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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, senyors i senyores diputats. Correspon en
primer lloc demanar si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, president, Ares Fernández substitueix Irantzu Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Començam amb el debat de l’ordre del dia d’avui
relatiu a l’adopció de l’acord respecte dels escrits RGE núm.
1509/21, 1518/21, 2002/21 i 2030/21.

1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1509/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears (article 46.4), mitjançant el qual
sol·licita la compareixença de la Sra. Marta Lliteras,
coordinadora de la delegació a Balears de l’Asociación para
Mujeres en el Deporte Profesional.

Pel que fa a l’escrit RGE núm. 1509/21, relatiu a la
compareixença de la Sra. Marta Lliteras, coordinadora de la
delegació a Balears de l’Associació per a Dones en Esport
Professional, els informam que el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes ha sol·licitat el seu ajornament, atesa la
indisposició sobrevinguda de la diputada Sra. Catalina Pons.
Per tant, quedaria damunt la taula, la debatríem la setmana que
ve.

2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1518/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.4), mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la
Sra. Tatiana Ferreira de l’associació Deporte para
Igualdad, a fi d’informar sobre la situació a l’esport femení.

Passam a debatre l’escrit RGE núm. 1518/21, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira, de l’associació
Deporte para la Igualdad, a fi d’informar sobre la situació de
l’esport femení. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. Avui el Partit Popular du aquí una petició de
compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira, que és de
l’associació Deporte para la Igualdad, i aquesta compareixença
la va demanar el meu company, el diputat Antoni Fuster, que
avui no podia assistir a aquesta comissió, perquè a una reunió
amb ella havíem presentat, vàrem fer una proposició no de llei,
que es va veure en aquesta mateixa comissió, precisament
parlant d’esport i d’igualtat, a més PNL que he de dir que es va
aprovar per unanimitat per part de tots els diputats, i es va
considerar que seria adient que ella vengués i ens ho explicàs.
Ho hem dit aquí moltes vegades, la millor manera de conèixer
una problemàtica o les singularitats d’un tema és que els
mateixos afectats o les associacions que duen aquest tema
venguin a explicar-nos-ho.

Normalment sempre hi ha hagut consens amb aquest tipus
de coses i jo deman que, per favor, avui també n’hi hagi i tots
els partits polítics votem a favor d’aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Hi ha grups parlamentaris que
vulguin intervenir?

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, president. Bé, senzillament des del nostre grup
parlamentari també posar en valor, com ha dit la diputada Sra.
Durán, que estam a favor de la compareixença de la Sra.
Ferreira, en part per la seva experiència a través de la Federació
de Futbol de les Illes Balears, també amb la signatura d’acord
que va fer amb la Federació Espanyola de Futbol i perquè
també ens posi en coneixement sobre el diagnòstic de la
situació de la dona a l’esport amb el recent estudi que s’ha fet
de l’Associació de Dones de l’Esport Professional, com també
demanava l’anterior compareixença.

Des del nostre grup valoram també aquesta compareixença.

Gràcies.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sr. President, si se’m permet. Nosaltres també votarem
a favor i hi votarem a favor també perquè la Sra. Tatiana
Ferreira té una sèrie de programes també, vinculats també al
món de l’esport, en integració i sociabilització, i també estaria
molt bé, i més a aquesta comissió de Serveis Socials, que ho
vegem.

Actualment té un programa també amb el col·lectiu de
gitanos, dels nens gitanos, que es va inaugurar durant el mes de
març, i si no record malament també aquest mateix programa
ve d’un treball que ella va fer a Brasil. Així que crec molt
adient la compareixença de Tatiana perquè ens pugui explicar,
a part de tota la vinculació amb el món del futbol femení,
també tota la integració que fa a nivell de joves aquí, a aquestes
Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Gómez?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, bona tarda a tothom. Bé, aquesta
comissió és una comissió que dins la seva agenda institucional
té poca activitat sobre iniciatives o  almanco debat envers del
tema d’esports, llevat de les compareixences específiques a
l’hora dels pressuposts i objectius quan compareix la titular de
la cartera, la consellera De Santiago.
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Per tant, poc es parla, sembla que no és un dels valors, una
de les actuacions, un dels projectes que du a terme el Govern
i que, per tant, sotmès a control d’aquesta comissió i que creim
adient també nosaltres que envers qualsevol modalitat,
qualsevol aspecte sigui considerat i, per tant, se li doni
l’oportunitat.

Aquí hi ha una iniciativa d’un grup parlamentari envers
d’un tema molt concret i que encara dins la nostra societat a les
Illes la perspectiva de gènere no ha arribat en igualtat
d’oportunitats, o almanco en igualtat d’oportunitats que
semblen d’altres com és la promoció, no tan sols els ajuts sinó
la promoció, del tema de l’esport femení.

Per tant, des del nostre Grup Parlamentari Ciutadans
entenem que la representant d’aquesta associació, com que a
més és d’una associació, no parlam d’una federació, parlam
d’una entitat, d’una entitat sense ànim de lucre i amb una
diversitat en el seu funcionament com pot ser..., com defineix
el fet d’una associació, parla concretament per la igualtat de...,
sí, de l’Esport per la Igualtat. Per tant, ho consideram com a un
tema transversal tot el tema d’aquesta comissió d’Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports i entenem que serà interessant.

Sempre és una visió d’una banda, de la part de la societat
civil i nosaltres hi considerarem de la seva compareixença si tal
volta en qualque moment i si no saturar l’agenda tampoc
d’aquesta comissió pugui comparèixer el director general
d’Esports per veure aquesta altra vessant des de les institucions
la resposta que ens pugui donar a aquests diputats i diputades
la Sra. Ferreira.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. No hi ha més intervencions.
Podem votar.

Vots a favor? És unanimitat.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la compareixença de
la Sra. Tatiana Ferreira, de l’Associació Deporte para la
Igualdad.

3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2002/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares (article 46.2), pel procediment d’urgència,
mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la
consellera d’Afers Socials i Esports per tal que informi
sobre les notícies aparegudes a la premsa sobre la
prostitució de menors de centres del Govern.

Passam a debatre l’escrit RGE núm. 2002/21, presentat pel
Grup Parlamentari VOX-Actua, pel procediment d’urgència,
mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la consellera
d’Afers Socials i Esports per tal que informi sobre les notícies
aparegudes a la premsa sobre la prostitució de menors dels
centres del Govern.

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenas tardes a todos los miembros de
esta comisión. Efectivamente, esto fue una solicitud por el
procedimiento de urgencia. Vaya, han pasado más de tres
meses, pero bueno, ¿no sé qué..., cuándo se habría debatido si
no hubiese sido por urgencia? Pero, en fin.

El caso es que el 22 de febrero nosotros conocimos un
informe del Defensor del Pueblo, del Sr. Francisco Fernández,
en el que se informa que al menos tres menores del centro de
Es Fusteret habrían sido captadas por redes de prostitución, con
el conocimiento de los trabajadores de la consejería.

Entonces, bueno, como estamos ante un continuo escándalo
de prostitución y abusos sexuales de menores, que
constantemente se publican nuevos casos por parte de los
medios de comunicación, creemos que una vez más pues la
consejera debe explicar por qué si tienen conocimiento de que
se capta a menores de edad para prostituirlas, pues no hacen
nada para impedirlo, o si hacen algo, que nos explique qué
están haciendo, porque hasta ahora han venido o la consejera
ha comparecido para explicar, pues ya sabemos aquel
escándalo que saltó a principios de 2020, en enero de 2020,
sobre 16 niñas en centros tutelados del IMAS, dependiente del
Consejo Insular de Mallorca, por los que la consejera ha
comparecido, pero por este caso concreto que se supo ahora, un
año después, pues no. Entonces, bueno, consideramos que
debería venir a explicar qué está haciendo su consejería para
evitar esto. 

Durante todo el 2020 ha habido iniciativas para intentar
esclarecer los hechos y la consejera siempre se ha excusado en
que hasta ahora los centros pues sobre los que hablábamos eran
del IMAS, que no eran de su competencia. Pero, aunque esto es
discutible, porque yo..., ya saben todos ustedes que yo
considero, mi grupo considera, que, bueno, que al final la
competencia está en la comunidad autónoma y que este
parlamento es competente para legislar sobre todas las
instituciones..., perdón, sobre las instituciones que afectan al
Gobierno balear y a los consejos insulares, y además, la Sra.
Santiago pues es que es la consejería de la que depende
orgánicamente el Defensor del Menor de las Islas Baleares. 

Entonces, bueno, en este caso además con más motivo
porque, aunque aceptásemos la tesis, desde mi punto de vista
inaceptable, de la Sra. Santiago, de que ella no tiene
competencia sobre los centros del IMAS, pues, es que ahora
hablamos de un centro que es el centro de Es Fusteret, entonces
aquí ya no creo que pueda valer esa posible excusa para no dar
explicaciones.

Y, en cualquier caso, me gustaría introducir una enmienda
in voce, dado que han pasado tres meses y desgraciadamente
hemos vuelto a tener conocimiento de más casos de explotación
de menores que están bajo la tutela de instituciones públicas;
hemos sabido que en noviembre hubo una denuncia de un
educador, que habla de unos abusos sexuales sobre una menor,
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esta vez dentro del centro, de un centro dependientes del
IMAS; entonces, esta enmienda in voce consistiría en que
comparezca para..., -perdón,... seria que comparezca...-, que
comparezca “urgentemente para que dé explicaciones sobre la
prostitución de menores en centro del Govern y sobre abusos
sexuales en centros dependientes del IMAS, en caso de la
conserjería haya llevado a cabo alguna actuación en ese
sentido”. 

Si se acepta la enmienda in voce, pues, perfecto, si no, si
eso va a ser un impedimento para que voten ustedes en contra
de que venga la consejera prefiero que no acepten la enmienda
in voce y que al menos venga para dar explicaciones sobre esta
prostitución de tres menores del centro de Es Fusteret.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Torn ara de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Popular, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Nosaltres aquí sempre hem defensat, tant
aquí com al Ple, quelcom que per a nosaltres és bàsic i
fonamental que és l’interès superior del menor i, pensant
sempre amb l’interès superior del menor, creiem que qualsevol
explicació que es pugui donar, qualsevol informació que es
pugui donar sobre possibles casos o presumptes casos
d’explotació sexual, abusos sexuals, ja siguin dins Es Fusteret
o bé produïts per educadors o bé produïts fora del centre,
perquè no sempre estan intern o bé produïts, perquè... i ho
sabem, que també a Es Pinaret hi ha els nins que han estat
explotadors de nines que han estat tutelades a centres tutelats
o nines que han estat a Es Fusteret, i això ho sabem, que també
ho va dir la consellera, si ara en aquest moment, que som al
maig del 2021, seguim obrint el diari i trobam notícies d’abusos
d’explotació sexual, noves peticions de denúncia ja sigui per
part de CONSUBAL a l’Oficina anticorrupció o ja sigui
d’educadors d’algun centre concertat de nins tutelats per
l’IMAS que hagi anat a Fiscalia o hagi anat a la mateixa
institució de l’IMAS a denunciar-ho, però és que a més -com
deia abans la diputada- sabem que aquests casos d’abusos
sexuals també s’han produït a centres del Govern.

Nosaltres creiem que la consellera, evidentment, té tota la
responsabilitat als centres que tenen mesures judicials, que són
Es Fusteret, Es Pinaret i Es Mussol, però també sempre hem
cregut que té responsabilitat, perquè així la hi dóna l’Estatut
d’Autonomia, a la consellera, sobre tots els centres que són
tutelats i que depenen de l’IMAS.

I per què? Perquè la... el mateix Estatut diu que les tasques
de coordinació, supervisió i formació són del Govern i es fa a
través de la Direcció General d’Infància, Joventut i
Adolescència.

I creiem que aquí tenim un protocol, que tot el dia ens tiren
per la cara que som una comunitat autònoma que va fer un
protocol a l’any 2018, protocol que veiem que sistemàticament
s’incompleix, protocol que vàrem saber per una comissió

d’experts que ens va costar a tots 30.000 euros, al Consell
Insular de Mallorca, que va certificar que hi havia hagut nou
casos d’explotació sexual, casos que han estat fins a disset
mesos sense denunciar-se i ara hem tornat saber de noves
denuncies perquè no ho havia denunciat qui ho havia de
denunciar, que és el centre..., -sembla ser, eh?, però sempre
presumptament-, el centre concertat que no ho va denunciar a
l’IMAS i l’IMAS va tornar passar una sèrie de mesos...

Per tant, escoltin, podem tenir l’estructura que vulguin,
podem tenir el protocol que vulguin, les reunions de
coordinació que vulguin, però si al final hi ha nous casos
d’explotació sexual i d’abús sexual tenim un fracàs, un fracàs
absolut que té una responsable final que és la consellera; que
vengui a donar explicacions a nosaltres ens sembla bé.
Nosaltres li tornam fer una pregunta dimarts que ve a la
consellera davant aquests nous casos.

Per tant, que vengui aquí ens semblarà bé, faltaria més! I
m’és igual si em diuen que ha vengut set vegades, sis vegades,
quatre vegades, les que facin falta, perquè ja ho he dit moltes
vegades al Ple: nosaltres aquest tema no el deixarem, creiem
que és el tema de la legislatura, sembla que l’ha tapat la
pandèmia, però la pandèmia no taparà mai això perquè si a una
família, quan hi ha un abús sexual, van a la Fiscalia de Menors
i a aquesta família li lleven la pàtria potestat del seu fill i la
donen sota la protecció d’un centre tutelat i segueix havent-hi
abusos sexuals, què li fem a aquest centre? Què li fem al
responsable? Què li fem a l’IMAS? A la família ja li llevaren
el nin, però quina responsabilitat tenen les institucions?

Per tant, nosaltres seguirem per aquest camí i ho dic amb
total tranquil·litat, i ho dic molt conscient que aquest tema si
tots realment defensam la infància, defensam l’interès superior
del menor i defensam els drets humans, perquè els defensam a
tot el món, esper que els partits polítics que donen suport al
Govern no es neguin a la compareixença de la consellera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Ribas, cada dia em
sorprèn més, ja a l’exposició de registre d’aquesta
compareixença ja m’he esgarrifat, vostè aquí mateix acusa els
centres de menors de prostitució i amb la seva exposició encara
m’ha quedat més clar. És vergonyosa la utilització que esteu
emprant en tot el tema d’explotació sexual infantil i adolescent
i tots els abusos de menors. Esteu acusant els centres, esteu
posant en dubte o en qüestió els centres de les institucions que
s’encarreguen precisament de la protecció dels menors. Esteu
posant en dubte la feina de tots els treballadors que treballen
dia a dia i de la mà per a la protecció d’aquesta infància. 

És vergonyós! I com a diputada em sento avergonyida que
altres companys estiguin emprant aquestes institucions
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precisament per estigmatitzar les víctimes que pateixen en
aquest cas explotació sexual infantil.

Votarem en contra d’aquesta iniciativa de compareixença
i li diré per què: la Sra. Consellera Fina Santiago, mai no s’ha
negat a comparèixer, és més, és la consellera que més ha
comparegut, és la consellera on ha respost també totes les
preguntes i qualsevol vegada que s’ha demanat per aquest cas,
que són moltíssimes vegades, ella ha comparegut. Però
nosaltres, des d’Unidas Podem no podem permetre en aquest
cas donar-los el discurs de l’estigmatització i de la
victimització que estan emprant sobre això.

Explotació sexual infantil i abús sexual és un problema molt
seriós que tenim com a societat. Vostès fiquen tota l’estona i
assenyalen els centres, els professionals que precisament
treballen amb totes les víctimes. I el que feu és tirar per terra
absolutament tota la feina que se’ls està donant en
acompanyament i en el seguiment perquè aquestes víctimes
puguin sortir endavant. Fiqueu el focus malament.

La veritat és que em fa vergonya com s’empra això.

Des d’aquí sí que llancem des d’Unidas Podem tot el nostre
suport a tots els professionals que tracten les víctimes i, per
favor, demano i envio un missatge a la societat, però sobretot
aquí als membres d’aquesta cambra, que siguem conscients de
la problemàtica que tenim com a societat en l’explotació sexual
infantil i adolescent i en tots els abusos de menors i ho tractem
en aquesta cambra, però amb el rigor que es mereix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. És curiós, però quan parlam de menors
en aquesta comissió, en aquest debat hi posam molta
vehemència i de vegades empram conceptes que són delicats,
per dir-ho d’una manera més... d’una manera més...

EL SR. PRESIDENT:

Si el puja...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Que el pugi?

EL SR. PRESIDENT:

Ara... Si puges el micro se sent molt millor...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sap què passa, president?, que aquesta cadira sempre em
toca abaixar-me i... no em queda l’equilibri...

EL SR. PRESIDENT:

T’ha tocat la baixa...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... però sí... gràcies.

Deia que hi posam vehemència i sobretot hi posam
sentiment i és normal, i això ho han demostrat tant la Sra.
Durán com la Sra. Mayor i és ben normal. 

Jo baixaré el meu to de vehemència que ja es fa palès
sempre en aquestes comissions sobretot per un tema important:
que parlam de menors, i com que parlam de menors hem de ser
responsables i prudents perquè, a més a més de menors, hi ha
un entorn social i un entorn familiar i el que ens fa por al nostre
grup parlamentari és que duguem els debats a segons quines
sessions on això se’ns perd de perspectiva i se’ns perd de
perspectiva perquè tenim les nostres raons, cada grup
parlamentari, els nostres arguments i que van evidentment a
actuar de manera propositiva a, primer, erradicar aquesta
situació, a resoldre el mal que s’hagi fet i a proposar mitjans i
mesures perquè no es torni a repetir. No em queda cap dubte,
ni tan sols de la proposta que es du aquí per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

El nostre grup parlamentari, vostès ho saben reiteradament,
el concepte que..., el concepte, el posicionament que tenim
sobre les propostes de compareixences per definició és un vot
afirmatiu, sempre i quan no s’evidenciï una finalitat, un objecte
totalment diferent i desvirtuï l’objecte de la compareixença, que
és crítica constructiva, propositiva i evidentment treure unes
conclusions sobretot per tots els membres d’aquesta comissió
i no només per un grup parlamentari.

Li dic, Sra. Ribas, que nosaltres quan vostè la ve registrar
el dia 23 de febrer plantejàvem una abstenció i plantejàvem una
abstenció perquè s’havien produït compareixences, perquè
també s’havien produït no tan sols de la consellera responsable
titular del tema de la custòdia i mesures judicials dels menors,
sinó perquè hi ha hagut compareixença del director de l’OBIA,
compareixences de la directora gerent de la fundació
responsables d’aquests tres centres d’aquestes mesures, com ha
anunciat la Sra. Durán, els tres centres: Mussol, Es Fusteret i Es
Pinaret.

Aquest diputat fa quinze dies va fer una visita a veure en
quina situació es trobaven les reformes i els nous protocols a Es
Pinaret, i hem fet una agenda important de control en aquest
sentit, però quan veiem notícies en què es tornen a repetir
situacions preocupants com va ser la situació de la Intermodal,
on es produïen situacions explícites d’abús sobre els menors,
quan hem vist aquest setmana que es tornen a reiterar situacions
de desprotecció per sobredimensió de la situació, o perquè hi
ha, no vull emprar..., diré explotadors, indesitjables de menors
o indesitjables persones que exploten menors, perquè no vull
dir una paraula que es va emprar aquí, evidentment ens va
preocupar.

Si vostès contextualitzen la finalitat d’aquesta
compareixença que tengui una oportunitat la consellera
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d’explicar què s’ha fet d’ençà de la darrera compareixença cap
aquí, nosaltres entendrem que val la pena donar suport. 

No ens agrada que vostès emprin sempre el context de
prostitució, perquè el concepte de prostitució com el tenim
definit i llegint els informes que es donen moltes vegades,
sembla que hi ha una voluntat de fer-ho, i no, hi ha una
desprotecció i una manipulació del menor, de les menors. Per
tant, nosaltres entenem -i no és un eufemisme, és un concepte
molt més global-, perquè hi ha un xantatge emocional, perquè
hi ha una pressió, perquè hi ha una indefensió total de tots els
drets dels menors vulnerats, i aquests els ficam dins un context
d’abús i explotació de menors.

Per tant, m’agradaria que vostès fessin esmenes in voce
també per a aquests tipus de conceptes qualque vegada. No ens
posarem d’acord en tema de violència intrafamiliar o de llar,
això ja ho entenc, però en aquest concepte de menors sí els
demanaria que ho tenguessin en consideració.

Al final li diré que no..., la Sra. Mayor ha dit que cada dia
se sorprèn, jo de vostès no em sorprenc que duguin aquesta
proposat aquí, l’altre dia el diputat, eurodiputat, va fer una roda
de premsa en seu parlamentària dient que s’apel·laria una
missió del Parlament Europeu per a una investigació, un front
obert. També és veritat, nosaltres també estam emprenyats
perquè vostès han proposat també una comissió d’investigació
que el govern del Consell de Mallorca i el Govern de les Illes
Balears han negat el suport dels grups parlamentaris a dur-la a
terme. Per tant, entenem que cerquin les vies per donar
esclariment i sobretot per seguir amb la crítica i sobretot
esclarir què passa. 

Nosaltres li donarem suport i nosaltres serem molt curosos
i que crec que li he donat pistes, Sra. Ribas, de quina serà la
nostra actitud i vetllar perquè aquesta comissió, que és la nostra
responsabilitat com a grup parlamentari, no desvirtuï ni empri
el context de l’explotació de menors per fer un altaveu i que els
protagonistes d’aquesta sessió siguin els menors i no sigui
realment el greu problema que té aquesta societat que és gent
que hauria d’estar evidentment no dic tutelada ni molt manco,
sinó sota reclusió, com es troben alguns menors patint aquestes
mesures.

Per si no ha quedat clar, nosaltres donarem suport a la seva
iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades. Pel
que fa a l’objecte de la seva petició, crec que el Sr. Gómez ha
apuntat molt bé una de les qüestions, no podem parlar d’un
tema tan profund com és el tema de la infància, de prostitucions

de menors, quan el que parlam és d’explotació sexual infantil
i adolescent.

No donarem suport a aquesta iniciativa, entre altres coses
perquè és un tema que la consellera va explicar en seu
parlamentària i també ha donat explicacions adients a altres
moments. 

Respecte de la petició del Defensor de Poble, vull dir que
per part de la conselleria es va passar tota la informació, mai no
s’ha ocultat, de fet en el mes de gener va ser la mateixa
consellera qui va posar de manifest aquesta situació.

I respecte dels casos que vostès qualifiquen com d’actuals,
vull dir que són del 2019 i que estan denunciats a la Fiscalia
per la mateixa institució.

La feina que es fa per part del Govern i totes les institucions
envers de menors tutelats, sigui per abusos o explotació sexual,
és la de reconèixer aquests infants i adolescents com a víctimes,
que en moltes ocasions no són conscients que són prostituïts, és
a dir, abusats, d’uns fets que vostè, de manera interessada, posa
l’atenció en els infants de manera que els estigmatitza en lloc
de perseguir els veritables culpables que són els explotadors
sexuals.

Així com focalitza que aquest és un tema exclusiu també de
la nostra comunitat o del Govern o en concret de l’IMAS. No,
tots sabem que hi ha un informe que es va fer pel mateix comitè
d’experts, al qual tots heu tengut accés, i que corrobora que
aquests fets es produeixen a tota Espanya i també a Europa; de
fet, surten convocatòries de serveis d’explotació sexual infantil
de contractacions a la Comunitat de Madrid. En aquest sentit
vostès tenen una doble vara de mesurar.

Ens trobam davant d’un dels problemes més seriosos i
complexos que tenim com a societat, i on són vostès, en el lloc
de voler contribuir a les solucions fent aportacions als espais
creats per poder debatre i analitzar aquest tema o en el lloc del
renou? Perquè com més crispació facem sobre aquest tema més
descrèdit cap a les institucions, els professionals i tot el que
això suposa. Vostè, que en el passat ple va qualificar de
“xiringuito” les associacions i les entitats del tercer sector que
fan feina amb menors. 

Mirin, a mi i al meu grup parlamentari li dol l’ànima i el cor
que aquests fets succeeixin, és clar que sí, i el que ara diré tal
vegada sigui dur, però també forma part d’una de les
conclusions de l’informe, aquests fets, mentre hi hagi
explotadors sexuals i pedòfils malauradament seguiran passant,
i el meu partit té clar que s’ha d’abordar des de diferents
perspectives: des de l’abolició de la prostitució, des del
plantejament del sistema penitenciari juvenil i des de la
implicació de tots els agents que hi participen, però recordin,
l’administració no és Déu, no és infal·lible i no existeix una
vareta màgica que en un dia se solucioni tot.

Mirin què ens passa amb la violència de gènere, negada, a
més, pel seu mateix partit, i malauradament a dia d’avui la
seguim patint, per això, els partits que hi creiem, fem un pacte
d’Estat, intervenim en polítiques que millorin la situació de les
víctimes, però el que no fem és crear falses expectatives que
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amb VOX o amb qualsevol altre partit aquests fets no
passarien, perquè no s’ho creuen ni vostès, i si qualque dia
governen es pot girar a la seva contra.

Per part del Govern es continuarà fent feina intensificant les
mesures, les campanyes, els tallers, la formació dels
professionals i tot el que faci falta per poder prevenir i
combatre aquesta xacra. Per això, dins el marc del Pla de lluita
contra la tracta es va presenta ahir mateix, si ho volen veure per
YouTube és de fàcil accés, la Guia per a l’actuació de casos
d’explotació sexual infantil i adolescent, impulsada per l’IB
Dona, una eina única a tot Espanya -reconeguin almanco que
hem avançat en aquest tema-, on, a més, a tot el món només
n’hi ha nou, de les més conegudes les d’UNICEF, i està
avalada per quatre universitats.

No ens trobaran en l’estigmatització, en els partidismes, no
des d’un partit que a més no vol formar part d’un pacte per la
infància i a més que entén la infància de manera esbiaixada o
com a moneda de canvi a una campanya per poder rapinyar
quatre vots, des de l’odi i la confrontació. No comptin amb
nosaltres per a això.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Passat el debat votam l’escrit
RGE núm. 2002/21 amb les esmenes in voce incorporades, si
ningú no hi té res a dir. Passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

3 a favor; 6 en contra.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah! 4, perdó, 4.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, es rebutja recaptar la compareixença de
la consellera d’Afers Socials i Esports.

4) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2030/21, presentat per una cinquena part dels diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports (article 46.4), adscrits als Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença
d’un representant del Consell de la Joventut de les Illes
Balears per tal de rendir comptes sobre les dades
publicades a l’Observatori d’Emancipació Juvenil.

Passam a debatre l’escrit RGE n´m. 2030/21, presentat per
una cinquena part dels diputats membres de la Comissió

d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, adscrits als
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença d’un
representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears, per
tal de rendir comptes sobre les dades publicades a l’Observatori
d’Emancipació Juvenil. 

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ares Fernández, per un temps
màxim de cinc minuts. En voler.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tots i totes senyores i
senyors diputats. Seré molt breu en la meva intervenció. Des
del Grup Parlamentari Socialista, juntament amb Unides Podem
i MÉS per Mallorca hem presentat aquesta sol·licitud de
compareixença, com moltes altres que hem debatut en aquesta
cambra parlamentària, precisament per parlar i debatre de la
situació que viu el jovent de la nostra terra.

El passat mes de febrer el Consell de la Joventut va
presentar les dades de l’Observatori de l’Emancipació Juvenil,
que no s’actualitzava des de feia molts d’anys i com saben
vostès marca una situació veritablement dramàtica per al jovent
de la nostra terra, algunes dades que són especialment
preocupants, quan parlen del percentatge del sou que ha de
dedicar un o una jove de la nostra terra al lloguer i que
inevitablement deriva en què un 17% dels joves de la nostra
terra estan emancipats. 

Per tant, per la importància de parlar d’aquest assumpte,
d’una situació tan delicada per a tota una generació de la nostra
terra i del nostre país, creiem indispensable que el Consell de
la Joventut, com a màxim òrgan de representació de la joventut
associada i no associada de la nostra comunitat autònoma,
tengui l’oportunitat de poder comparèixer, de poder explicar
aquestes dades i que puguem tenir un debat que esper que sigui
també productiu.

Sense més, i gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans el Sr. Gómez feia
referència que en aquesta Comissió de Serveis Socials, Esports
i Joventut es parlava poc de l’Esport, també es parla poc de
joventut, per tant, trobem que és una bona ocasió perquè vingui
el Consell de Joventut de les Illes Balears a explicar en aquest
cas tot el tema de l’Observatori d’Emancipació Juvenil, que tal
i com ha dit el Sr. Fernández es va presentar el mes de març.

Esperem que aquesta iniciativa tengui el suport de totes les
formacions polítiques.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102030
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102030
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions per als grups que ho desitgin. Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Abans parlàvem de menors i
parlàvem de menors tutelats, una de les coses que jo crec ha de
tenir el suport és que el Govern ha fet feina per a quan hi ha
menors que estan tutelats i fan els 18 anys, ha creat i, a més ha
augmentat el pressupost, un programa d’emancipació per a
aquests menors, perquè és vera, avui en dia costa moltíssim
emancipar-se, és vera. Per tant, nosaltres creiem que és
interessant que evidentment vengui aquesta persona, aquest
encarregat del Consell de la Joventut i li donarem suport, com
no pot ser d’altra manera.

Els joves de les Illes Balears tenen tots els problemes que
tenen els joves d’Espanya, més uns preus de lloguer
pràcticament inaccessibles. La gran majoria dels joves que han
aconseguit emancipar-se no ho fan tots sols i comparteixen pis,
comparteixen pis amb la seva parella o amb un amic o amb una
amiga, o comparteixen habitacions d’un habitatge. S’arriben a
emancipar, però no tenen la possibilitat amb un sou que tenen
poder-se independitzar tots sols, perquè és impossible avui en
dia per a la gran majoria. Fins i tot amb estudis, amb màsters i
amb el que vulguis, no arriben a guanyar poc més de mil i
busques d’euros. Per tant, amb els preus dels lloguers és
pràcticament inviable, ja no dic a Palma, a qualsevol municipi
de les Illes Balears. Per tant, això creiem que és interessant.

Parlava abans del programa d’emancipació dels joves que
estan tutelats, perquè nosaltres des del nostre grup parlamenti
donam molta importància, ho he dit abans, a l’interès superior
del menor. I creiem que si un jove quan té 18 anys i viu amb
una família normalitzada, estructurada i té un sosteniment
familiar, no té una necessitat imperiosa d’haver-se d’emancipar,
no la té. En canvi, el jove que viu en una institució, protegit
dins una institució, es troba que a partir de dia 18 fins ara el
tenen al carrer.

Nosaltres sempre hem defensat els drets de tots els menors
de les Illes Balears, siguin tutelats, no siguin tutelats, tenguin
una família normalitzada, o no tenguin una família
normalitzada; nosaltres anirem a qualsevol manifestació i
demanarem qualsevol compareixença si a un moment
determinat trobam que hi ha un col·lectiu que pateix abusos,
explotació sexual, jo mai no he utilitzat aquesta paraula
“prostitució”, perquè tenc claríssim què és la prostitució i tenc
claríssim què és l’explotació sexual, i és més, la Sra. Naomi
Pereda ja parla directament sempre en el seu informe, i ho he
dit jo mil vegades, d’explotació sexual comercial d’infants i
d’adolescents. Ho tenc claríssim! A mi no m’ho han d’explicar.
A mi que no em tornin utilitzar mai més que si jo estigmatitz o
no estigmatitz, el meu grup parlamentari i jo mateixa, que els
puc assegurar que conec molt, però molt que és una institució
tutelada, ho conec moltíssim, possiblement per temes personals
molt més que alguns dels que són aquí de vostès, perquè hi he
estat, defens molt el paper de les institucions, defens el paper
de les institucions, el defens. Precisament per això hem

qüestionat les responsabilitats de segons quines actuacions
polítiques de voler tapar.

A mi em sembla molt delicat el que s’ha volgut fer sobre
aquest tema...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, jo crec que s’hauria de cenyir a l’objecte del
debat, que és la compareixença o no de...

LA SRA. CLADERA I DURÁN:

... -sí, exacte, sí, ho he lligat, sí, té tota la raó-, ho he lligat
perquè té sentit, parlam d’emancipació i jo també dic que
també hi ha uns joves, que a part del pis, com que tampoc tenen
família i viuen a una situació, fins fa molt poc se’n anaven
directament al carrer, i ho he dit per això. Però com que vostès
saben que aquí es diuen segons quines qüestions i com que
després no tenc dret a rèplica, es callen, doncs ja aprofit.

Dit això, nosaltres donarem suport a aquesta proposta i
donarem suport a qualsevol proposta que es presenti aquí de
compareixença de qualsevol institució, ho he dit sempre,
sempre, sempre, si un grup polític considera que ha de venir
qualcú, creiem que és important, perquè això és la cambra de
tots. Per tant, creiem que no és de rebut que el partits polítics
es neguin a les compareixences.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. I per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Gómez, si vol intervenir.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Entenem com a població jove en el
context d’aquesta compareixença, en el context del que es
podrà demanar al president o a qui delegui el Consell de
Joventut, entre una franja d’edat entre els 16 i 34 anys, que és
el que maneja l’Observatori Jove d’Emancipació, entre altres
coses perquè és la plataforma del Consejo de la Juventud de
España, a través de l’Observatorio Joven de la Vivienda i a
través de l’Observatorio Joven del Empleo, els que elaboren
aquests informes i que són informes prou..., afortunadament per
la trajectòria d’una institució com el Consejo de la Juventud de
España, que afortunadament no ha desaparegut encara, no se
l’ha carregat ningú, que assessoren entre altres coses l’Instituto
de la Juventud, dependent del Govern d’Espanya. 

I ho dic a efectes de la compareixença i nosaltres li donarem
suport. Jo crec que vostès saben que el nostre grup parlamentari
envers les polítiques de joventut, un pla estratègic de joventut
que no té aquesta comunitat, un Consell de la Joventut que no
té l’estatus que té a altres comunitats autònomes, encara ha de
passar per la voluntat d’aquesta comissió perquè comparegui a
parlar de joventut el Consejo de la Juventud de las Islas
Baleares, Consell de Joventut de les Illes Balears, quan esper
que en la tramitació de la llei que regula també el que serà el
Consell de la Joventut de les Illes Balears i el seu estatus jurídic
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i la seva personalitat jurídica sigui un dret del Consell de la
Joventut i una obligació també comparèixer anualment en
aquesta cambra, sigui en plenari o sigui en comissió, per
informar i estigui dins l’agenda institucional d’aquesta cambra,
per informar de l’estat de l’emancipació dels joves de les Illes
Balears, o de la problemàtica transversal a l’àmbit d’oci, de
salut, de famílies i de qualsevol problemàtica i iniciatives
relacionades amb la joventut de la nostra comunitat autònoma.

Ara ho ha de fer mitjançant iniciatives dels nostres grups i
és una oportunitat i, per tant, no l’hem de desaprofitar.

Només una dada que és important, mirem si realment és
preocupant i és d’interès que comparegui en aquesta Comissió
d’Assumptes Socials. Informe de l’Observatori d’Emancipació
Juvenil, Consejo de la Juventud de España 2018, manco del
20% de la població jove, de 16 a 34, es pot emancipar, menys
d’un 20, era un 19 i busques. 2019, que és el darrer informe i
del que li podem demanar dades al Consell de Joventut, menys
del 19, baixa. No ens volem imaginar o sí ens podem imaginar,
i no serà especulació, el que és l’any de la pandèmia, any de
restriccions, any d’ERTO, any d’atur, any d’una formació
reglada acadèmica difícil, una dificultat fins i tot d’ingressos
per pagar... per emancipar-se en general.

Per tant, creiem que és interessant i necessari, sobretot
perquè aquestes compareixences ens donen instruments, eines,
formació i informació a aquests diputats i..., a nosaltres, als
diputats i diputades, precisament per a propostes d’actuació i
el nostre grup parlamentari ja du i ho ve dient tant en a nivell
de pressuposts com a nivell de compareixences de la consellera
titular i la directora general, la importància de tenir un pla
estratègic de joventut de les Illes Balears, i no és un pla a part
de les polítiques que es fan al Govern en tema d’habitatge, en
tema d’ocupació, en tema de formació, en tema d’oci i temps
lliure, en tema de salut, en tema de famílies, no, és precisament
donar el protagonisme als joves perquè siguin els directors i les
seves institucions, entre elles el Consell de la Joventut i les
entitats, els directors d’aquestes polítiques públiques de
diferents administracions envers el seu col·lectiu jove de 16  a
34 anys.

Finalment i per deixar explícit el nostre... dins aquesta
narrativa que he exposat, nosaltres donarem suport i donam...,
també he de reconèixer donar l’agraïment que l’hagi dut un
grup parlamentari a aquesta comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Vienen aquí los grupos del PSIB-
PSOE, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca a pedir una
comparecencia de un representante del Consejo de la Juventud.
Se ve que les preocupa a ustedes mucho la juventud, ¿verdad?,
la juventud siempre y cuando no esté en un centro de tutela de
menores, cuando está en un centro de tutela de menores
entonces no les importa tanto la juventud, porque si les

importase no estarían impidiendo que se den aquí explicaciones
para saber qué está pasando con estas niñas y estos niños que
están siendo abusados sexualmente tanto fuera como dentro de
los centros.

Y les recuerdo que la explotación sexual de un menor se
puede hacer de muchas formas y una de ellas es prostituirles,
así que no tengan ustedes la piel tan fina con el lenguaje,
porque aquí nadie está diciendo que se estén prostituyendo
voluntariamente, ¡solo faltaría!, pero son menores.

Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, pero ya les digo,
me cuesta creer que ustedes realmente se preocupen por los
menores, de hecho esta mañana, a las doce y media, ustedes
también han presentado una iniciativa aquí sobre las gallinas,
sobre cómo viven las gallinas y sobre si tienen que estar en
jaulas o no tienen que estar en jaulas, ¿verdad? Si estuviesen
tan preocupados por los menores como lo están por las gallinas
seguramente sabríamos mucho más aquí de lo que está pasando
con esta gente...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... con estos niños...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, li ho dic com abans a la Sra. Durán, ens hem de
centrar...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, sí, sí, presidente...

EL SR. PRESIDENT:

... en el debat del que parlam.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... me centro, me centro en lo que estamos hablando, que es que
el PSOE, Unidas Podemos y MÉS ahora de repente manifiestan
una preocupación por la juventud, cuando luego resulta que los
jóvenes que están en verdadero peligro, que lo están pasando
mal, que están viviendo una verdadera pesadilla en los centros
de tutela de menores son ignorados por estos mismos grupos
que impiden que se investigue lo que está pasando ahí.

Votaré a favor. Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Entenem, per tant, que es pot
aprovar per unanimitat. Es així no és veritat? Molt bé idò.

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

Molt bona tarda a tots i a totes, i vull agrair una vegada més
a tot el personal que vetlla perquè tot sigui... tot vagi bé, sigui
possible i especialment ens vegin també pels canals telemàtics.

Gràcies a tots.
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