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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, senyors i senyores diputats. Començam la
sessió d’avui i correspon, en primer lloc, demanar si es
produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, Sr. President, Ares Fernández substitueix Irantzu
Fernández.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Joan Ferrer.

Compareixença RGE núm. 2030/21, dels representants
del Consell de la Joventut de les Illes Balears, sol·licitada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca i acordada la recaptació del
compareixent a la sessió de dia 13 de maig del 2021, per tal
de retre comptes sobre les dades publicades a l’Observatori
d’Emancipació Juvenil.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la compareixença dels representants del
Consell de la Joventut de les Illes Balears per tal de retre
comptes sobre les dades publicades a l’Observatori
d’Emancipació Juvenil, acordada a la sessió de la Comissió
d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports de dia 13 de
maig, atès l’escrit RGE núm. 2030/21, presentat pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. 

Assisteixen, per part del Consell de la Joventut de les Illes
Balears, el Sr. Pau Roig i Mas, vicepresident segon i ponent; la
Sra. Maria del Mar Roig i Sierra, vicepresidenta segona, i el Sr.
Pau Emili i Muñoz, vocal. Ho he dit bé? Molt bé.

Tenen la paraula, per tant, els representants del Consell de
la Joventut de les Illes Balears als quals donam una afectuosa
benvinguda a aquesta institució. Tenen la paraula per fer
aquesta exposició oral, en un temps màxim de trenta minuts. En
voler.

Bona tarda, benvinguts. Endavant.

EL SR. VICEPRESIDENT SEGON DEL CONSELL DE
LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS (Pau Roig i Mas):

Bona tarda. Moltes gràcies. El primer que toca és agrair no
només als grups proposants de la nostra compareixença, sinó
que sortís per unanimitat.

I, bé, el primer que creiem de justícia és reivindicar el
Consell de la Joventut com el que és, el màxim òrgan de
representació juvenil, i que compareixem al Parlament a un
moment molt important per a les persones joves del nostre
territori, treballam ara mateix en una llei de joventut i una llei
de lleure educatiu que de ben segur esperam que puguin recollir
totes les nostres reivindicacions i millorar la realitat de les
persones joves d’aquí.

No només això, avui compareixem per parlar de
l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut de les
Illes Balears que s’elabora conjuntament amb el Consell de la
Joventut d’Espanya. Aquest observatori aquí a Balears el
recuperam des de fa més de deu anys que no es publica, però és
un observatori que es publica des de l’any 2000, per tant, amb
molts anys d’història i que, a més, ens serveix per tenir unes
dades molt actualitzades, semestrals, de l’emancipació juvenil
a Balears.

Bé, passam ja exposar l’Observatori en si, parlarem per
parts segmentades, primer parlarem d’habitatge. I m’agradaria
que durant l’exposició d’aquest punt es tengui present una
dada: el Banc d’Espanya aconsella no destinar més del 30% de
la renda a l’habitatge. Dit això, exposam que només un 17,8%
de les persones joves està emancipat i que si una persona es vol
emancipar a un pis compartit ha de destinar un 42,5% del seu
sou a pagar la renda. Si te’n vols anar tu sol, com a una opció
contemplada, has de pagar un 117,1% per llogar, 88,9 en règim
d’hipoteca, en règim d’hipoteca, en cas que puguis pagar
l’entrada, que aquest és un altre debat.

I després, segons les dades la franja..., cap franja d’edat,
cap, no es pot permetre, seguint les recomanacions del Banc
d’Espanya, un pis de més de 50 m2.

També hem de dir que la tendència, per desgràcia, dintre de
l’emancipació juvenil és molt decreixent i ha baixat cada
vegada més, el que el 2016 era que les Illes Balears fregaven el
25% de persones joves emancipades, superant en gairebé un
7% la mitjana de l’Estat, és que ara hi som per sota, no molt,
però sí que som unes dècimes percentuals per sota.

Bé, si seguim amb dades d’emancipació, hem de dir que el
50,5% de la població jove..., bé, això ja ens serveix per passar
a les dades econòmiques, és que el 50,5% de la població jove
està inactiva i el 16,1% està en atur. Les dades realment són
prou preocupants. 

També hem de dir que el règim de tinença dels habitatges,
tornant a l’habitatge, és que el 62% de mitjana, el 62% de les
persones joves van en règim de lloguer mentre que només el
16,4% es pot permetre la compra d’un pis.

Passant, ara sí, a qüestions laborals, recordem que aquest
observatori respon al primer semestre del 2020, un semestre
evidentment molt condicionat per la pandèmia, i és que només
el 34,4% de les persones joves fa feina i el 42,1% es va veure
abocat a l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació,
essent Balears la segona comunitat amb més persones joves en
ERTO, just després de les Illes Canàries. 

Seguim amb dades. Dintre d’ocupació, de dades laborals,
també volem parlar d’emancipació en un sentit d’estudis. Aquí
sí que volem trencar un mite i volem donar una bona notícia:
cada vegada hi ha més persones joves que acaben els seus
estudis universitaris, cada vegada hi ha un menor
abandonament escolar. Vull dir que entre el 2019 i el 2020 el
nivell de persones que aconseguien acabar uns estudis superiors
és un 11,05% més en un sol any. A les dades actuals el 23,7%
de la població jove de les Illes Balears han acabat un estudis
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superiors. Hem de reconèixer també que estam una mica per
sota de la mitjana estatal, que es troba en el 26,2%.

Seguint amb dades d’ocupació hem de tenir en compte que
el 81,5% dels contractes foren temporals i que les persones
joves enquestades declaren que el 38,9% no sap la duració real
del seu contracte, el 22,7% ens parla de contractes de menys
d’un any i ens trobam amb un 38,4% que..., bé, que no hi ha
dades. 

Després, ja entrant en el marc de la pobresa juvenil, vull dir
que una persona de mitjana a les Illes Balears que fes feina
ingressava 895,21 euros, 30 euros menys si eres dona, de
mitjana. I després, hem de recordar que la nòmina mitjana a
l’Estat espanyol és de 973,58, ens trobam també per sota de la
mitjana, una mica menys de 100 euros si ets home de mitjana
i 110 euros menys si ets dona.

Entrant també en el risc de pobresa i exclusió social, res,
simplement esmentar que a les Illes Balears la pobresa juvenil
és una de les més reduïdes de l’Estat espanyol, encara que entre
el 2018 i el 2019 hi va haver un augment notable del 14,9% el
2018 i del 18,2 el 2019. Les dades són preocupants.

Ja per acabar, acabarem amb dades demogràfiques, i és que
aquí, a les Illes Balears, som una comunitat eminentment
receptora, i és que el 2019 el 28,4% de les persones joves
empadronades a les Illes havia nascut a l’estranger i el 13,2 a
altres llocs d’Espanya. Essent així, juntament amb Catalunya i
Madrid, Balears lidera el rànquing de comunitats autònomes
amb més persones estrangeres i és de les comunitats autònomes
que rep més persones joves emigrades com dades total. 

Després, sí que és veritat que, tornant a l’habitatge -que he
deixat de dir-, hem de tenir en compte una dada prou
interessant i és que hi ha una escletxa de gènere important en
l’emancipació, així com hi ha més dones que fan feina, hi ha
més homes emancipats. 

I, bé, això és una mica en trets generals l’exposició. Ara
restam a l’espera de les preguntes dels diferents grups, però, bé,
les dades són aquestes i...,bé, això.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Torn ara d’intervenció per part de tots els
grups parlamentaris. Els ponents contestaran de manera global
i, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Fernàndez, per un temps màxim de deu minuts. 

EL SR. FERNÀNDEZ I LOMBARDO: 

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tots i a totes, senyors i
senyores diputades. Bona tarda també a les companyes i
companys del Consell de la Joventut de les Illes Balears per
acompanyar-nos avui, vull agrair-los la seva presència, agrair-
los, com no pot ser d’una altra manera, la feina que fan i que
han fet des de la recuperació del Consell de la Joventut.

És un orgull dir que podem tenir avui el Consell de la
Joventut en el Parlament de les Illes Balears, després -com

deia- de la seva recuperació a l’any 2016, rere la seva extinció
i liquidació a la legislatura 2011-2015.

I nosaltres vàrem demanar aquesta compareixença, junt amb
els grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Podem,
precisament per dues qüestions: primer, per la gravetat de la
situació, ja que les dades en matèria d’emancipació, les dades
en matèria d’ocupació i d’habitatge són esgarrifoses, són molt
dolentes i, per tant, és una qüestió que als polítics, que als
diputats i diputades d’aquesta cambra és un tema que ens
preocupa moltíssim i que ens ocupa, i que ens ha d’ocupar i,
per tant, aquí hi ha el principal motiu.

I segon, també, per un exercici de coherència, de coherència
perquè el nostre grup parlamentari i els grups parlamentaris que
signen també aquesta sol·licitud de compareixença sempre hem
defensat la importància del Consell de la Joventut de les Illes
Balears, la seva importància com a màxim òrgan de
representació del jovent de les nostres illes davant les
administracions públiques. Sempre hem actuat amb aquest
tarannà i ho continuarem fent i defensam la seva funció i les
seves tasques. Tant de bo molts d’altres grups parlamentaris
assumeixin també aquest posicionament i garanteixin la vida i
el treball del Consell de la Joventut de les Illes Balears!

Si em permet, també, president, vull mostrar la meva
decepció, de qualque manera, de veure com falten alguns grups
parlamentaris en aquesta cambra que reiteren, de qualque
manera, alguns el seu menyspreu cap a qualsevol òrgan de
representació que no comparteixi les seves mateixes idees o
que els semblin mínimament representatiu d’una societat que és
diversa, però que no acaben d’entendre mai. I vull dir que és
veritablement esgarrifós pensar que la nostra tasca com a
polítics ha de ser precisament escoltar la societat civil, escoltar
la ciutadania i representar la ciutadania que ens ha donat la
confiança per fer la tasca que hem de fer com a parlamentaris
i que precisament fem en aquest sentit. 

I també vull dir que és una molt bona notícia que recuperem
l’Observatori de l’Emancipació a nivell de les Illes Balears, si
no m’equivoc, em podran corregir, fa gairebé 10 anys que no
teníem les dades actualitzades i és important precisament
perquè necessitam tenir unes dades concretes per poder ser
capaços de fer una diagnosi més encertada i poder elaborar
polítiques que vagin encaminades a la generació d’oportunitats,
i és que ho hem debatut moltes vegades en aquest parlament, es
tracta precisament d’això, es tracta de generar oportunitats allà
on no n’hi ha.

En aquest parlament hem pogut debatre moltes vegades
quina és la situació del jovent de les nostres illes, no?, i
evidentment vosaltres, vostè, Sr. Roig, ho ha exposat a la seva
intervenció, ha quedat palès i a l’observatori queda evident
també, les conseqüències de la pandèmia han afectat a nivell
global tota la població pel que fa sobretot en termes
d’ocupació, però en els joves ha estat una qüestió encara que ha
fet molt més mal, precisament per la seva situació estructural,
perquè el jovent a les nostres illes depèn majoritàriament,
sobretot a les edats compreses entre els 16 i els 25 anys, del
sector turístic i, per tant, té un fort component estacional, i
precisament evidentment la pandèmia ha afectat de manera
molt directa el sector turístic.
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Però no només per això, no és només per la pandèmia, i jo
crec que aquí podríem estar d’acord, segurament, tots els grups
parlamentaris, i ho hem de dir: no només és la pandèmia, és la
fallida estructural de tot un sistema que ens ha promès com a
joves que ens havíem de formar, que havíem d’estudiar i que,
si fèiem això i no deixàvem de formar-nos, en acabar els
nostres estudis tendríem una oportunitat garantida, i una
oportunitat digna, perquè no valen totes les oportunitats, han de
ser unes oportunitats dignes per poder començar el nostre
projecte vital.

La realitat, malauradament, no només a la nostra comunitat
autònoma, no només en el nostre país -encara que ha tengut una
situació molt més concreta i molt més greu, en aquest sentit-
sinó, en general, en el món ens hem trobat que precisament no
teníem aquestes oportunitats després d’haver-nos format.

Fa uns dies -crec que va ser el passat diumenge- a un mitjà
de comunicació hi va haver un especial sobre la situació
precària del jovent en el nostre país i una de les reflexions...,
vull compartir amb vostès alguna de les reflexions que
deixaven damunt la taula. I hi havia una paraula que repetien
una vegada i una altra, i eren les “expectatives”, i és que, per
primera vegada, aquesta generació té unes expectatives menors
que la generació dels seus pares i mares. He repetit moltes
vegades que aquesta és la generació més preparada de la
Història, a mi em permetran, però venc escoltant això des de fa
10 anys fins ara, i és cert perquè ara, afortunadament, l’estat del
benestar ens dona les eines per intentar pal·liar aquestes
diferències de capacitat econòmica i que qualsevol persona,
independentment del seu origen, tengui les mateixes
oportunitats per poder formar-se i, per tant, tenir les mateixes
oportunitats a la vida, malgrat això, ens trobam en la situació
que ens trobam ara mateix. 

I una de les reflexions que deien és que -i els ho vull llegir-
i diuen: “Estaremos llenos de cicatrices en el currículum, en la
vida laboral y en los años cotizados. No nos queremos
convertir en una generación de perdedores”. Jo crec que aquí
hem de tenir una oposició evidentment clara, hem de ser crítics
amb les polítiques que es desenvolupen, hem de ser clars, hem
de posar en valor tot el que s’ha fet en aquesta comunitat
autònoma i en aquest país; fa uns dies el Govern d’Espanya, de
fet, va anunciar el nou..., el Pla de Garantia Juvenil Plus, amb
més de 5.000 milions d’euros, precisament per combatre contra
la desocupació juvenil, on en aquesta comunitat autònoma,
aquesta vegada sí, des de l’any 2015, vàrem aprofitar els
recursos de Garantia Juvenil per posar en marxa el programa de
Joves Qualificats, un programa que permet, que no cerca,
precisament no cerca garantir una feina estable, sinó el que
cerca és donar solucions a un dels problemes que ens trobam
com a joves i és que ens hem trobat moltes vegades en una
entrevista a la que ens deien “usted no tiene la experiencia
requerida, es joven pero no tiene la experiencia requerida”, i
a una persona més major que li deien: “sí, té molta experiència,
però és que vostè no és jove”. Precisament el que intenta és
dotar d’aquesta experiència laboral després de finalitzar els
seus estudis per poder enfrontar-se al mercat laboral.

I sí que m’agradaria poder demanar-li la seva opinió
precisament sobre la Garantia Juvenil, sobre el nou programa
que ens ha fet el Govern d’Espanya, sobretot un balanç dels

darrers anys de la Garantia Juvenil a la nostra comunitat
autònoma. 

També demanar-los, en matèria d’ocupació, un poc la
valoració sobre la diferència d’edat entre els de 25, 30 i 35
anys, no? Tenim sovint moltes dades pel que fa al segment dels
16 i 25 anys però hi ha un gap després d’això que, des del
nostre grup parlamentari, trobam que no ens permet fer una
anàlisi molt més acurada sobre la diagnosi d’aquesta franja
d’edat. Sembla que això, se segueix complint, que amb més
formació, més oportunitats de poder tenir una feina més digna,
hi ha elements que ens diuen que hi ha una estabilitat més gran
pel que fa a partir dels 25 anys endavant, però ens falten dades
per poder ser una anàlisi molt més acurada en aquest sentit.

I en matèria d’habitatge jo crec que compartim
absolutament l’anàlisi que vostès han fet, que fan a
l’Observatori i que, a més, han exposat i he reiterat en
moltíssimes ocasions, la situació de la comunitat autònoma
respecte de l’habitatge, és la que és, és una de les comunitats
autònomes on més difícil, en particular, tenim els joves poder
accedir a un habitatge. Des de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, des de fa 6 anys, s’han duit a terme polítiques
d’habitatge actives, de veritat, com dic des de fa sis anys, on
abans no n’hi havia. Crec que fa falta mirar i això és
precisament una de les qüestions que m’agradaria també que
poguessin valorar, no?, sobretot com valoren la política
d’habitatge a les Illes Balears i, en particular, si troben que en
matèria d’ajudes a lloguer o també de construcció d’habitatges
a la nostra comunitat autònoma, si han conclòs qualque element
de millora concreta en aquestes polítiques que ens poguéssim
traslladar a aquesta comissió. 

Tenc més preguntes però sí que m’agradaria poder deixar-
ho aquí i ja, crec, Sr. President, que tenim un altre torn
d’intervencions, si no m’equivoc, si quedàs qualque conclusió
més i qualque pregunta a mesura que va avançant el debat, idò
ja li faríem i reiterar una altra vegada les gràcies per la seva
compareixença.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, benvinguts
aquí a la Comissió d’Afers Socials, al ponent, Pau, i als
membres que l’acompanyen, moltes gràcies per ser aquí i
esperem que sigui la primera de moltes vegades que vingueu
aquí a la comissió perquè, la veritat, és molt satisfactori parlar
de joventut en aquesta cambra, és un col·lectiu del qual
políticament es parla poc, i si veiem un poquet la trajectòria
que hem fet durant aquests dos anys s’ha parlat evidentment de
joventut, però no suficientment, considerem des del nostre grup
parlamentari.
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L’exposició que vosaltres heu fet aquí, la veritat és que bé,
heu parlat precisament de tots els pilars i de tots els problemes
que teniu com a jovent, no? 

El tema d’habitatge és un dels majors problemes que tenim
a les nostres illes, ho diuen tots els indicadors de pobresa i tot
ja, quan parlem d’infància, quan parlem també dintre del pacte
balear de la pobresa, un dels indicadors claus és el tema dels
lloguers. Els joves en aquest cas, encara ho tenen molt més
difícil i més pel tema d’emancipació. 

Jo no som ja tan jove, en tenc quaranta i busques, però
també he de dir que quan em vaig independitzar sempre també
ha hagut de ser compartint pis i tot perquè aquest llast el
portem des de fa ja anys. I sí que és ver que ara mateix els
joves d’avui en dia, els que tenen 20, 30 anys, han estat vivint
tota la vida vivint de crisis. I la paraula crisis és el que més heu
sentit, pertot, des de ja, des de ben al principi. El tema
d’habitatge és un problema que tenim molt important.

És conegut que la nostra postura evidentment és regular el
preu de l’habitatge i ja no només és per això sinó, o sigui, per
baixar, perquè el jovent tingui una vida digna, una
emancipació, que comenci ja a caminar i tenir una vida adulta
i real, i evidentment per baixar tot l’índex de pobresa. 

Com sempre, aprofit l’ocasió i faig una crida a totes les
formacions polítiques que per favor treballem tots junts, amb
consens, per regular tot el preu d’habitatge, preu d’hipoteques
i tot. En aquest cas us faria a vosaltres les preguntes: quines són
les mesures que consideraríeu adients per poder eliminar
aquesta escletxa per a l’accés a un habitatge digne?

Després, també heu parlat del tema laboral, de la situació en
aquest cas dels joves del tema laboral, en aquesta crisi
lamentablement la nostra comunitat autònoma ha estat una de
les més afectades, en tots els col·lectius evidentment també que
en el món del jove. Esperem que ara, poquet a poc, ara que ja
comença a reactivar-se tot a poc, comenci un poquet tot amb la
normalitat. Tot i així, el jovent des de fa ja molts anys que som
a la cua de la Unió Europea en la taxa d’atur juvenil.

Com suposo que bé sabeu, justament fa dos dies es va
anunciar un pla, el Govern d’Espanya, el Pla de Garantia
Juvenil Plus, per lluitar contra l’atur i la precarietat, per garantir
en aquest cas llocs de feina estables i dignes. És un pla amb la
major inversió de tota la història per poder pal·liar aquesta
xacra. 

En principi es destinaran entre el 2021 i el 2027 uns 5.000
milions d’euros per lluitar contra..., amb aquest pla juvenil. Ara
es posaran en marxa, dels fons europeus, uns 3.400
aproximadament de milions d’euros i el que intenta és
promoure el treball de qualitat, lluitar contra la precarietat amb
el foment de contractes formatius per desterrar l’ús abusiu de
les pràctiques no remunerades, foment de la contractació
estable, garantir la igualtat entre homes i dones, fomentar la
formació cap a nous perfils professionals que es requereixen en
sectors estratègics.

Entre d’altres mesures, el Govern d’Espanya en aquest cas
està ficant ja una eina per oferir, en un màxim de quatre mesos,

una formació, una oferta de formació o de treball de qualitat i
una feina, no?, cap als joves, en definitiva, el que cerca és que
els joves tinguin un treball digne i de qualitat, que ara no n’hi
ha. No és possible que tinguem joves cobrant 400 euros o
cobrant la mitja que ens ha indicat també l’orador d’avui, que
aquí no arribem ni tan sols al sou mínim interprofessional, que
són 891  -crec recordar- que és el que ha dit. En aquests casos
voldria demanar idò quina valoració feu també d’aquesta
mesura que s’ha posat en marxa des del nivell estatal. 

També heu parlat de tema d’estudis. Nosaltres també
celebrem que de cada vegada la xifra dels joves en aquest cas
que acaben els cicles formatius sigui més elevada. Com bé
sabeu també, aquesta setmana s’ha presentat aquí en el
Parlament la llei d’educació, trob -si no vaig mal informada-
que vosaltres també, com a entitat heu participat en l’elaboració
o heu fet propostes, m’agradaria també saber a veure un poquet
quina és la valoració que en feu. 

I després també ja que segurament no tindrem ocasió també
de tenir-vos per aquí, i també que ho heu comentat, del tema de
la llei de joventut i tema de lleure, també en aquest..., encara
que ja ho heu dit que teniu moltes ganes que sigui aprovada i
que bàsicament sobretot la llei de joventut el que regula també,
o part de la llei us regula a vosaltres, al Consell de Joventut,
tant autonòmic com insulars, i sobretot us dona força i entitat
jurídica, però, en general, sí que m’agradaria també un poc
saber quina serien les vostres valoracions i reivindicacions
perquè segurament en el pròxim període de sessions ja entri
aquí, a tramitació parlamentària i ara que esteu aquí perquè així
us podem escoltar tots els diputats, de les vostres valoracions.

I per la meva banda de moment res més.

 Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, president. Molt bona tarda, diputades i
diputats, i molt bona tarda també als membres del Consell de
la Joventut, que han vengut aquí avui horabaixa. 

Avui, com sempre, quan ve qualque persona en
compareixença, idò ens preparam la compareixença des del
meu grup i ens ho preparam en diferents vessants. El primer,
evidentment, hem anat a tota la informació que el propi Consell
de Joventut posa a la seva pàgina web i, evidentment, hem
llegit i rellegit durant dies, perquè a més és prou extens, aquest
informe de l’Observatori de l’Emancipació.

El primer que veiem, i era una de les dades que havia donat
abans la persona que ha intervengut, Pau, si no vaig
equivocada, hi ha una relació directa entre l’emancipació i els
estudis, sobretot entre els joves que tenen estudis superiors i els
joves que no tenen estudis superiors i sobretot relacionat amb
les edats; és a dir, com major nivell d’estudis tens, tens més
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possibilitats per poder accedir a l’emancipació, i quan ets ja
més gran, idò encara que no tenguis tants d’estudis, idò també
tens més facilitat, però sí que és vera que hi ha un factor
determinant que són els estudis. I aquí, a la part d’estudis, jo
tenc moltes preguntes perquè evidentment agraesc la primera
intervenció, però jo tenc una bateria de preguntes per fer per si
em les podeu contestar.

Parlant que els estudis tenen a veure amb l’emancipació,
perquè evidentment nosaltres veiem dues potes importants en
l’emancipació: una, és la feina i el poder adquisitiu que es té en
aquella feina, és a dir, la qualificació que es té per poder
accedir a una feina; i dues, és l’habitatge.

Per tant, ara en feina, vaig als estudis, i en els estudis idò
hem de parlar de la nova llei, què us sembla que la nova llei
pugui arribar a un cent per cent de la docència en català a les
Balears. Si creieu que hi haurà un sector de persones, de joves,
de gent jove, que tengui més dificultat per arribar a acabar els
estudis, perquè hem de dir que les Illes Balears som una de les
comunitats autònomes que tenim més altes les taxes
d’abandonament escolars, i de fracàs escolar, a més hem de dir
que som, malauradament, els campions d’Espanya. Perdó, no
només d’Espanya, sinó els campions de totes les Illes Balears,
d’Espanya i també d’Europa pel que fa a abandonament
escolar.

Estaria bé, quan parlam d’educació, si podem garantir des
de les Illes Balears, si us sembla adient garantir des de les Illes
Balears, les igualtats d’oportunitats per a tots els joves de les
Illes Balears, i m’explic: per als joves de Formentera, d’Eivissa
i de Menorca, vosaltres sabeu que no tenen les mateixes
oportunitats perquè gran part s’han de desplaçar aquí, a
Mallorca, per fer els seus estudis; però no només això, si
considerau que també hi hauria d’haver qualque tipus d’ajuda
per als estudiants que volen accedir a determinats estudis, ja
siguin professionals o estudis universitaris, que no es fan aquí
a les Illes Balears, és a dir, que no es fan aquí, a Mallorca,
perquè ja sabem que tal vegada un dia per setmana segons
quins professors van a Menorca o van a Eivissa, però, a més, hi
ha determinats estudis que s’han de fer a fora, que s’han de fer
a la península, que es fan a Madrid, a Sevilla, a Catalunya, a
Barcelona, on sigui, és a dir... , per això és un entrebanc més
que tenen aquests estudiants perquè just si hi ha un poder
adquisitiu a la seva família tenen aquesta possibilitat. Per tant,
si vosaltres considerau que hi hauria d’haver aquest tipus
d’ajuda.

Una cosa que a mi em sembla molt fonamental: tenim una
generació de joves molt ben formada, molt qualificada, amb
estudis universitaris, amb màsters, amb estudis de postgrau i
després es troben que no tenen accés a la feina, què fem amb
tots aquests joves? Com ho podem fer des del Govern, què
podem dir al Govern, quines propostes proposau al Govern
perquè els joves hi tenguin accés? Perquè a nosaltres ens
sembla molt preocupant -molt preocupant- que s’hagi eliminat
el programa del SOIB de Joves Qualificats. Volia saber a veure
vosaltres què en pensau, d’aquesta eliminació que el  SOIB
hagi eliminat aquest programa.

Com us he dit, he estudiat i molt totes les vostres
resolucions, tots els vostres documents de la pàgina web que

vosaltres teniu penjats; he de dir que hi ha un document que té
a veure no només amb la futura llei de joventut, sinó també
amb el foment de la contractació, i vosaltres destinau tres punts
d’aquest document a demanar una sèrie de peticions al Govern
d’Espanya, i què demanau al Govern de les Illes Balears? Què
creieu que està per fer per part del Govern de les Illes Balears
quant a contractació? Perquè a mi em xoca que els tres punts de
la petició vagin al Govern d’Espanya, que no els ho criticam,
eh?, ho dic per endavant, però quins, des del vostre punt de
vista, considerau que són aquests punts que s’haurien demanar
al Govern de les Illes Balears de cara a ajudar a la contractació
de tots aquests joves, ja siguin qualificats o no siguin
qualificats.

Una altra cosa: parlàvem que els joves que no tenen
formació tenen més dificultat per arribar a una feina, per tant
d’arribar a un habitatge, per tant d’arribar a l’emancipació, i us
deman: creieu que es fa suficient quant a la formació bàsica?
Ara sabem que es farà..., diuen que es farà un gran esforç quant
a la formació professional, però, i la formació bàsica a tots
aquells joves que no acaben de tenir secundària, que fins ara
anava destinats en una comunitat autònoma la primera indústria
de la qual és el turisme, anaven destinats al sector serveis, on
ara no hi ha feina?

Un altre tema, intent anar molt aviat i sé que són moltes
preguntes, però intentaré dir tot el que volia dir i agrairé
moltíssim que em contesteu tot el que sigui possible, quant a
quins errors creieu que ha fet, que ha comès el Govern de les
Illes Balears quant a l’emancipació, creieu que es podria fer
molt més? Hi ha un factor determinant el darrer any que és la
pandèmia, la pandèmia ens ha afectat a tots, als joves, als no
tan joves, als majors i just s’han salvat les persones que tenen
garantit un lloc de feina, molt poques persones que tenen
garantit un lloc de feina; a molts de joves se’ls ha passat la seva
vida futura i tenen un problema greu perquè hi ha hagut un
resset, hi ha hagut una aturada important en aquest darrer any
i moltes vegades aquestes persones ja no reenganxaran els
estudis i es quedaran pel camí. Què creieu que hauria d’haver
fet el Govern quant a aquests joves i quant a l’emancipació?

Més aspectes, quins aspectes positius creieu que té, des del
Consell de la Joventut, la Fundació Triangle Jove? Creiem que
a la Fundació Triangle Jove s’hi destinen unes partides, he de
dir que al Portal de Transparència he trobat el pressupost del
Consell de la Joventut, a més molt ben explicat, res a dir, però
no sé si es destina alguna partida al Triangle Jove, a la
fundació, no sé exactament els objectius que té i la veritat és
que la informació que he pogut trobar, evidentment els que hi
som, i això, sí que ho sé, perquè evidentment formen part el
Consell de la Jovent de les Illes Balears de València i també del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, però texts,
resolucions, treballs, feina feta no n’he trobada. M’agradaria
molt que m’ho explicàssiu.

Habitatge, jo us volia demanar una sèrie de qüestions, des
del vostre punt de vista: vosaltres creieu que fan falta ajudes
per avalar una hipoteca? Vosaltres creieu que fa falta donar
ajudes expressament per a lloguer d’al·lots joves, de gent jove?
S’ha dit aquí abans -ho ha dit una companya meva-, els joves
si es volen emancipar el primer que fan amb un lloguer de 800,
700, 1.000 euros és compartir habitatge, perquè no hi ha altra
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manera d’emancipar-se si no comparteixen habitatge. Creieu
que el Govern de les Illes Balears hauria de fer ajudes d’un
50% del lloguer als joves, uns determinats anys?;
condicionades al que considerem, però ho pos damunt la taula,
creieu que serien convenients aquestes ajudes al lloguer?

Creieu que seria convenient que el Govern, quan ja un jove
té feina, avalàs aquests joves per poder comprar un habitatge?
O fins i tot, avalàs aquests joves per poder llogar un habitatge,
perquè de vegades ni tan sols amb feina no poden accedir a un
contracte de lloguer. 

Creieu que se’ls hauria de bonificar l’IBI? Creieu que hi
hauria d’haver incentius a les declaracions d’IRPF? Creieu que
hi hauria d’haver uns incentius o unes rebaixes importants a
l’impost de transmissions els qual dificulta tant que els joves
amb feina puguin comprar un habitatge?

Tot això són propostes sortides de Noves Generacions de
les Illes Balears, una proposta que s’ha presentat aquesta
setmana i que esper que vosaltres, com a Consell de la
Joventut, hi doneu suport, perquè, al final, aquí som a una
Comissió de Serveis Socials i per molt que tenguem diferents
ideologies i siguem de partits diferents, quan hi ha un interès
general tots votam a favor, proposi qui proposi, nosaltres no
hem posat mai cap tipus de barreres, ens és igual votar a favor
d’una proposta del PSOE, de MÉS o de Podem. Si vosaltres
creieu que aquestes propostes són bones, les que jo us acab de
dir ara per a habitatge, hi donareu el vostre suport com a
Consell de Joventut perquè el Govern de les Illes Balears doni
subvencions, ajudes per a l’adquisició o lloguer d’habitatge a
la gent jove?

Per tant, bàsicament vull dir que m’he basat en feina,
estudis i habitatge, són moltes coses més, també m’agradaria
saber què trobau del transport. Els joves utilitzau el transport
públic, el transport públic ara és més car que mai, repetesc: el
transport públic és més car que mai. Per tant, què creieu que
s’hauria de fer per als joves, des del Consell de la Joventut, per
ajudar-los en el transport?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bones tardes a tothom i, com vaig
dir ahir a les compareixences..., o com dic sempre a les
compareixences que són d’entitats que vénen de fora, vull dir,
que no són part de l’organigrama del Govern, independents i
des del voluntariat, gràcies per comparèixer en aquesta
Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del
Parlament, amb l’objectiu, almanco el que té el nostre grup
parlamentari, que precisament faceu una valoració externa,
independent, que és el que pertoca i defineix el Consell de
Joventut, malgrat la seva persona jurídica que encara no té
assolida, per donar una visió de la situació del jovent, de la

joventut de les Illes Balears i, concretament, dins el context que
més inquieta, però que no és l’únic, que és l’emancipació.

I vull dir “agraïment” per diferents motius: primer, felicitar-
vos pel 26è aniversari del Consell de Joventut, i que sigueu i
aquí.

En segon lloc, lamentar que l’accés a la informació del
Consell de Joventut sigui al Servei de Joventut de la Direcció
General de la Joventut, Menors i Família del Govern de les
Illes Balears perquè a la seva pàgina web diu: no que estigui
tancada per problemes tècnics, sinó per una qüestió
pressupostària, econòmica; i això ens sap greu i això és el
diagnòstic i això és un dels motius per la qual cosa
possiblement avui no podreu contestar moltes de les preguntes
que s’han fet aquí, entre altres coses perquè no teniu encara les
eines per poder esbrinar, interpretar sobretot molta d’aquesta
informació. 

I vosaltres sabeu perfectament que el nostre grup
parlamentari, una de les qüestions que traslladarà -i us ho
vàrem fer traslladar a vosaltres- a la llei de joventut, si no
contempla que el Consell de Joventut de les Illes Balears tengui
la persona jurídica i tengui l’estatus necessari per poder assolir
una reivindicació seva, de les entitats i dels joves de les Illes
Balears, que és comparèixer, per reglament, una vegada a l’any
a aquesta institució, al Parlament, per retre informació de quina
és la situació de la joventut de les Illes Balears. 

Per tant, en aquest sentit volia esmentar-ho, és una
oportunitat ja que sou aquí per fer-ho constar i sobretot perquè
hi ha els diputats i les diputades d’altres grups parlamentaris
que en la tramitació de la llei de joventut és important
contextualitzar.

Jo no citaré xifres, Pau Roig, entre d’altres coses perquè les
heu citades ja, hi heu fet un esment important, ja, i el diagnòstic
i el document els tenim tots, hi ha un diagnòstic prou
documentat i que sempre hem suportat nosaltres i que és
l’informe d’emancipació i els observatoris que té el Consejo de
la Juventud de España, i que també maneja l’INJUVE o el
European Youth Forum, que a l’àmbit del mapa de ciutadans de
la Unió Europea evidentment són referents importants. 

El que sí és coherent per part dels grups parlamentaris,
donin suport al Govern o no, és parlar dels plans de joventut,
de les estratègies precisament per afavorir les polítiques
d’emancipació, no només d’emancipació sinó la plena
ciutadania de la joventut, i això no només és habitatge,
formació, ocupació, sinó que també és cultura, oci,
convivència, família, diversitat, etc. 

I la primera pregunta que faria perquè -i vull fer un
parèntesi- és la primera vegada, tal volta, per a vosaltres tres de
venir a la seu parlamentària, el context que per als grups que
formam part de l’oposició, el rebre informació per a nosaltres
és important, no tan sols per fer la nostra tasca reglamentària i
estatutària de control a l’acció de govern, sinó també la
propositiva per a polítiques que entenem la diversitat dels grups
que són necessàries per als joves. Per tant, tal vegada poden
semblar una sèrie de preguntes encaminades a una valoració,
però crec que la vostra valoració des de la perspectiva que us
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pertoca, almanco per definició del paper del Consell de la
Joventut i el suport que us han de donar les entitats, és
precisament perquè faceu aquesta crítica propositiva, aquesta
anàlisi, diagnòstic, però que ambdues, accions del Govern. 

Per tant, us demanaré, des del nostre grup parlamentari de
Ciutadans, aquest context de pandèmia ha tengut una situació
extraordinària, amb una cosa que no és extraordinària sinó que
és un diagnòstic, un agreujament de la situació de la condició
dels joves en tots els àmbits. I ve una post pandèmia, una post
pandèmia que per ventura començarà d’aquí a tres mesos o que
començarà a principis de l’any que ve o que començarà demà;
però que, en tot cas, arrossegarà una situació que encara no està
resolta. I és important des del nostre grup parlamentari conèixer
la vostra valoració, si les polítiques que es fan ara mateix des
de les institucions, concretament des del Govern de les Illes
Balears, a qui ens pertoca a nosaltres fer control polític, són ara
mateix, amb els diferents instruments, les més adequades per
afavorir aquesta vida digna dels joves i l’emancipació. 

I ho dic perquè unes coses que sí criticam nosaltres des del
nostre grup parlamentari és la manca d’un pla estratègic de
joventut, sobretot, perquè assoleixi un concepte que des de fa
sempre, més de 26 anys, és formar part del categòric,
llenguatge d’estratègia de discurs del Consell de Joventut de
qualsevol lloc, un local autonòmic o el Consejo de la Juventud
de España que és la transversalitat de les polítiques públiques
en matèria de joventut. I entenem que l’eina, l’instrument, en
diguem integral, en diguem estratègic o en diguem l’eufemisme
que vulguem, és un pla. Es va eliminar la Comissió
Interdepartamental de Joventut per part del Govern de les Illes
Balears, dins un organigrama diferent que es duia, i que és
legítim fer-ho en el Govern, en tema de com s’estructura la seva
política i estratègia de coordinació; però nosaltres entenem que
la Comissió Interdepartamental de Joventut és fonamental. El
pla estratègic de joventut és fonamental i precisament perquè
dins l’agenda política, tot i que no ho qüestionam, perquè aquí
hi ha hagut diferents compareixences tant en aquestes
comissions com a d’altres, de treball, d’ocupació, d’habitatge,
d’educació, de salut..., se n’ha parlat, dels joves, evidentment,
és una població cabdal, no només per al futur sinó per al
present de les Illes Balears i, per tant, se n’ha parlat. Però no
s’ha parlat d’estratègia; s’ha parlat de comportaments de
pressuposts, però no d’una transversalitat, ni se’n va parlar a la
llei de pressuposts ni se’n va parlar als objectius de les
compareixences dels consellers, molts dels quals ni tan sols
varen emprar la paraula col·lectius joves, si no era en algunes
conselleries per mor, precisament, de programes que venien
subvencionats per la Unió Europea. 

Per tant, volia la vostra opinió com a Consell de Joventut.
Si enteneu que dins les vostres reivindicacions i dins les vostres
propostes estar el demanar un pla estratègic de joventut en
aquest sentit, per la qual cosa ja us anunciï que el nostre grup
parlamentari hi donarà suport i que, a més a més, a la tramitació
de la llei demanarà que aquest sigui un instrument necessari i
treballat amb vosaltres per a qualsevol legislatura, com a
instrument. 

Per altra banda, la llei de joventut, jo voldria una valoració
vostra, són dues preguntes concretes: el tema dels plans
estratègics i les polítiques transversals; i l’altra, la llei de

joventut. Heu estat treballant dins l’elaboració, com no pot ser
d’una altra manera, i ens consta perquè hem fet seguiment a la
conselleria i tenim els informes, les reunions fetes i el treball
que heu fet, si vosaltres la valoració que feu d’aquest document
d’avantprojecte, que encara ha d’entrar en aquest parlament, i
que serà objecte d’una comissió i d’una ponència, són motiu de
satisfacció amb el que són les polítiques definides, localitzades
per a l’emancipació dels joves dins almanco un període de
quatre anys. 

I crec que és important, perquè una llei de joventut no ha de
ser la llei de definició de què és un jove, que és el que discutim
sempre, ni per edats ni per drets, els coneixem, hi ha un Estatut
d’Autonomia, hi ha una Constitució que fa que ningú no hagi
d’interpretar els drets dels ciutadans ni els drets dels joves i les
obligacions també, sinó que ara és una llei que ha de tenir
oportunitats, ha de ser una llei pràctica, tangible i metodològica
que s’haurà de desplegar, evidentment, normativament
posterior. Però que si no contempla accions com establir plans
i establir polítiques i donar mandats als poders públics,
precisament per assolir aquesta emancipació, serà una llei de
definició que estarem canviant, i no la canviarem perquè hagi
quedat obsoleta, la canviarem perquè no contempla això mateix
que reivindiquen el teixit associatiu, els joves associats, els no
associats i fins i tot les associacions juvenils de qualque partit
polític dels partits polítics, que també a l’hora dels debats
interns -interns- i quan s’arriba llavors a responsabilitats
polítiques, l’altaveu és molt petit. 

Per tant, aprofitau la llei de joventut com a Consell de
Joventut. Us dic que dins el debat que sembla hi ha hagut,
altres vegades en aquesta comissió, sí estam per la línia
d’aquest objectiu, d’aquesta meta que dèiem de donar-li un
marc més operatiu que no conceptual i, per tant, crec que
aquesta llei sortirà amb el major consens i amb unes esmenes
que seran encara més propositives però en la línia aquesta de
consens que deia. 

He dit que no faria valoracions de xifres, només una, que
ens ha preocupat i que és un diagnòstic -no una, que ens han
preocupat moltes, però una molt concreta- i a nosaltres ens
agrada estar al capdavant de qualsevol comunitat autònoma
quan tenim molts millors resultats, i també ser solidaris perquè
la resta també s’incorpori a aquest resultat, no?, el que no
volem estar és al 42% de població entre els 16 i els 29 anys que
no ha treballat cap hora i que afecta i que ha estat afectada per
expedients de regulació i atur parcial. El 42%, i el bot que va
pegar a l’escala és preocupant.  

Evidentment tenim... -ja acab, president-, evidentment tenim
un model econòmic, un model social que defineix la situació de
les Illes Balears, de la societat illenca. Per tant són les
polítiques públiques les que han d’adaptar les mesures de
compensació per a aquests tipus de crisis.

Gràcies, president. I llavors en torn de rèplica, qualque cosa
matisaré, qualque dada més.

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de deu minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Benvinguts als tres representants avui del Consell de la
Joventut de les Illes Balears. Amb alguns d’ells i pel Consell
d’Estudiants de la Universitat de les Illes Balears vàrem
mantenir una reunió.

Per cert no és aquest l’aforament per tal de reclamar uns
deures que encara tenim pendents per poder fer ràpidament una
proposició no de llei, que ja tenim pràcticament feta, però
estam a l’espera de la tasca que ens han de fer arribar. Sé que
estan ocupats però, en qualsevol cas, aprofit el moment per
recordar-los-ho.

S’ha parlat de moltes coses, en aquesta compareixença
d’avui, a banda de la seva intervenció, estic d’acord amb
moltíssimes de les coses que s’han dit avui aquí i també quan
jo era jove -que som més major que la Sra. Mayor de Podem i
molt més major que vostès- també es parlava d’aquell 30% per
poder-se emancipar, i ja costava, així és que no vull ni pensar
quan vostès han d’invertir el 112% -segons les informacions-
dels seu sou per poder emancipar-ser, fa rialles, per no dir que
ens fa més plorera que res. 

S’han repassat les dades d’ocupació juvenil, hem llegit amb
molta atenció aquest Observatori d’Emancipació de les Illes
Balears, un 49,5 d’ascens o d’atur o d’ocupació juvenil, segons
es miri, ens sembla un autèntic drama. Un drama que ha
disparat la taxa d’atur fins al 32%. Com valorau aquesta
situació?

I una reflexió voldria fer aquí ja d’entrada. Agraesc
moltíssim a Unides Podem, al PSIB-PSOE i també a MÉS per
Mallorca que hagin fet la petició d’aquesta compareixença,
però crec que, com diu aquell poema, “Mi alma tiene prisa”.
Vostès no poden esperar que hi hagi compareixences, que hi
hagi bones paraules, que es facin plans, per desenvolupar l’atur,
vostès el que necessiten són solucions, que ja fan tard, perquè
moltíssims protagonistes del seu col·lectiu ja es varen menjar
la crisi del 2008 i ara es menjaran aquesta. I quan parlam de
generació perduda ens sembla una hipèrbole, però pensam que
pot ser que no ho sigui, perquè n’hi ha molts que quedaran pel
camí, n’hi ha molts que quedaran pel camí: quantes persones
coneixem i properes que en aquests moments estan encantats
perquè els han donat feina per poder reposar les prestatgeries
d’un supermercat amb dos màsters i dos graus?

Per tant, vull partir d’aquí. Estic contenta amb els grups que
han demanat la compareixença, sempre els dic que tenen línia
directa amb el Govern de les Illes i que facin qualque cosa més
que plans i que es posin fil a l’agulla. És una de les
reivindicacions que hem fet nosaltres des d’El Pi, preguntes
sobre què passa amb l’atur juvenil, què és el que es fa per
pal·liar aquest atur juvenil, què és el que es fa per poder
diversificar l’economia, què és el que es fa per poder tirar

endavant amb una generació que té tan de dret a viure com
vàrem tenir nosaltres, tant de dret a fer feina com vàrem tenir
nosaltres, tant de dret a viure en parella, tot sol, o com es
vulgui, com vàrem tenir nosaltres? Per tant, crec que el hem de
fer és córrer, perquè “su alma tiene prisa”, com va tenir la
nostra.

Preguntes se n’han fet moltes aquí, no sé si pensen que la
diversificació de l’economia balear beneficiaria els joves. En
qualsevol cas, quan aquesta arribi, tal vegada vostès ja tendran
l’edat que tenc jo, per tant, no sé si seguim vivint del
monocultiu, o què és el que pensen. 

Quines alternatives proposen des del Consell de Joventut de
les Illes Balears en aquesta diversificació i en aquesta situació
que tenim, perquè entenc que vostès la diagnosi la tenen molt
ben feta, el patiment el tenen en pròpia carn, però quina seria
la solució si poguessin donar-la a l’executiu, que avui som aquí
per a això, per poder arreglar les coses.

Els contaré una altra cosa d’aquest grup parlamentari, mirin,
perquè puguin espitjar allà on hagin d’espitjar, nosaltres vàrem
proposar i es va comprometre el conseller d’Educació i després
es va ratificar a la Comissió d’Educació, que igual que es fa al
País Basc, s’eliminàs l’edat màxima per poder fer formació
professional dual, sense anar més enfora; si tu elimines l’edat
màxima, no passa el que ha dit el Sr. Fernández, del PSIB-
PSOE, que ha dit: no tenim experiència perquè no arribam a fer
feina i pensam que és una manera d’entrar en el mercat laboral.
Aquesta no-limitació de l’edat en formació professional, en el
País Basc, per exemple, es va aconseguir perquè estava
directament associada a les taxes d’atur, aquí no perquè no
teníem atur juvenil, que, bé, això també es podria mirar, però
en aquests moments segurament podríem fer Formació
Professional dual d’aquesta manera, sense cap problema si es
volgués i hi hagués una voluntat política. Per tant, també els
convit a què estrenyin per aquí.

Taxa d’emancipació juvenil, ja ho ha dit vostè, va tenir una
caiguda interanual de més de 3 punts. La taxa d’emancipació
residencials a menors de 30 anys se situa en un 18% en el
segon trimestre de 2020, no vull saber què passarà quan acabi
aquest any 2021. És a dir, és una llàstima aquesta xifra, això
vol dir no que un 18% són aquells que es poden emancipar, és
que hi ha un 80 i busques per cent que no poden, que segueixen
als 30 anys vivint amb el seu pare i mare i moltes vegades
demanant doblers per poder anar al cinema.

Jo no m’allargaré massa més, s’han fet preguntes que jo ara
no repetiré, escoltaré amb molta atenció tot allò que vostès
diguin.

Vull animar-los i encoratjar-los a ser tan reivindicatius com
es pugui, siguin reivindicatius, tenen l’edat de ser-ho, siguin
reivindicatius i exigeixin el que els pertoca, perquè s’ho han
guanyat, perquè han estudiat, perquè, com he dit, ja se’n varen
menjar una l’any 2008 i no s’han de menjar aquesta. De
qualque manera han de reivindicar i ser exigents perquè això es
compleixi, que no només siguin bones paraules. Dades
negatives que ens alerten que tenim una joventut en precari,
molt vulnerable davant una possible nova crisi, perquè qui ens
diu que no n’hi haurà una tercera, i després què fem?
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Per tant, ara és l’hora. Jo els encoratj que es manifestin, que
es concentrin, que reivindiquin, que exigeixin i que sobretot
aconsegueixin tot el que es mereixen. Nosaltres hi serem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Contesta ara el representant del
Consell de la Joventut de les Illes Balears, el Sr. Roig.

EL SR. VICEPRESIDENT SEGON DEL CONSELL DE
LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS (Pau Roig i Mas):

Moltes gràcies. Bé, el primer que m’agradaria dir és que no
som una generació perduda, sabem on som, agrairíem que se’ns
vengui a cercar i se’ns doni una mà.

Després seguint..., contestaré una mica des de la Sra. Pons
cap endarrera. Som reivindicatius i per això som aquí. La post
pandèmia ens preocupa i ens preocupa molt, les dades varen
quedar clares: a l’inici de la pandèmia una de cada dues feines
que es destruïa era de persona jove.

Després, ens sembla una proposta interessant eliminar l’edat
màxima, la veritat. I bé, vull dir que l’atur juvenil és realment
un drama generalitzat. I la petició del Consell d’Estudiants dir-
li que estam d’exàmens i que per això no li ha arribat, però que
la tenim present.

Després referit a la Llei de joventut, valoracions de la Llei
de joventut, etc. El primer de tot, i recollint una mica el guant
de la Sra. Cristina Mayor, que fa referent a la forma jurídica,
hem de dir que dóna força, dóna una forma jurídica, però
només es dóna al Consell de la Joventut de les Illes Balears, no
es dóna una forma jurídica pròpia ni al Consell de la Joventut
insular de cap illa, ni als municipals. Hem intentat a través de
milions de transaccionals, de posar als municipis grossos, que
els municipals també hi entressin i no hi ha hagut manera. I
això realment és la reivindicació de la forma jurídica per als
consells de la joventut, és un acord de plenari, és la posició més
majoritària del Consell de la Joventut i sobretot de les persones
que hi portem més anys fent feina i que sabem com és de
limitant segons quines formes jurídiques. Per tant, agrairíem
que es tengui en el pla del Consell de la Joventut, amb una
qüestió que afectarà directament les persones joves que hauran
de gestionar els òrgans.

Després una altra qüestió important dintre de la Llei de la
joventut que se’ns ha demanat, per una banda, el pla estratègic,
la nova llei torna contemplar la comissió interdepartamental, on
el Consell de la Joventut, si el redactat queda com està, hi
tendrà dues persones representants, sent així evidentment
portarem i reclamarem un pla estratègic que no només
contempli, com ha dit el Sr. Gómez, cultura, sociabilització,
etc., sinó que també i ho considerem molt important, contempli
ara més que mai la salut mental de les persones joves, que és
fonamental, com a Consell de la Joventut allà hi serem, dintre
de la comissió reclamant aquest pla interdepartamental i que
se’ns escolti. Ja estem treballant amb l’Oficina de Salut Mental
de la conselleria cap a la millora de la salut mental juvenil i
dels serveis, etc., i no aturarem amb aquesta reivindicació.

I després, l’últim de la Llei de la joventut i és que ens
agradaria que es prestés una major atenció a l’edat, que l’edat
que contempla a dia d’avui la Llei de joventut són els 16 anys;
entenem de totes, totes que això és un error, ja que la llei
valenciana, sense anar més lluny contempla els 12; si és una llei
transversal de polítiques de joventut, primer de tot que
s’escoltin les entitats que fan feina amb persones joves, que
també reclamen els 12. Les polítiques de joventut no són només
polítiques d’emancipació, sinó que, per exemple, una política
de prevenció de drogues, tampoc ens podem fer trampes en el
solitari, totes les droguers es comencen a consumir als 14 anys
i, a més, també es pot lligar a la dinamització juvenil: si tu als
12 anys comences a l’institut, has d’esperar 2 anys perquè les
ofertes de dinamització juvenil t’arribin, com a mínim, perquè
entren als 14.

Bé, això és una mica sobre la Llei de joventut.

Després El Pi ja està.

Bé, agraïm també que se’ns faci una pregunta que parli de
transversalitat.

Després també agraïm que es vulgui incloure la nostra
compareixença dintre de la llei, perquè al final que es parli de
joventut sense comptar amb els agents i amb les persones joves,
ens sembla de totes, totes un error. 

I després, la Sra. Durán m’ha fet moltíssimes preguntes,
espero de tot cor poder-les contestar totes. Si me’n deix alguna,
li promet que és perquè no he arribat a més.

Bé, el primer de tot la qüestió de la llengua, la docència en
català, etc., vull dir-li que el 98 i busques de les persones joves,
com a mínim entén el català i que es poden contemplar
excepcions per a persones joves nouvingudes. Per tant,
entenem que la docència en català en cap cas no pot ser un
problema.

Després, baixa l’abandonament escolar a les illes, del 2018
al 2019 es va baixar en un 11%, entenem que la tendència és
bona.

Qüestions de les lleis educatives, no només parlarem de la
llei educativa d’aquí, de Balears, sinó que també parlarem de
la LOMLOE. Esperem a veure com es desenvolupen, esperem
a veure si són bones notícies o no, aquí a Balears és la primera
vegada que tenim llei educativa, vegem on podem arribar, i, bé,
ja es valorarà en el seu moment.

Després, qüestions de sortir fora a estudiar, etc., i estudiants
d’illes que no són Mallorca. Primer de tot, la UIB és una
universitat amb dos campus i quatre illes. No, perdó, amb tres
campus i quatre illes. Des del Consell d’Estudiants, permeti’m
que em canviï la jaqueta un moment, des del Consell
d’Estudiants hem reclamat al nou equip rectoral que això no ho
perdin de vista mai, que no es perdi de vista, que hi ha moltes
possibilitats. De fet, una de les persones que m’acompanya a
l’equip del Consell d’Estudiants és estudiant eivissenca, i això
ho porta per bandera, i el Consell d’Estudiants portem per
bandera que som tres campus, quatre illes i que s’ha de tenir
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igualtat d’oportunitats i s’ha de treballar d’una manera
equitativa.

Què proposam nosaltres per millorar la inserció laboral de
les persones joves? Reclamem propostes públiques d’inserció
laboral, és fonamental; propostes que les administracions, que
les institucions facin cap a la... bé, Garantia Juvenil Plus, etc.,
són obertament bones notícies. També reclamem un canvi de
model productiu, esperem veure una mica..., tot això després,
d’acord. 

Vaig al punt del Triangle Jove. Li dic que al Triangle Jove
es dedica un 7% del pressupost, un 7, així com altres territoris
en dediquen depenent del seu pressupost.

A l’any passat, per exemple, el Triangle Jove va celebrar la
seva trobada anual, que és una trobada que celebren de manera
tradicional persones joves de tots els territoris i també va
publicar un estudi, que jo els recoman a tots els diputats
presents, sobre el vot als 16 anys, baixar l’edat de vot als 16
anys, que és una política que els consells de la joventut porten
reclamant molts d’anys. La veritat que l’estudi era molt
interessant.

Després em demana sobre errors comesos pel Govern. Si
em permet em centraré en errors comesos durant la gestió de la
pandèmia i crec que l’error principal és la criminalització que
s’ha fet de les persones joves. Nosaltres és que..., la mascareta
aquesta de joventut responsable, també respon precisament als
missatges que s’han traslladat cap a les persones joves.
Igualment volem agrair tant a la consellera Gómez com a Javier
Arranz que s’han reunit amb nosaltres, ens han demanat com
canviar la situació i sí que hem vist, en certa manera, canvis de
tendència. La veritat és que són..., és de celebrar que es vulguin
reunir amb nosaltres per pal·liar els seus propis errors a l’hora
de criminalitzar les persones joves. 

Després, valoració d’ajudes al lloguer o ajudes a la compra,
etc. Evidentment, són necessàries, són fonamentals i les ajudes
de l’Institut Balear de l’Habitatge, bé, de l’IBAVI no responen
a la realitat de l’emancipació juvenil perquè allà t’exigeixen
tenir un contracte en vigor i, la veritat, reclamem que es
repensin les ajudes sobretot en matèria jove; calen ajudes a la
compra, com he dit, has de destinar un 88,9% a la compra, en
el cas que puguis pagar l’entrada, evidentment.

Després, em diu que són propostes de Noves Generacions
de les Illes Balears. Jo els convido, com es fa a altres territoris,
la Comunitat Valenciana és un gran exemple, a formar part de
la Comissió Permanent, com fan al Consell Joventut d’Espanya,
també formen part de la Comissió Permanent. Per què? Perquè
s’enriqueix el debat. I també els convido a presentar
resolucions als nostres plenaris perquè legalment som els
màxim òrgan de representació juvenil, volem ser un òrgan de
debat ric i de veritat convido a Noves Generacions que formi
part i formi part d’una manera activa de totes les
reivindicacions i del dia a dia del Consell de la Joventut, com
es fa a la Comunitat Valenciana, com es fa al Consell de la
Joventut d’Espanya, que sempre hi ha un representació de
Noves Generacions, cosa que no fa més que enriquir el debat
i enriquir la representativitat del Consell de la Joventut.

Després, crec que no em deix cap punt. Bé, el Sr.
Fernández, del Grup Parlamentari Socialista, sí que ens ha
demanat les franges d’edat a l’hora de fer tractament estadístic.
Evidentment cal millorar les franges d’edat, cal millorar les
dades publicades per poder fer estudis reals amb una major
incidència de com es troba l’habitatge..., de com es troba
l’ocupació a les Illes Balears. 

I després, els plans de Garantia Juvenil Plus, etc., que ha
demanat la diputada Mayor, res, vull dir-li que, és clar, és que
quan l’Organització Internacional del Treball t’alerta que l’atur
juvenil es pot convertir en un problema estructural és que no et
queda més remei que despertar, i nosaltres celebrem que es
desperti, que es facin polítiques valentes i polítiques
d’ocupació juvenil per poder respondre a una realitat que cada
vegada és més preocupant i cada vegada és més creixent. 

Ara he vist que m’ha quedat apuntat transport, que suposo
que és també de la Sra. Durán. Calen polítiques de transport
públic, sostenible importants. Vull dir, cal un model de
transport públic més eficient i que realment millori el que hi ha,
i això s’ha reclamat no només des del Consell de la Joventut, el
Consell d’Estudiants porta reclamant anys i anys i anys millores
en el transport cap a la Universitat, però no només és la
Universitat, són tantes i tantes i tantes necessitats que hi ha en
matèria de transport que al final és tot un seguit.

I crec, i em disculparan si no és així, que ja està tot
contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Roig. Començam el segon torn
d’intervencions per part dels grups parlamentaris. Amb un
temps màxim de cinc minuts, per part del Grup Socialista, el Sr.
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Roig, moltes gràcies per les
seves respostes. Crec que els hem fet moltes preguntes tots els
grups parlamentaris. En general, crec que és enriquidor poder
comptar amb vostès per poder generar aquest debat i que aquest
debat no quedi aquí, que després sabem cert que el Consell de
la Joventut té un contacte molt, molt estret i és fluid amb tots
els grups parlamentaris i en general tenim la sort que la majoria
de propostes que podem tractar entre tots i totes doncs les
puguem compartir en aquesta matèria.

En primer lloc, jo agrair-li dues qüestions: aclarir un poc el
tema de la generació perduda, des del nostre grup parlamentari
assumim totalment aquesta asseveració que vostè ha fet, a
nosaltres ens agrada més, no perquè ens agradi la situació, sinó
perquè creiem que és més encertada, parlar de generacions de
crisis -crec que ho ha dit la Sra. Lina Pons o la Sra. Marga
Durán-, precisament hi ha generacions que s’han trobat entre la
crisi de l’any 2008 i la crisi actual i veritablement han tengut
una situació molt complicada d’aixecar el cap i tornar a acotar-
lo una altra vegada perquè ens hem trobam amb aquesta
maleïda pandèmia. Per tant, li agraesc aquesta asseveració.

 



996 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 59 / 10 de juny de 2021 

Assumim també la crítica, perquè crec que hem de ser clars
en aquest sentit, que s’ha pogut equivocar el Govern de les Illes
Balears, el Govern d’Espanya i en general els polítics quan
sovint crec que hem comès l’error de criminalitzar massa el
jovent del nostre país en aquest sentit. Evidentment, hi ha
persones joves que no han fet les coses bé durant la pandèmia,
però també com persones adultes que no ho han fet bé, i jo crec
que hem de posar en valor la gran majoria de persones joves,
en general, la ciutadania en particular d’aquesta terra que ha
tengut un comportament majoritàriament exemplar i que també
ens ha permès arribar a la situació que tenim ara mateix. Crec
que hem de ser justos i també s’ha de dir, i li agraesc aquesta
asseveració.

Parlant de..., aquí s’ha dit durant el debat quan parlam de la
problemàtica, de la situació que tenim els joves i sobretot el
que hem de concloure és la responsabilitat que tenim nosaltres,
els polítics, els grups parlamentaris i sobretot els grups
parlamentaris que tenen ara mateix les responsabilitats de
govern, que és donar respostes, generar un horitzó que sigui
d’oportunitats per a tota una generació. Vull posar també en
valor què s’ha fet: hem parlat d’algunes dades del pla de xoc
d’ocupació de 72 milions d’euros que s’ha dut especialment per
a persones joves; s’ha parlat del programa Joves Qualificats, no
ha desaparegut aquest programa, de fet la presidenta Armengol
ho va anunciar fa molts pocs mesos, que es tornaria fer una
altra vegada una nova convocatòria d’aquest programa, el que
s’ha fet durant aquest any és reconvertir aquest programa en
SOIB Jove Reactiva’t, però aquest programa de Joves
Qualificats es tornarà fer una altra vegada, com es va fer des de
l’any 2017, i és un compromís, a més a més, ho podem
demanar a totes les persones que han pogut formar part
d’aquest programa, ho he dit algunes vegades en seu
parlamentària i he tengut la sort de poder formar part de Joves
Qualificats, i com hem dit abans ens genera l’oportunitat de
poder haver tingut aquesta primera experiència del que hem fet,
del que hem estudiat amb unes condicions dignes i, per tant,
poder enfrontar-nos a un mercat laboral amb unes millors
condicions i amb millors oportunitats. Jo crec que en això hi
estem absolutament d’acord tots i totes els que som aquí.

Vull agrair-los també la seva menció i el seu treball pel que
fa a salut mental, crec que afortunadament està ara més que mai
el debat públic i en aquest parlament crec que ens podem
animar a parlar molt més d’això i a instar el Govern a fer més
feina en aquest sentit perquè en termes de salut mental els joves
estem absolutament abandonats en aquest sentit i a més hi ha
certa..., és un tema tabú entre, precisament, persones de la
nostra generació.

Ja per últim, havent escoltat..., jo tenia alguna pregunta
respecte de la llei de joventut, però crec que ja les han contestat
més o manco, convertim i prenem nota de les al·legacions que
han fet sobretot pel que fa a la personalitat jurídica i la
naturalesa jurídica del Consell de la Joventut. Ens alegra que a
l’avantprojecte de la llei tenguem un consell de la joventut amb
una naturalesa jurídica que sigui òptima i que sigui factible per
poder desenvolupar la seva tasca com l’ha de desenvolupar. 

I prenc nota respecte del que ha dit quant als consells
insulars i als consells de la joventut locals i prenc nota pel fa a
l’edat compresa, que hi feia referència també el Sr. Gómez, que

no ha de ser tampoc una llei descriptiva, ha de ser una llei que
sigui òptima i que sigui factible i que es pugui materialitzar en
polítiques que precisament donin resposta a les necessitats de
la ciutadania, però crec que aquest és un tema molt important
pel que fa a l’edat i també nosaltres... prenc nota per al futur
debat, com deia la Sra. Mayor, de la ponència que tendrem més
endavant quan el projecte de llei de joventut, així com el de
lleure, arribin a aquesta cambra parlamentària.

Vull agrair-li novament la seva compareixença, la seva
feina i esperam poder compartir moments com aquests i també
molt de debat i que sigui molt profitós.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per totes les
respostes. La veritat és que seré molt breu, em reiter també en
el que ha dit el meu antecessor, bé, el Sr. Ares. Prenem nota
també i a més estem totalment d’acord amb les aportacions que
heu fet de... de les al·legacions en aquest cas de la llei de
joventut perquè siguin també entitat jurídica els consells de
joventut insulars. Des d’Unidas Podem també trobem que
aquesta figura ha d’estar ben plasmada a la llei perquè és
l’espai de participació, diguem, dels joves i sereu l’interlocutor
oficial també de cara als joves i és molt important aquesta
figura. Així com també prenen nota almanco als habitants de
més municipis que també tengui una entitat jurídica el Consell
de la Joventut.

Només vull ressaltar la importància que vosaltres estigueu
aquí, donar-vos les gràcies per al vostre activisme. És tan
important escoltar la veu del jovent i sobretot que el jovent
participi de la política i això és molt important que sigui en
espais col·lectius i on hi siguin totes les entitats representades,
en el vostre cas com és el Consell de Joventut.

Gràcies per la vostra implicació i sobretot el que he dit
abans en el meu inici de la intervenció, espero que aquesta sigui
la primera de diferents vegades que us tinguem aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Primer de tot voldria agrair al Sr.
Roig, a Pau Roig, l’esforç per contestar-me totes les preguntes,
totes ben intencionades. Crec que els joves heu de ser
reivindicatius, crec que hi ha molt per reivindicar, crec que
qualsevol política que es pugui fer dins aquesta cambra, que es
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pugui decidir dins qualsevol d’aquestes comissions ha de ser
transversal i us afecta, i em referesc a qualsevol, és qualsevol.

Crec que heu de tenir una veu que s’ha de fer notar i s’ha
de, no vull dir imposar, perquè cap de nosaltres, els que som a
un partit polític o els que pertanyen a una associació volem
imposar, però sí que és veritat que crec que teniu un paper molt
important. 

I jo, quan he vist les resolucions que vosaltres teníeu
posades, i així com... li he demanat a veure què demanau al
Govern i m’ha estranyat que a una resolució de contractació no
hi hagi una reivindicació de cara al Govern de les Illes Balears,
crec que jo enyor o trob en falta que des del Consell de la
Joventut es reivindiquin tota una sèrie de qüestions, que no es
proposin una sèrie de mesures, vosaltres les feu en forma de
resolució, de cara, com he dit abans, a ocupació, habitatge,
transport i d’altres que són tan, tan, tan importants.

Jo no sé si..., crec que..., estic pràcticament convençuda que
en cap moment no he parlat d’una generació perduda, jo no ho
crec que sigui una generació perduda, crec que no ho he dit a
cap moment, el que sí crec és que la pandèmia va afectar tots,
tota la població en general i d’especial manera els joves, ja
estiguessin estudiant, estiguessin fent feina, molts d’ells varen
perdre la feina i molts d’ells varen perdre l’oportunitat dels
estudis i han perdut pràcticament un any. No ho crec de cap de
les maneres, jo crec que vosaltres sou el futur i teniu un futur
meravellós per endavant.

Sí que és veritat, però, que de cada vegada se us exigeix
més formació, no us abasta tenir estudis universitaris, ja tots
heu de menester segons quin tipus d’especialització, i
necessitam que vosaltres el dia de demà quan acabeu la vostra
formació tengueu la possibilitat de trobar feina. Per això
trobava tan important el tema que he dit abans per part del
SOIB d’aquest programa que hi havia específic de Joves
Qualificats. 

Jo he dit que s’havia suprimit perquè no l’hem trobat per
enlloc i almanco jo sabia que a l’any 2020 i 2021 no hi era. Si
no ho he entès malament el Sr. Ares ha dit que es posarà en
marxa. Benvingut sigui, però ara no hi és, perquè jo els puc dir
que fa dues setmanes vaig tenir al meu despatx dues persones
superformades, una en Ciències Polítiques i l’altra en
Sociologia, i totes dues amb un postgrau, les dues amb un
postgrau, no eren del Partit Popular, i em deien que no trobaven
cap tipus d’ajuda per trobar feina. De fet, no trobaven feina; de
fet, les dues intentaven cercar feines i els deien que pel seu
currículum estaven massa qualificats, supòs que a molts de
joves us ho han dit, els deien, d’entrada que havien de llevar
segons quin tipus d’estudis perquè d’aquesta manera no
trobarien feina mai, una feia de cambrera i l’altra encara
cercava feina.

És aquí allà on jo dic que hem d’anar, vull dir, eren dues
al·lotes que amb uns altres col·lectius estaven... havien acabat
de muntar una associació, una associació no política, amb unes
problemàtiques que es trobaven, per suposat, totes compartien
habitatge; per suposat no podien tenir vehicle propi; per
suposat, havien... necessitaven el transport públic; per suposat,
no havien pogut accedir a cap ajuda de lloguer, perquè a les

ajudes de lloguer que ha comentat el Sr. Roig, l’IBAVI no
contempla... només contempla salari, és a dir, ingressos anuals,
però no contempla res més, cap...

Nosaltres hem demanat que els requisits es canviïn per a
famílies vulnerables que tenguin fills, però és veritat que no
hem demanat que es canviïn els requisits de les ajudes de
l’IBAVI per a joves, però sí que és veritat que aquesta proposta
que ha presentat Noves Generacions, que ha presentat el nostre
partit, sortida de Noves Generacions, on es demanen unes
ajudes fins i tot de fins a un 50% de lloguer, trobam que són
importants, perquè és que si no... si ens trobam amb un jove,
qualificat o no qualificat, amb un salari, amb unes retribucions
anuals de 18.000, 19.000, 20.000 euros i amb un cost d’un
habitatge de 12, 14... ho deia abans, de fins a un 80% del sou
d’aquella persona, no anam enlloc.

Per tant, crec que hem de fer una passa més. Què els deman
a vostès? Que siguin més reivindicatius i que demanin aquesta
passa més. Nosaltres estarem al costat, ens trobaran al costat
com a partit polític.

Li agraesc que hagi dit que Noves Generacions s’integri, ho
diré avui mateix, de fet veuen aquesta intervenció. Per tant, ja
ho saben, perquè l’han escoltat, però... em sembla bé.

Crec que tots hem de fer força, així com jo dic que dins la
vulnerabilitat, dins el tema de les persones majors, dins els
menors crec que l’interès general ha de prevaler, amb els joves
també ho crec. Crec que sou present i crec que sou futur, de fet
el futur és vostre, i crec que s’han de fer moltes més coses. Hi
ha moltes coses per batallar i sí que crec que el Consell de la
Joventut ha de fer una passa més. 

I la veritat és que jo, amb tot el que he mirat, amb tot el que
he cercat, perquè de veritat m’he informat de la vostra feina i
us don les gràcies per la feina que feu, perquè a sobre vosaltres
estudieu, i teniu les vostres pròpies agendes i sé el que significa
collir temps del teu per dedicar-lo al món de les associacions o
en aquest cas al món del Consell de la Joventut, però s’ha
d’anar més enllà i s’ha d’exigir al Govern, sigui el govern que
sigui, m’és igual si és del PSOE, de MÉS, de Podemos o del
Partit Popular el dia de demà -que esper que així sigui a l’any
2023-, però ho hem de fer. I jo, si alguna cosa no som..., crec
que som prou coherent amb el que dic i si qualque dia m’han de
dir res esper que m’ho diguin a l’any 2023 si no complesc amb
tot el que diem ara des del nostre partit. 

Moltes gràcies i de veres, de cor moltes gràcies per haver
vengut aquí i per intentar contestar a totes les preguntes que li
he fetes, que han estat moltes. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts. 
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Acabaré amb un agraïment, evidentment,
sobretot amb una felicitació i és perquè hagueu comparegut
aquí i hagueu contestat o almanco manifestar la voluntat per
contestar a tota una sèrie de preguntes fetes pròpies a un...,
diguéssim, a un càrrec de l’administració, de les institucions,
que no n’és el cas. Que no n’és el cas, això és important tenir-
ho en compte, si no jo hagués dut una bateria de preguntes
evidentment de polítiques de joventut de la qual sou
responsables, es facin on es facin. 

Triangle Jove, ho estava mirant i ha perdut una oportunitat
la plana web del Triangle Jove de tenir una historicitat del que
ha estat i pel que es va crear. Perquè si contemplés, i
evidentment la Sra. Durán té raó, hi ha moltes coses que
manquen, expressaria molt més la incidència política per la
qual es va crear, però una incidència política per despolititzar
precisament un estigma que tenia que li posaven, quan un partit
polític era a l’oposició estigmatitzava de polititzat el Consell de
la Joventut, i quan el partit polític governava deia que el
Consell de la Joventut havia d’estar on llavors no..., dins
aquesta gira de tornes no arribava. 

I precisament el Triangle es va fer per complementar una
formació i per reivindicar entre tres consells de joventut que
compartíem, per això es deia triangle, compartíem un eix
lingüístic i a més un eix també de proximitat, una situació de
formació important i sobretot de discurs polític. I és una
llàstima que la web no ho contempli, és una fundació, té un
estatus com a persona jurídica i associativa diferent,
evidentment, però jo crec que és important, hi ha molt de fons
documental perquè digueu al Triangle Jove, és a dir, als tres
presidents/presidentes del Consell de la Joventut els digueu que
recuperin tota aquesta historicitat que crec que és important. 

I posar d’acord a una plataforma com aquella, entitats tan
diverses, en moments tan diversos, crec que va ser una fita. I ho
dic amb coneixement de causa de l’inici i la trajectòria d’aquest
espai i esper que no es desvirtuï mai per al que va ser creat. 

Un tema important que us volia comentar. També hi ha un
projecte tret..., tant de bo no fessin falta projectes de la
iniciativa privada per un tema de donar sortida a un dret i a una
necessitat dels joves, que és l’habitatge, no? Però hi ha una
iniciativa amb suport, precisament una iniciativa empresarial,
i que reivindica per tant la iniciativa publicoprivada que es va
presentar el mes de gener, diu: “las empresas proponen ofrecer
casas nuevas a jóvenes de Palma, Calvià y Llucmajor por
99.000 euros.” Això sembla, evidentment, un anunci de
publicitat, però no ho és, perquè la filosofia que hi ha aquí és
precisament la filosofia que contemplava aquella publicació
que va fer el Consejo de la Juventud de España ¿Dónde están
las llaves? als anys..., crec que era a l’any 96, i precisament
parla d’aquesta triangulació entre entitats financeres,
administració pública i iniciativa privada per dur a terme el
tema d’habitatge jove, atenent la diversitat i pluralitat dels
joves en model de vida, en model familiar, etc.

Crec que és important, si no el consell, jo crec que sí que en
tendreu coneixement -si no va sortir publicat- però almanco que
contacteu amb les entitats que hi varen donar suport, no surt

d’ells sinó que varen donar suport, que és CAEB i PIMEM,
perquè tengueu també coneixement i jo crec que posició també,
és important. 

I, finalment, ja acab, crec que ja estic exhaurint el temps.
Finalment dir que nosaltres amb l’edat dels joves, de 14 anys,
ens l’estudiarem, crec que ens vàrem posicionar, vos vàrem
traslladar que ens inquietava un poc la situació dels 14 anys
però un pic documentada i amb debat dins la comissió crec que
tendrem més oportunitat per debatre-hi, sobretot perquè hi ha
la mesa per la comissió per la infància, on hi participa
UNICEF, l’OBIA, etc., i són organismes que també crec que és
important del seu parer perquè li poguem donar suport. 

Abans es feia referència a una inquietud d’un parell de
joves, la perspectiva vostra i sobretot contacte amb la situació
i dificultats que viu la població migrada, però especialment la
població jove migrada, que té diferents situacions: una, un
tema, diguéssim, de problemàtica per desarrelament; i, una
altra, també important, que és homologació de titulació, que
afecta molt els joves, i això el Consell de Joventut crec que és
important que faci d’interlocutor, no tan sols amb el Govern de
les Illes Balears sinó amb estrangeria i especialment amb
l’INJUVE i amb el Consejo de la Juventud de España, pel tema
de tramitar el més aviat possible l’homologació de titulació
universitària, que això sí que és un impediment també
important per accedir al més immediat al món laboral. Això és
una inquietud que ens traslladaven els joves migrants. 

Hi haurà més oportunitats, si no la tenim en una comissió
per proposta vostra o proposta nostra, la tendrem bilateralment
entre els grups polítics, entre d’altres coses perquè hi ha una
llei per tramitar en aquest parlament i que és important que
sigui obert i aquest feedback entre els grups parlamentaris i el
Consell de la Joventut de les Illes Balears. 

I ara, finalment, sí que enhorabona per la vostra tasca, que
supòs que es multiplicarà més enllà del que us permet el vostre
voluntariat quan es tengui el suport material necessari per
l’estatus i la condició d’un Consell de la Joventut. I reiter,
felicitacions per aquests 36 anys, que tant de bo poguem
celebrar en qualque moment amb la proximitat que pertoca amb
les entitats del Consell de la Joventut.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
d’El Pi, la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Sr. Roig, vostè ha parlat i així ho han
reflectit i contat en algunes ocasions de la caiguda d’un model
econòmic i social i de la necessitat de cercar alternatives. Jo
veig que avui s’han centrat molt en el que passa però
m’agradaria que fos atrevit i demanàs al Govern quines serien,
no?, o ens contàs als diputats d’aquesta comissió quines serien
aquestes alternatives i, sobretot, el què, el com i el quan, perquè
torn repetir que el temps s’escurça.
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Per tant, quina seria la solució que tenen a la problemàtica
que tenim? Crec que aquesta seria la gran pregunta que al final
li voldria fer, que ja li he fet abans i que no m’ha pogut
contestar.

I llavors, he estat jo que he parlat de generació perduda,
però jo no crec que sigui una generació perduda, des del temps
de Sòcrates es parla de generacions perdudes. Jo, a més a més,
som mare de dos fills, un de 26 i una de 20 i si pensàs això
estaria absolutament deprimida i crec que vostès són joves,
tenen empenta i per suposat en sortiran d’aquesta, però és vera
que els podem, els volem acompanyar en el camí i fer tot el que
sigui possible perquè la situació millori, i que ho han passat
malament. 

Parlar de generació de crisi? Tampoc no m’agrada, vostès
són joves que s’han trobat amb unes realitats brutals que
segurament els serviran d’aprenentatge i que simplement
demanen una oportunitat i que segur la trobaran. 

I res més a dir. Enhorabona per la feina que fan, segueixin
reivindicatius, torn a dir el que he dit a la meva primera
intervenció i ho siguin allà on faci falta, aquí, allà i allà deçà,
i nosaltres també hi serem.

I una darrera cosa molt important: que els vagin molt bé els
exàmens. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Torn ara de contrarèplica per part
del Consell de la Joventut de les Illes Balears, Sr. Roig. 

 EL SR. VICEPRESIDENT SEGON DEL CONSELL DE
LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS (Pau Roig i Mas):

Moltes gràcies, Sra. Pons, per la part dels exàmens.

I ara, anant al més important: el primer de tot, gràcies, Sra.
Durán per traslladar a Noves Generacions i que benvingudes
siguin totes les propostes que ens vulguin traslladar. 

També m’agradaria aprofitar aquest espai per explicar una
mica per què no tenim algunes resolucions fetes, per què ens
queden reivindicacions a fer, per què estam una mica encara
coixos. I és que el Consell de la Joventut de les Illes Balears es
va recuperar el 2017, amb una tasca d’una comissió gestora
encarregada només d’elaborar uns primers estatuts, i del 2017
al 2019 va tenir la primera comissió permanent, encarregada de
reenganxar i reactivar l’òrgan. I l’actual, encara estam amb
aquestes tasques en moltes qüestions.

Això ens treu molt, molt de temps del que podríem dedicar
a la incidència política. No és una excusa però és la nostra
realitat, que a dia d’avui perdem mesos -i literalment, mesos-
amb qüestions de tenir un espai propi, de mobiliari, etc., que
ens limita molt la nostra feina i ens limita molt poder pensar en
propostes a llarg termini o poder pensar en algunes feines
perquè si no tenim el més bàsic moltes vegades ens costa mirar
més enllà. 

Després, m’he mirat la resolució que diu de qüestions del
Govern d’Espanya i del Govern de les Illes Balears, i és que es
reclama als dos governs i hi ha qüestions que, per competència,
s’han de reclamar. També tenim una proposta sobre el Sàhara
Occidental i es reclama a l’ONU, vull dir... anam a molts de
punts.

Després, qüestions, què s’ha de fer per canviar..., bé, per
canviar la realitat, les alternatives al model econòmic, etc. Com
he dit, ens manquen encara definir, assentar del tot els
posicionaments, però nosaltres reclamam qüestions com el que
s’ha de fet de Garantia Juvenil Plus, Joves Reactiva’t o, per
exemple, el Pla Ariadna de la Comunitat Valenciana que és un
pla específic per redibuixar la realitat del jovent, en aquest cas
del territori del País Valencià.

Ens queda molta, molta feina a fer, en som plenament
conscients, coneixement el col·lectiu de Jóvenes Migrantes, de
fet han estat ambaixadores per al diàleg amb la joventut i ens
volem reunir amb elles per començar a treballar totes aquestes
reivindicacions de les quals en fan bandera i també perquè es
constitueixin com a entitat i puguin també fer tota aquesta
feina.

Recull el guant del Triangle Jove, de tota aquesta part
historicista. Vull dir també que treballam en una línia molt
similar amb el Consell de la Joventut Canari, el que passa és
que és una mica més lent, però per qüestions de reivindicacions
insulars etc., doncs, també es vol posar en marxa. I que sí, que
evidentment el Triangle Jove és tota una feina política i de
formació juvenil que de veritat és molt i molt profitosa. 

Crec que ja no em queda res més a dir, a part d’agrair-los a
tots i a totes la convidada, agrair-los que avui s’hagi parlat de
joventut amb els joves i que esperam poder-nos tornar a trobar,
sigui en el format que sigui, per poder parlar de la Llei de
joventut i per poder seguir fent feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Volem també agrair la seva presència avui
capvespre aquí a aquesta comissió al Sr. Pau Roig, Maria del
Mar Roig i el Sr. Pau Emili Muñoz. Moltíssimes gràcies i com
bé deia vostè que sigui la primera d’almanco un parell, un
parell mallorquí ens referim. 

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

Gràcies.
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