
no arribarem a aquesta situació, però això és el més similar a
una guerra que hagin pogut viure els infants que han nascut la
darrera dècada o els darrers vint anys o els que en tenen ara 30.
Per tant, ens preocupa molt la salut mental. 

Ja que els meus companys cadascú ha venut el seu llibre jo
també li vull dir que aquest parlament va fer un encàrrec
concret al Govern pel que fa a salut mental, que vàrem rebre
l’enhorabona, per cert, del Col·legi de Psicòlegs, on
demanàvem, instàvem l’executiu a augmentar pressupost de
salut mental per implementar el Pla estratègic de salut mental,
un pla que tenim, però que està allà dormint els somnis dels
justos perquè no s’arriba a desenvolupar, perquè no s’aplica i
perquè creim que està una mica abandonat. La pandèmia no ho
pot justificar tot. Precisament a la salut mental s’ha d’injectar
en vena el pressupost que faci falta perquè és clar que salut
física, emocional i mental van de la mà i amb la que cau estar
content i estable emocionalment es fa veritablement complicat;
una proposició no de llei que també apostava i ha dit al Govern
que faci i augmenti la plantilla d’especialistes en psicologia
clínica perquè pensam que ens faran moltíssima falta. 

De moment només això, però si de cas en el següent torn,
si el tenim, que crec que sí, en parlarem més. Moltíssimes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la diputada Sra. Font, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut, Sr. Carballo, i gràcies
una altra vegada per les seves explicacions.
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Començaré la meva intervenció agafant la pregunta que ha
fet la Sra. Pons, li demanava, com hem arribat fins aquí?
Doncs, precaritzant les feines, fent-nos dependents d’un
monocultiu turístic, perquè encara no ens havíem recuperat de
la crisi de 2008 quan ja hem entrat de ple en una altra crisi
gravíssima, i quina és la realitat? Doncs, que tenim els joves
menors de 20 anys que ja han viscut dues de les pitjors crisis
que podem recordar. Aquesta és la realitat que tenim, un jovent
que ha viscut bàsicament de crisi en crisi.

Crec, sincerament, i no voldria ofendre ningú amb què diré
ara, no sé fins a quin punt realment la infància ens importa tant
perquè si realment ens importés tant no serien aquestes víctimes
invisibles de la COVID, i són les víctimes invisibles d’aquesta
pandèmia. 

Tenim un model econòmic -i vostè ja ha fet referència i
m’agrada molt que ho hagi dit-, que expulsa la gent. Tenim un
model econòmic que no respecta la infància, com vostè ha dit,
ja que existeix una correlació directa entre model econòmic i
vulnerabilitat. Un sistema econòmic que es centra en un
monocultiu evidentment en fa vulnerables a tots i, qui són els
més vulnerables? Les criatures. 

Sempre he pensat que cap societat no es pot considerar de
primera línia, del primer món, de primera classe si té una
criatura que passa gana, que té dificultats en l’educació, que té
problemes d’habitatge, i aquesta societat camina cap a unes
xifres tremendament espantoses. 

Aquí ja s’ha comentat també, però és que a mi personalment
em preocupen molt els efectes en el creixement d’aquestes
criatures, els efectes de l’ús de la mascareta, del distanciament
social, ... Les criatures necessiten poder veure les cares de les
persones quan parlen perquè han d’aprendre a interpretar,
perquè la comunicació no verbal és fonamental en aquest
procés d’aprenentatge per a aquesta infància. 

I parlàvem de problemes econòmics i problemes de salut i
problemes de desenvolupament i és que, per desgràcia, els
infants pobres d’avui en dia poden ser els pobres adults del
futur si no actuam amb molta diligència, i açò vol dir realment
creure en la necessitat de canviar aquest tipus de model
econòmic perquè si no, el que farem serà posar benes, tiretes
per provar de solucionar problemes que van sortint, però que
sempre, sempre, sempre hi seran. És a dir, l’accés a l’habitatge,
la Sra. Mayor ja hi ha fet una referència, l’accés a l’habitatge
és un dels grans problemes que tenim a aquesta comunitat, què
feim? No sé, què feim? Tenim gent que cobra 800, 900, 1.000
euros i paga 700 euros de lloguer. Algú que vengui aquí i ens
expliqui com una família pot viure amb 300 euros, clar, això
sense comptar que pagui despeses, que pagui el gas, que pagui
l’aigua, que compri l’alimentació.

Nosaltres pensam que es necessita un enfocament
multidimensional per fer front a la pobresa infantil i per
començar hem de reconèixer els infants com a iguals, perquè és
una qüestió de justícia. 

També s’ha parlat aquí dels drets vulnerats a l’educació, al
joc mateix, aquí vàrem..., als primers que varen confinar va ser
a les criatures perquè resultava que les més perilloses eren ells,

després hem sabut que no, però ja de bones a primeres tancats
a casa, sense poder anar a escola, sense poder sortir a jugar al
parc, sense poder-se relacionar entre criatures de la seva edat;
parlem també del dret vulnerat a la salut, la mental i també la
física.

Per això jo crec que..., i jo seré breu perquè sé que no queda
massa temps i voldria que el Sr. Carballo tingués temps, que és
evident que necessitam unes polítiques de reconstrucció que
han de generar canvis sistèmics en les polítiques d’infància
perquè les decisions que prenguem ara afectaran les
generacions futures i crec que açò ens ho hauríem de gravar
aquí a foc.

Vaig acabant, Sr. Carballo, perquè és més interessant
escoltar-lo a vostè que no a mi, per invertir en el nostre futur
hem d’invertir en els nostres fills i per açò torno a fer-li la
primera reflexió: realment -realment- ens importen tant les
criatures? Jo en començo a tenir molts de dubtes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Mascaró per un temps màxim de...

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies per assistir,
Sr. Carballo, i per l’exposició inicial que ens ha fet de
l’informe, així com de l’enquesta de la qual ens ha portat dades.

Des del nostre grup parlamentari, no ho podem fer d’altra
manera, fem una valoració positiva sobre la redacció i el
coneixement que ens aporta aquest informe del 2019, creim que
fa una avaluació acurada en la qual ens trobam respecte de la
situació dels infants i els adolescents d’aquesta comunitat.
També és cert que és una anàlisi, com ha dit vostè, que no és
immediata vista la detallada informació i que en l’elaboració no
ens deixa una anàlisi immediata ni actualitzada a dia d’avui
sinó més bé una possible valoració de la trajectòria que pugui
fer o d’un passat recent. Aquest informe és de 2019, publicat el
2020, i es veurà segurament condicionada per la pandèmia de
la COVID aquesta evolució que deia del proper any, de 2020;
però bé, quan arribi ja podrem valorar les aportacions que es
pugui fer d’aquest pròxim informe.

Vam tenir l’oportunitat, a una altra compareixença, en
aquest cas també de poder apuntar alguns aspectes respecte de
la situació dels infants i avui mateix ens ha ampliat aquestes
mesures més detallades a mode de conclusions amb l’enquesta
mateix de l’estudi.

Altres grups ja han destacat algunes dades de l’informe,
punts significatius, crec que el que més s’ha comentat, amb
motiu, és l’índex de menors que es troben en risc de pobresa,
així com la situació anímica que han sofert a través de la
situació de la pandèmia. Crec que amb aquestes dades relatives
a la pobresa s’ha de posar en valor i s’ha de seguir incentivant
des de totes les institucions i els òrgans de govern enfortir els
serveis públics així com les polítiques públiques de la
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redistribució de la riquesa. Aquestes són dues senyes d’identitat
de les polítiques dels governs progressistes i, per suposat, del
nostre grup parlamentari.

Ja ho hem dit moltes vegades, però crec que amb l’anàlisi
i les dades que assenyala l’informe, no és que ja siguin més
necessàries que mai, sinó que són una evidència per no devenir
encara amb una major exclusió social que repercutiria en el
present més immediat de les famílies i automàticament amb
majors dificultats per al futur i el devenir d’infants i
adolescents.

L’informe assenyala, entre d’altres instruments, per
exemple, la renda social garantida, que va ser un canvi de
mentalitat, ja que fórem la primera comunitat autònoma a
implantar-la com un dret a un ingrés bàsic, després ha vingut
l’ingrés mínim vital per part del Govern de l’Estat, però que
s’ha de consolidar com clau per a la reducció de la pobresa més
extrema. Recordem també la renda d’emancipació que van
haver de recuperar, la pujada del salari mínim interprofessional,
a la qual el Partit Popular no va donar suport, perquè quan
parlam de pobresa, quines són les polítiques que s’han de fer si
no van acompanyades de llocs de feina dignament retribuïts? I
en paral·lel s’ha lluitat també contra la frau laboral, aconseguint
contractes de caràcter indefinit, que es trobaven amb contractes
laborals o amb convenis col·lectius d’hostaleria i comerç.

Ara amb la COVID sabem que el repte és majúscul, per
aquest motiu és important -com deia- continuar amb polítiques
de redistribució de la riquesa que pensin en les persones com
els ERTO o amb l’acord històric per a empreses que arriben a
quasi 900 milions per a la comunitat, els fons COVID amb 438
milions d’euros, les ajudes React-EU i els fons europeus.

En aquest sentit, aquest dimarts es reunien a Madrid, a
UNICEF, l’alt comissionat de lluita contra la pobresa infantil
i el secretari d’Estat de Drets Socials en una primera reunió del
Comitè directiu creat per a l’anàlisi del Programa de Garantia
Infantil Europea. Li volia demanar, Sr. Carballo, com espera
que es prioritzi aquest encaix dins les polítiques contra la
pobresa infantil dins els fons europeus. 

Creim que és important que aquesta lluita sigui des de tot
l’espectre institucional, així com parlam ara d’Europa,
l’informe assenyala la manca de plans municipals que permeten
avaluar necessitats de la població infantil, fer-ne un diagnòstic
més acurat per determinar prioritats des de la proximitat, així
com permetre la catalogació de ciutats amigues de la infància
d’UNICEF. L’informe assenyala que són només onze municipis
els que tenen aquesta catalogació, em podria dir si s’ha
augmentat a dia d’avui? Al marge de la voluntat política de
cada municipi, de la gestió que se’n faci, quines creu vostè que
són les dificultats que es troben els municipis perquè no n’hi
hagi més?

Sobre educació, cita l’informe de 2019, es millora el
nombre d’alumnes que obtenen el títol de secundària i la
baixada de repeticions a ESO, així com la relació que existeix
entre els repetidors de primària i secundària amb els índexs
també de la pobresa, perquè entenem que aquesta seria una
dada positiva a millorar respecte de 2018 amb aquesta baixada
de repetidors.

Crec que també és important destacar que enguany i durant
la pandèmia, els centres educatius d’aquesta comunitat s’han
mostrats segurs contra la COVID, almenys més que fora dels
entorns escolars, que s’ha pogut seguir amb una certa
socialització i seguretat i que aquesta socialització, que ha estat
amb la màxima presencialitat possible a causa de la pandèmia,
s’ha de veure com un fet positiu i treballar conjuntament; així
i tot som conscients que la pandèmia ha afectat anímicament els
alumnes com vostè també ha exposat amb les dades.

Respecte de les dades de l’enquesta que ens ha esmentat, li
volia demanar, perquè no sé si no he escoltat bé o no he pogut
agafar bé les dades, ha dit que hi havia un 28% durant el
període de confinament -entenc- que s’havia trobat bé o molt
bé, i un 12%, malament o molt malament. D’acord, eren
aquestes dades, no sé si els valors percentuals que falten eren
els que no havien contestat o si ...

I després he trobat a l’informe de 2019, parlava d’aquests
indicadors que assenyalaven ansietat entre la ciutadania més
jove i parlava de problemes psicològics, com ansietat,
ideacions suïcides, solitud, pors, entre les dades elaborades des
de les telefonades al telèfon 116; s’indica que un 3,8%
d’aquestes telefonades eren per part dels centres i famílies i un
14,8% per part dels menors amb aquests casos que deia
d’ansietat, d’ideacions suïcides, solitud, pors, tristesa; un 11%
de les telefonades sobre problemes sobre amistats; un 3,7%
sobre problemes sentimentals; un 7,5 sobre problemes de
conducta; 3,7 problemes sobre conducta ... ara no sé si vaig
errat, si era un 3,7 o un 7,5 em balla aquí una línia. Bé, li dic
açò perquè vostè ha dit que hi havia indicis que sembla evident
que s’estava augmentant respecte d’aquestes situacions i era a
veure si tenen dades al respecte al marge d’aquests mateixos
problemes, sigui a través del mitjà telefònic o d’aquesta
enquesta que hagin pogut fer.

L’informe de 2019, també destacava l’important esforç que
s’havia fet des dels centres educatius per implementar els
diferents programes i projectes de caire preventiu.

I li volia demanar un dubte també que era a la primera part
de l’informe en relació amb...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, ja acab, presidenta, respecte de la distribució geogràfica
de l’origen de les consultes a la mateixa oficina, i veiem que
Mallorca destacava en un 92% de les consultes, Eivissa tenia
un 5% i Menorca només un 1%, em demanava per què són
aquestes diferències tan grans entre les diferents illes.

I per acabar -ja acab, presidenta-, m’agradaria destacar,
com també ha fet vostè, que crec que si per algun fet també
hem de destacar aquest 2019 a l’informe, i més legislativament,
com que ens trobam al Parlament, és l’aprovació de la Llei
9/2019, d’atenció i drets de la infància i l’adolescència de les
Illes Balears, la qual va permetre aclarir la distribució
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competencial en aquesta matèria de les diferents
administracions públiques, com recollir i actualitzar (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mascaró, ha d’acabar.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

... de drets i deures dels menors, i de revisar també l’anterior
llei autonòmic, que ha de servir per aconseguir, com volem
tots, una major llibertat i benestar dels menors.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mascaró. Contestarà el Sr. Serafín Carballo,
sense limitació de temps. Som conscient que les qüestions són
moltes, Sr. Carballo, però permeti’m que, per favor, li demani
precisió.

Moltes gràcies.

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

Bé, moltes gràcies a tots i a totes. Realment, des d’aquí
necessitaríem tenir un cap de setmana sencer per respondre
tantes coses, jo encantat en el que estic en condicions de
respondre.

Incidir que en un termini de tres setmanes sortirà l’informe
de l’any 2020, on moltes de les qüestions que es plantegen
aquí, en relació amb situacions més actuals, amb dades més
actuals, realment les acabam ara de polir i, per tant, jo els
remetria a l’informe final, on ja ens pronunciarem més en
concret sobre l’any 2020, quant a moltes de les coses que s’han
plantejat.

Estam preparats per assolir les conseqüències de la
pandèmia, d’aquesta fatiga pandèmica? Jo crec que en els
procediments convencionals que coneixem per abordar aquests
problemes, probablement no estiguem preparats, jo crec que hi
ha un marge en aquests moments per posar en marxa solucions
que igual no estaven contemplades fins ara, parl de
transversalitat, parl que les administracions en el moment que
es fan càrrec dels nins no poden tenir una visió
“escotomitzadora” i departamental en les seves respostes
perquè aquests problemes que aquests menors presenten a
l’escola realment tenen un component en l’àmbit de la salut i en
l’àmbit dels serveis socials que requereixen un treball diferent.

Ja no parl de coordinació, parl de transversalitat intensa,
probablement en un nivell per al qual no estam entrenats en
aquests moments, tenc la impressió que poden sortir algunes
propostes en aquesta línia, treballam -diguem- en salut mental,
educació o serveis socials amb propostes que esper que aviat
puguin sortir i que poden ser una resposta al problema principal
que en aquests moments tenim en infància, que és el tema de
l’àmbit emocional; evidentment, el tema dels problemes a
l’àmbit emocional requereixen també de solucions que no

només és posar més professionals, en principi, jo crec que sí
que fa falta reforçar equips, que des d’aquí s’ha plantejat el
tema d’incorporar psicòlegs a l’àmbit primari, jo crec que des
d’aquí una de les qüestions que jo veig limitadores és que els
models a l’àmbit sanitari, atenció en salut mental han
evolucionat cap a un model més individualitzat de treball
individual i realment des d’aquí no s’han abordat altres àmbits
d’intervenció, com poden ser, no només hi ha l’àmbit grupal i
familiar, sinó l’àmbit comunitari.

A l’àmbit comunitari, com podem aprendre d’altres
societats, la comunitat aporta molts recursos que poden servir
per fer-se càrrec també de molts dels problemes que presenten
alguns d’aquests menors. En qualsevol cas, jo dic que amb
solucions convencionals que hem fet fins ara no podem abordar
aquesta realitat, hem de ser creatius, imaginatius, és el moment
de rompre igual amb alguns models que per a mi són més
limitats, models molt individualitzats, com deia.

En relació amb les recomanacions que sortien del
qüestionari, nosaltres vàrem passar a Educació aquest
qüestionari on plantejàvem la necessitat d’intensificar la
formació del professorat, no només en la tecnologia, en l’ús
tecnològic dels mitjans, que també, sinó en la pedagogia d’un
model telemàtic, perquè moltes de les coses que els nins
plantejaven realment parlàvem que aquells professors
intentaven, amb la càrrega de deures, amb la càrrega de
tasques, des d’aquí donar respostes en termes quantitatius,
quan, per altra banda, els menors es plantejaven: no volem tenir
un altre model d’interacció tant amb els professors com amb la
resta d’alumnes.

Jo crec que igual si es perdés de vista que l’important és el
que passava en aquells moments i no tant carregar de
continguts d’aprenentatge, vàrem perdre també o perdíem
l’oportunitat d’aprendre del que passava, d’aprendre del que
passava en el món en aquell moment. Per tant, la formació a
l’àmbit educatiu de la pedagogia en aquesta modalitat,
evidentment, també els menors a les xarxes educatives
especials requerien d’una... no poden ser els grans oblidats, els
alumnes amb trastorns d’hiperactivitat, trastorns del
desenvolupament i tantes altres necessitats; l’educació a l’àmbit
telemàtic evidentment no funciona i, per tant, hem de poder
entendre que aquest tipus de discapacitats o de diversitats
funcionals bàsicament s’aborden des d’una vinculació diguem
de l’especialista amb l’alumne i que des d’aquí això s’havia de
poder garantir.

Evidentment, des d’aquí tot el que també demanaven els
alumnes que no fos una interacció lineal entre l’educador o el
professor i els alumnes, i l’alumne, individualment, si no també
cercar fórmules de treball en aula d’una manera més telemàtica.
Òbviament en aquests moments ens preocupava molt el tema
dels alumnes que no tenien internet ni tenien les eines per poder
treballar.

Evidentment, també se’ns deia per part de les escoltes que
es tornaven els nous books a les escoles perquè aquells pares no
sabien què fer amb això. Sí que tinc constància que l’embalum
d’aparells que es varen fer servir, que es varen posar a
disposició de famílies tant per part d’Educació com per part
d’entitats financeres, com la Caixa i de molts diferents àmbits,
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va suplir en part aquesta mancança tan important, amb la
compra de targetes per posar als telèfons.

Si això ha abastat? Jo crec que el problema és que la
distància tecnològica que podien tenir algunes famílies, la
manca de competències digitals, això era un condicionant molt
important i, per tant, com poder abordar el tema de la formació
digital de pares i famílies, algunes de les quals tendran moltes
dificultats també, i que s’havia de pensar també en aquell
col·lectiu de nins que quedaven despenjats. Per tant, les
recomanacions anaven més a si tornaven repetir un escenari
igual, havíem de fer un plantejament prou diferent quant a
model educatiu i model interactiu.

Jo sí que tinc constància que el nivell de formació que s’ha
fet amb el professorat al llarg de l’estiu i dels cursos, en termes
quantitatius de volum de professorat que ha passat per formació
ha estat impressionant, la veritat és que des d’aquí puc dir i fent
un seguiment molt estret del que des dels diferents àmbits
d’educació es fa, de les informacions que tenim he de dir que
l’esforç que es fa des de la Conselleria d’Educació, el conseller
ho ha de dir ell, és més que important. Jo crec que això suplirà
aquesta escletxa digital, aquesta escletxa educativa crec que...
estam molt preocupats per aquest percentatge d’alumnes
outsiders que queden fora del sistema, que no podran realment,
no seran fàcilment integrables i que dos cursos seguits és massa
temps per a alumnes... que hem de poder prioritzar aquests
alumnes que han quedat fora del sistema o que es troben en risc
de quedar-se fora del sistema i ha de ser una prioritat que
nosaltres també des d’aquí hem recomanat.

Bé, el tema de la intermodal, que ja s’havia plantejat aquí,
tant l’oficina de la Defensora del Ciutadà com la meva intentam
posar totes les administracions competents assegudes perquè
s’abordi no només un problema de seguretat, sinó també
programes d’educació comunitària per poder realment des
d’aquí atendre aquestes tipologies de joves que passen allà el
temps i que alguns tenen implicació prou directe i realment
continuarem treballant, estam en contacte amb totes les
administracions implicades per poder anar a mesa de solucions.

Bé, en relació amb l’avantprojecte de joventut a nosaltres
ens ha semblat que en principi era un avantprojecte de projecte,
en el sentit que contenia els elements essencials del que
entenem que pot ser una política de joventut i realment hem
participat, hem informat favorablement i no hem tingut
qüestions, objeccions importants a plantejar en relació amb
aquest avantprojecte.

Si es vulneren els drets de la infància per omissió? Bé, jo
crec que no hem d’oblidar que realment la Convenció de Drets
de l’Infant és una convenció molt recent en la història
contemporània, per poder arribar a una formalització del que
els nins per ser nins necessiten i que la societat adulta ha de
respectar i ha de proveir, parlam de trenta anys. Crec que
l’escenari on tots aquests drets siguin respectats encara es troba
un tant lluny.

La pandèmia, evidentment, jo des d’aquí he insistit i he dit
que es vulneren drets, les conseqüències d’aquesta pandèmia,
com l’omissió, evidentment hauríem de determinar si donam
resposta al tema de la pobresa, si no donam resposta a

l’escletxa digital i a l’escletxa educativa i a l’escletxa social,
aquesta omissió si no donam una resposta suficient serà
vulneradora de drets, d’aquests drets.

Realment jo, en aquest sentit l’embalum... el diagnòstic de
la situació és molt preocupant, absolutament esgarrifós, en
aquest sentit puc dir que hem de preparar-nos per poder
treballar d’una manera absolutament diferent, no només ja des
de les institucions, sinó des de la política, per poder afrontar tot
el que ens ve a sobre, si el que volem és salvar les persones i
posar les persones i els nins en el centre.

Bé, les mesures que vostè ha anat plantejant,... en les
mocions, en els vuit punts dels informes, jo crec que no hem de
ser ingenus i hem de poder reconèixer que no totes les mesures
que en aquests moments es posen a l’abast, amb els mitjans de
què disposa una comunitat autònoma com la nostra, en un país
amb un nivell de desenvolupament com el que tenim, no podem
arribar, no arribam al darrer nin en la situació..., i a la darrera
família en la situació de pobresa. Hem d’esperar realment a
tenir dades contrastades per poder determinar com de lluny ens
trobam de les solucions.

I aquí hem de fer avaluacions, per tant, jo crec que algunes
d’aquestes iniciatives, com el tema de les targetes, si ens
hauríem d’haver plantejat que també a l’estiu es poguessin
mantenir també, doncs jo hi estic d’acord, em sembla que era
una qüestió evident, perquè la fam la tenim igualment a l’estiu
i a la resta del curs.

El tema del 0 a 3 anys, jo crec que el 0 a 3 anys ha de ser un
eix vertebrador d’una llança per poder recuperar l’equitat,
estam tots d’acord , aquí hem de prioritzar l’increment de
places de 0 a 3 anys destinades a nins de famílies vulnerables,
ha de ser un plantejament clar; evidentment, des d’aquí s’ha de
cercar la complementarietat de la concertació, òbviament,
perquè jo el que realment diria és que no hi pot haver cap nin
de 0 a 3 anys de famílies vulnerables sense plaça a 0 a 3 anys.

A l’entorn públic, que seria el desitjable, i a l’entorn
concertat, doncs també, i jo crec que sí que hi ha hagut en
aquests moments, per les notícies que tenim, una proposta
d’increment substancial de places públiques fins i tot més enllà
de les previsions de la comissió de 0 a 3 anys plantejava quant
al nombre de places que haurien d’incrementar-se. Per tant, tinc
la impressió que hi ha un consens en aquests moments
important a tots els àmbits de prioritzar en aquests moments el
0 a 3 anys, hem de veure si és així.

El tema de canviar els requisits. Jo crec molts dels requisits
que es plantegen, ajudes tant a menjador, tant el bo escolar de
Palma, amb les ajudes del lloguer, no podem repetir els
mateixos criteris que teníem abans de la pandèmia; hem de
poder modificar aquells criteris que siguin els més inclusius
possible i realment des d’aquí fer a mesura de les necessitats de
famílies vulnerables. Per tant, hem de revisar, nosaltres
plantejam la revisió de tots els criteris i dels requisits de les
diferents convocatòries que pugui garantir, pugui incloure
aquest àmbit de població en què no ha quedat res penjat.

Crec que el tema de l’habitatge és un drama el que tenim en
aquests moments, el canvi sobre el mercat immobiliari realment
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des d’aquí hem vist que no es fa tan fàcilment, les arrels
d’aquesta situació que tenim a Balears, d’aquest mercat
immobiliari, les hem de cercar en molts llocs, entre altres en la
cobdícia que nosaltres hem tengut com a societat en poder
veure que aquí, en aquests lloguers turístics i d’altres podíem
tenir una nova renda ràpida, àgil i important i jo crec que això,
entre d’altres factors, ha incrementat el preu i el resultat
d’aquest mercat immobiliari que ens limita en la renda, i a
aquestes famílies les fa inaccessibles aquests preus, doncs hem
de poder treballar sobre com realment ajudam que aquest
mercat pugui ser accessible i, per tant, com incrementam el
parc d’habitatges socials.

Som a la cua de l’Estat quant al parc d’habitatge social i,
per tant, d’accelerar; crec que aquesta pandèmia ens obliga en
tot el que som a la cua a nivell de l’Estat tant en els indicadors
d’educació en temes de diferents àmbits que hem vist aquí, hem
d’aprofitar la crisi per accelerar els processos i minvar la
distància que tenim de la resta de l’Estat espanyol; la
desigualtat, no ens enganem, és estructural; la patim des de fa
un grapat d’anys i aquest és el problema principal, perquè la
pobresa jo estic d’acord que no es pot resoldre amb pegats i
amb tiretes, com abordam la desigualtat estructural ha de
requerir un consens per poder veure què és el que es pot fer.
Perquè si miram els estàndards i els índexs no varien molt, en
aquest moment s’agreugen per aquesta caiguda del PIB tan
sobtada.

Realment des d’aquí jo prenc nota de la necessitat d’un
estudi a nivell de Balears d’habitatges compartits i d’habitatges,
prenem aquesta proposta i com a OBIA realment treballarem
per poder tenir una idea aproximada de què parlam.

Per què encapçalam el RUMI? Jo crec que en el mateix
informe es plantegen dos nivells d’explicacions: una, és un
sistema de registre que en aquests moments, a nivell estatal,
que no segueix els mateixos criteris en el conjunt de l’Estat,
això per una banda. Per tant, hem de poder prendre aquestes
dades sempre amb una certa relativitat per un costat.

Per altra banda, sí que crec que hem de dir que l’esforç
formatiu a nivell de les Illes, ens planteja que tenim uns
professionals sanitaris, docents, a l’àmbit de serveis socials
molt sensibilitzats cap al problema de la infància, del
maltractament a la infància, i això fa que ells siguin altament
notificadors. Hem vist ara, per exemple, en el RUMI de l’any
2020, l’escola ha baixat en notificacions i ha mantingut un
percentatge una mica més baix que no en relació a tots aquests
anys anteriors, perquè l’escola és un àmbit amb una notificació
claríssima, i els nins no són a l’escola realment des d’aquí no
ens assabentam del que passa o ens assabentam després. Per
tant, sí que és cert que des d’aquí és la fidelitat dels
professionals cada vegada major realment a notificar i el valor
de notificar.

Sí que a l’informe del 2020, amb les dades del 2020, crec
que en relació amb el RUMI es plantejaran tot un seguit
d’anàlisis que crec que seran prou interessants.

Bé, el tema de la violència intrafamiliar a nivell de
pandèmia, hem vist realment que el problema que teníem aquí
era el baix ús que es feia del telèfon de la infància, per tant, des

d’aquí realment hem fet extraccions, anàlisis ajuntant altres
fonts en relació amb el tema de violència de dones sí que està
clar, perquè són les denúncies que s’han presentat i jo crec que
el problema de la violència és un problema que tenim a la
nostra comunitat. Per què el diagnòstic i l’anàlisi i les arrels
d’aquest problema que tenim, tant l’índex de maltractaments,
l’índex de violència i molts altres indicadors que tenim i que a
l’informe es presentaran quant a conductes desviades, l’índex
de consums d’alcohol i d’altres tòxics, realment jo em deman
per què encapçalam tantes coses a tants diferents nivells.

La resposta no pot ser simple i hem de demanar-nos
realment què fem com a societat perquè la situació de benestar
dels més vulnerables sigui tan feble i els nostres nins es trobin
en aquesta situació.

Crec que seria un debat interessant per poder analitzar des
de diferents perspectives realment des d’aquí poder donar una
resposta ràpida i simplificada jo crec que seria... hi ha claus
però hem de pensar que la família és un esmorteïdor del que
poden ser situacions de crisi i del que els anglesos en diuen
(...), les crisis vitals, i realment l’estructura de família que tenim
aquí és diferent, les famílies autòctones tenen més possibilitat
que el matalàs esmorteïdor de les crisis i del malestar pugui
treballar d’una manera més activa, i les famílies realment que
no tenen les seves arrels aquí tenen més dificultats per
esmorteir tot aquest malestar.

Per tant, hi ha diferents elements antropològics, d’estructura
social, d’anàlisi, però que realment des d’aquí no puc respondre
ara, però que seria molt interessant de poder arribar a un
consens per poder posar solucions, perquè realment des d’aquí
és el que ens interessa, com poder-hi posar remei.

Evidentment, la situació estructural de la qual partien de
treballadors pobres i la desigualtat és una limitació per a l’accés
a l’educació, accés a l’habitatge i, per tant, des d’aquí
l’administració ha de poder ser un element proactiu per
equilibrar, d’equitat a tots els nivells, però això s’ha de traduir
evidentment en canvis en la Llei de l’habitatge, en els sistemes
realment... no es pot deixar únicament al lliure mercat el tema
de la regulació dels preus perquè veiem que a les Balears això
no ha donat resultat, per tant, bé, tenim experiències d’altres
països. Aquesta regulació ajuda també a posar una mica de
racionalitat a aquest problema.

El tema de la preocupació pel malestar emocional,
compartim tots aquesta preocupació. Què és el que falla? Jo
crec des d’aquí hem creat probablement una infància prou
protegida, realment des d’aquí, i compares en una societat
sobreprotectora com hem estat, en una cultura de parentalitat
bàsicament de sobreprotecció, en part crec que no hem
possibilitat que els nostres nins, els nostres menors poguessin
aprendre a afrontar desafiaments que la vida porta, problemes
que havien de resoldre per ells mateixos i crec que en part
aquesta situació ha abocat que els nostres nins i menors s’hagin
vist realment desbordats.

De tota manera és evident que, i no és una qüestió d’aquest
país, passa a tot el món, tant els informes de l’OMS com dels
diferents organismes internacionals el que ens plantegen és que
el patiment dels nins i dels adolescents, les estadístiques són

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 53 / 29 d'abril de 2021 913

molt semblants a totes les parts del món en aquests moments,
i passa a ser un problema d’àmbit parlamentari que hem de
poder realment posar fil a l’agulla.

Estam preparats per donar resposta a tot aquest malestar? Jo
crec que no, jo crec que no, perquè insistia en el que deia al
principi, no podrem respondre de manera convencional amb la
manera com sempre hem fet fins ara, evidentment és un repte
que tenim com a sistema de poder realment oferir respostes
d’altres tipus, que no només és incrementar recursos, perquè
podem posar recursos a l’abast però no tendran una repercussió
directa en minvar aquest malestar. Jo crec..., i a més, aquest
malestar emocional es troba molt relacionat amb el malestar
social i, per tant, aquestes famílies que en la mesura que es
puguin trobar amb un context més esperançador, podran
realment inspirar confiança als seus fills i podran recuperar
realment l’alegria de viure, cosa que en aquests moments no
tenim.

També el tema del malestar emocional és una qüestió que
és complexa, nosaltres una de les qüestions que hem plantejat
des de l’oficina és la necessitat de la presencialitat, de la
presencialitat a l’àmbit educatiu. Em sembla que la
semipresencialitat no ajuda, les informacions que nosaltres
tenim és que els alumnes que es troben en situació de
semipresencialitat tenen pitjors resultats acadèmics que els que
es troben en presencialitat els quals han millorat els seus
resultats. Per tant, des d’aquí hem d’afirmar que, des del punt
de vista acadèmic, no és una bona solució; des del punt de vista
de la salut hem de poder acceptar que els estudis i les
investigacions fetes quant al nivell de transmissibilitat de la
pandèmia d’uns nins a altres nins o de nins a professors, crec
que d’acceptar que és molt baix i que hem de poder fer una
passa més i arriscar-nos.

Jo plantej la necessitat d’assolir determinats riscs per poder
donar a aquests alumnes la possibilitat de no quedar-se cada
vegada més despenjats. La nostra conclusió és que la
semipresencialitat perjudica clarament l’aprenentatge, el
rendiment acadèmic i els resultats acadèmics, això és així.

Una de les qüestions que ens va motivar a fer tot el tema de
posar en marxa diferents iniciatives va ser l’alarma que ens va
produir constatar el baix coneixement dels menors de canals de
comunicació quan es trobaven en situacions de perill. Nosaltres
vàrem fer un contracte extraordinari per finançar diferents
campanyes a nivell de xarxes socials amb la finalitat que els
menors en què aquest és el seu entorn natural poguessin tenir
ja coneixement. Així i tot no ha estat suficient, jo esper ara les
darreres dades per veure l’impacte que realment això ha tengut
quant a l’increment de telefonades per part de menors.

Sí que la presència d’una delegació ara aquí a les Balears fa
que en aquests moments la persona que s’hi dediqui es dedicarà
exclusivament a difondre per les escoles, pels centres d’oci, per
on són els infants i els joves difondre aquest telèfon i,
evidentment, a totes les comunicacions que nosaltres fem
tractam de difondre aquest telèfon.

Què és el més urgent i prioritari en aquests moments? Bé,
jo crec que hi ha dos nivells: un és l’ocupació, generar
ocupació i acabar cercant fórmules que permetin incrementar

l’ocupació és el que pot donar a les famílies un cert benestar
que els permeti tenir esperança.

Què és el que contagia els menors? Evidentment, això és el
primer de tot, assegurar que la població en risc de pobresa, de
pobresa relativa es beneficia de totes les línies d’ajudes que en
aquests moments es troben a l’abast. Per tant, des d’aquí ha de
canviar, com havíem parlat abans, tots els sistemes que regulen
l’oferta d’ajudes a diferents nivells.

A l’àmbit educatiu, crec que hem de poder plantejar-nos
que tenir cura emocional d’aquests alumnes, estar atents i
vigilants del que presenten els alumnes per a mi és una de les
prioritats que en aquests moments l’escola ha de poder tenir en
aquests moments, paral·lelament al tema de recuperar la pèrdua
d’aprenentatges, però si hem de posar a la balança realment què
passarà al primer pla, jo diria que en aquests moments si un
alumne no pot superar tots aquests problemes en l’àmbit
emocional no aprendrà, no es trobarà en disponibilitat mental
d’un aprenentatge, no tendrà l’obertura necessària. Per tant,
hem de cercar i treballam amb Convivèxit, treballam també
amb la direcció general la innovació educativa; en salut mental
per poder establir tota una línia de treball que prioritzi en
aquests moments això.

Crec que hem de tornar els nins com més aviat millor a la
normalitat, hem de poder oferir als nins activitats físiques a les
escoles; estar al servei de poder des d’aquí oferir també els
caps de setmana, amb monitors que puguin ser contractats
específicament a través d’entitats, que puguin ser espais de
descompressió, espais d’esports, espais d’activitats de lleure,
els nins han de tornar a la normalitat i no hi tornen. Per tant,
sabem que en aquesta etapa dels drets a la infància tota
l’activitat psicomotora, tot el tema del joc, tot el tema de
l’activitat física és essencial, per tant, una de les qüestions
també realment essencials.

Probablement me’n deixaré d’altres, però des d’aquí jo
veuria com a qüestions en aquests moments a prioritzar.

Des de l’OBIA realment davant d’aquesta situació estam
contínuament comprovem coordinacions, contacte amb les
diferents institucions, tant amb els consells, realment des d’aquí
recaptant informació, suggerir propostes. Ara a l’informe que
presentarem d’aquí poc, hi ha tot un grapat de recomanacions
importants tant al sistema judicial, al sistema de serveis socials,
a l’educatiu, al de salut, que realment es troben en consonància
amb el que nosaltres analitzem i considerem que en aquests
moments és prioritari.

Nosaltres des d’aquí, d’aquestes recomanacions en fem un
seguiment del nivell de compliment i des d’aquí demanam
coherència a les institucions perquè repetir un any rera l’altre
que no es facin els deures em sembla que no és de rebut.

Evidentment, el tema dels repetidors i de les expulsions,
estam en una campanya per cercar alternatives a les expulsions
i cercar fórmules del tema dels repetidors. Jo estic d’acord amb
la proposta que s’ha fet de donar un aprovat prou generalitzat,
igual hi ha opinions contràries, però això almanco ha permès
que alumnes que es trobaven sempre amb aquesta síndrome
d’insuficiència, que mai arribarien, almanco els permet poder
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canviar aquesta disposició. De tota manera, aquí Educació té
molt de treball per poder realment continuar reduint en la línia
que s’ha anat reduint perquè és cert que els indicadors eren
escandalosos fa tres anys, i fa quatre anys o fa cinc anys, i hem
de dir i reconèixer que s’ha fet un esforç importantíssim que
això reflecteix els indicadors d’abandonament escolar, de
repeticions, d’alumnes que culminen l’ESO, dels que queden
despenjats, realment en tots aquests indicadors hem de
reconèixer que s’ha millorat d’una manera prou significativa.

I això ens situa ja a la mitjana estatal? No, continuam
encara encapçalant, però la distància s’ha reduït, aquest ha de
ser el camí.

Nosaltres promovem activament el tema de plans
d’infància, perquè és un element de diagnòstic i no és de rebut
que no hi hagi plans d’infància per part dels ajuntaments. Jo sé
que a nivell de... avui mateix parlava amb l’IMAS i hi ha tot un
equip i un oferiment i una línia de subvencions per contractar
fins i tot personal, amb la finalitat que es facin plans d’infància
als ajuntaments de Mallorca. Eivissa fa un pla d’infància, ja
prou avançat a nivell insular. Menorca té un pla de família que
inclou també... Menorca sempre té els deures fets, s’ha de
reconèixer. I l’administració autonòmica no té pla d’infància i
jo planteig a la consellera i a la conselleria que no podem no
tenir un pla d’infància i que s’ha de disposar també d’un pla
d’infància autonòmic perquè ha de donar coherència a tots els
plans d’infància que s’han de fer a nivell insular, etc.

Bé, realment des d’aquí igual hi ha coses que queden fora,
però em diuen que...

(Remor de veus)

... a les cinc és la següent? D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, és que s’ha produït, no sé per quin motiu, s’ha
produït una errada i la següent comissió, compareixença i
preguntes s’ha convocat a les cinc. Em sap molt de greu, si hi
ha qualque diputat que vol fer més preguntes al Sr. Carballo,
doncs es fan.

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

Queda a la seva disposició l’Oficina per poder fer, pels
mitjans que siguin, correu electrònic, personalment, donar
resposta a aquelles coses que no hem pogut respondre aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. Carballo. El que els deia, si hi ha
qualque diputat que vol fer cap pregunta expressa, em sap greu,
però la pot fer, de totes maneres per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí que la faré, no li faré preguntes perquè no em podrà
contestar amb aquesta pressió al ponent, que no té límit de
temps i se n’hi dona per part de l’organització del Parlament,
d’aquesta o de l’altra Mesa, m’és igual, i sobretot perquè no
tenim els cinc minuts dels diputats i diputades d’aquesta
comissió a una compareixença demanada fa vuit mesos, amb un
contingut tècnic. I que evidentment aquest senyor d’aquí ha de
donar no només informació sinó poder demanar al ponent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, per una qüestió d’ordre, vostè ha disposat
exactament del mateix temps, i aquí hi ha una secretària que ho
pot corroborar, que el temps que han tengut la resta de diputats.
Crec que si hi ha un temps establert s’ha de respectar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sra. Presidenta, no li dic que... és que no... en fi.

Sr. Carballo, gràcies per la seva compareixença, jo
presentaré la queixa formal de totes maneres a qui pertoca del
Parlament.

Sr. Carballo, gràcies per la seva compareixença, li he de dir
que ens preocupen reflexions que ha fet l’Observatori del
Suïcidi i també el responsable de salut mental quan diu:
“Cuando los adultos están mal quienes lo notan antes son los
niños y adolescents”. Vostè parlava de l’esmorteïment, es
converteix en aquesta situació en un altaveu dels problemes
encara per als infants i els joves, els preocupa, i diu:
“Desemboca -en infants, adolescents i joves- en cuadros de
salud mental más severos en urgencias, ingresos y suicidios”.
Això és una equació de salut molt preocupant, això és un tema
també que si ha de ser amb una visita o en l’elaboració del pla
de salut, del pla de prevenció de suïcidis que s’elabora, crec
que vostès des de l’OBIA tenen un paper molt important.

Em qued amb una altra reflexió i és que ha informat que per
ventura en unes setmanes, per tant el mes de maig i juny vostès
tancaran l’informe del 2020, envers el que va ser l’any passat,
per tant, és important, i jo deman, deman que vostè tengui la
iniciativa de la compareixença, per no esperar vuit mesos,
almanco, que comparegui, si la demana vostè arriba abans, però
sobretot perquè crec interessant el comparatiu 2020-2019,
nosaltres ho vàrem demanar per via d’urgència, si li hem de
donar suport ho farem, però crec prou interessant que
organismes com l’OBIA o el Consell de Joventut venguin a
donar informes anuals en aquesta comissió envers la situació de
la infància i l’adolescència de la nostra comunitat autònoma,
especialment perquè en aquesta pandèmia encara no hem vist
les conseqüències i serà molt llarg veure-les.

Li agraesc la seva compareixença, no li puc fer les
preguntes que encara tenia per fer, i les hi traslladaré o li farem
una visita el meu grup parlamentari a l’oficina de l’OBIA.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, disculpi, disposa de quatre minuts per fer-les, si
les vol fer li ho dic per a la seva informació.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresident, he conclòs la meva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Hi ha qualque grup
parlamentari, qualque diputat que vol plantejar cap altra
qüestió.

Idò vostè, Sr. Carballo, si vol tancar, té torn de
contrarèplica, el més precís que sigui possible.

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

Agrair a la comissió l’oportunitat de poder presentar
algunes de les nostres reflexions i realment em congratul que en
el tema de la infància hi hagi la sensibilitat que demostra la
comissió i des d’aquí diria que intentem mantenir el nivell de
col·laboració màxima, evidentment dins la licitud de les
diferents perspectives i sensibilitats polítiques, però que sigui
un àmbit de consens en el qual treballem junts per poder donar
resposta ara al que ens ve, que serà terrible.

Res més, això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carballo. Acabat el debat, volem agrair
la presència del Sr. Carballo, director de l’Oficina Balear de la
Infància i l’Adolescència.

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