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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Irantzu
Fernández. 

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

Compareixença RGE núm. 6641/21, modificada amb
l’escrit RGE núm. 6870/21, de la consellera d’Afers Socials
i Esports, per valorar l’Informe de l’OBIA corresponent a
l’any 2020, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.

Començam amb l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal
de valorar l'informe d’OBIA corresponent a l'any 2020,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit
RGE núm. 6641/21.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a la regla
establerta a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament, és
a dir, hi ha una primera exposició oral de la consellera per un
temps màxim de trenta minuts; a continuació es demanarà si
qualque grup vol una suspensió per un temps màxim de 45
minuts; seguidament intervendran els grups parlamentaris
d’acord amb la seva importància numèrica, és a dir, començant
pel de major nombre de membres i finalitzant pel Grup Mixt,
i el grup a què pertany la presidència del Govern intervendrà en
darrer lloc. 

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de quinze minuts. Aquest
temps podrà utilitzar-se en una o en dues intervencions. Per tal
de dur a terme el diàleg interactiu, en cada una d’aquestes
intervencions el diputat o la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura en què li vagin
plantejant les mesures o les observacions sense que, en cap cas,
s’admetin interrupcions a la persona que estigui en l’ús de la
paraula.

Assisteix la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera
d’Afers Socials i Esports que ve acompanyada de les següents
persones: el Sr. Joan Mascarell i Ramiro, el Sr. Joan Ferrà i
Terrassa. Molt bona tarda i benvinguts.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició
oral per un temps màxim de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president, bona tarda a tots i a totes. Jo, Sr.
President, no esgotaré en absolut aquests trenta minuts, seré
molt, molt, molt breu a la meva primera exposició perquè la
veritat és que no entenc aquesta compareixença on es demana

valorar una memòria de l’OBIA que no és una memòria
elaborada des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, tot i
que administrativament és cert que l’Oficina de Defensa dels
Drets dels Menors és una oficina administrativament pendent
de la nostra Secretaria General.

Primer, perquè supòs que una mica mirant el registre del
Parlament, el Partit Popular, el 28 de juliol del 2021 demana
que el passat dia 22 de juliol es va registrar al Parlament de les
Illes Balears l’informe anual de l’OBIA de les Illes Balears,
avui en dia l’OBIA no compta amb un director, per tant, als
efectes de l’explicació de l’informe presentat per l’OBIA el
Grup Parlamentari Popular sol·licita la compareixença de la
consellera Fina Santiago a fi de dur a terme una sessió per retre
compte de l’informe esmentat. 

No sé exactament el que va passar en el Parlament, no sé si
la Mesa va acceptar o no va acceptar aquesta compareixença
perquè després el propi Grup Parlamentari fa una rectificació
on diu que per retre compte de l’informe, és per valorar
l’informe. Jo, per retre compte, jo no podia retre compte d’una
memòria en la qual jo no he participat en absolut i per valorar,
la puc valorar en relació amb les preguntes que vostès formulin. 

La memòria de l’OBIA, l’informe de l’OBIA és
absolutament transversal, no parla només de la Conselleria
d’Afers Socials i d’Esports, parla d’educació, parla
d’habitatges, parla de salut, parla d’ajuntaments, parla de
consells insulars, fa la seva funció de supervisió. Jo no sé, a mi,
a nosaltres, l’OBIA ens ha supervisat, de fet, hi ha informes per
exemple del sistema jurídic, per tant, jo no valoraré aquesta
funció de supervisió. 

Entre d’altres coses perquè si qualsevol grup parlamentari
desitja que el responsable d’aquesta memòria, que és el Sr.
Serafín Carballo, vengui a defensar aquest informe, a valorar-lo
pot fer-ho, qualsevol persona que ha tengut responsabilitats de
govern o qualque responsabilitat de gestió pot sol·licitar la
presència d’un membre, d’un ex membre del govern i, per tant,
el Sr. Serafín Carballo estic convençuda que podria venir a
defensar aquesta memòria.

Per tant, jo no entenc gaire bé què he de defensar, què he de
valorar d’aquesta memòria o d’aquest informe, perquè la
persona que sí té responsabilitats de l’elaboració d’aquest
informe pot venir al Parlament a donar explicacions, perquè és
transversal i jo no puc fer valoracions de les valoracions que fa
un altre membre de govern, i cregui’m, perquè ho hem cercat
i molt, si hi ha antecedents d’un ministre o altre conseller que
hagi anat a un parlament autonòmic o al Parlament d’Espanya
a valorar l’Oficina del Síndic de Greuges de qualsevol
comunitat autònoma o de defensa dels drets o..., el d’Espanya,
no?, el Defensor del Poble. No hi ha, no hi ha antecedents
d’aquestes característiques, entre altres coses perquè es
preserva aquesta figura, des del parlament mateix, es preserva
aquesta figura, per tant no es mescla amb unes valoracions de
caràcter més polític que pugui fer una consellera. 

Per tant, jo el que els puc dir és que aquesta memòria o
aquest informe que va presentar l’OBIA, el Consell de Govern
se’n donà per assabentat, ni tan sols l’aprova, se’n dona per
assabentat. Està lliurat al Parlament, diria, en el calendari
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habitual de presentació del lliurament d’aquesta memòria, que
és entre juny i juliol; que hi ha una part descriptiva que només
coneix el Defensor del Menor, que són les demandes que té,
com les valora, la gestió que en fa, i una part de conclusions
que aquí són les conclusions que ell defensa, amb algunes jo hi
puc estar d’acord i amb altres no tenc per què haver-hi de
coincidir, però sempre s’han respectat, no s’ha demanat mai
una modificació des del Consell de Govern..., el dia que el
Consell de Govern se n’assabenta, almanco des que hi ha
aquest consell de govern, i per tant jo avui estic a la seva
disposició perquè em facin les preguntes referides a la gestió de
la Conselleria de Serveis Socials que valorava el Defensor del
Menor, el Sr. Serafín Carballo.

D’altres conselleries, vostès les poden formular, jo si tenc
informació la puc compartir però en tot cas mai no podrà ser en
profunditat ni amb els matisos que puguin fer els respectius
responsables de cada conselleria. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, president. Molt bona tarda diputades i
diputats. Gràcies, Sra. Consellera per venir. 

Gràcies, però li demanam que, ja que ha vengut hagués
pogut valorar l’informe i vostè no hi ha volgut entrar. Vostè
considera que no hauria d’haver vengut, està en contra
d’aquesta petició de compareixença, ho ha deixat ben clar, no
entén la compareixença ni entén què és el que vostè ha de
valorar. Per tant, no hi ha entrat, a cap de les dades d’aquest
informe. 

Oficina de l’OBIA que depèn directament de la Secretaria
General de la seva conselleria, com vostè bé ha dit, en depèn
directament. 

Aquest informe entra a finals de juliol en el Parlament de
les Illes Balears. Al Sr. Serafín Carballo el cessa la consellera
dia 22 de juny, si no vaig errada, i quan entra aquest informe
aquí ja no tenim director. La nostra sorpresa és que hi ha una
tardança i al final ha estat de tres mesos, sense tenir un
nomenament d’un director d’una oficina, cosa que creiem que
és totalment atípica, tenir tres mesos, és a dir, de 22 de juny
fins que vostès el varen nomenar, sense director de l’oficina. 

Quan entren l’informe, dia 22, i veiem que passa una
setmana i encara no tenim nomenat el nou director, demanam
la compareixença de la consellera. No tant per retre’n compte,
perquè és vera, i quan veiem la redacció ens adonam i diem:
no, idò que el valori, que el valori.

No entenc, ni crec que ningú ho entengui d’aquesta cambra,
que vostè s’excusi en el fet que l’informe parli de moltes àrees,
quan precisament la infància i el món de la infància té una

transversalitat que des de la Conselleria d’Afers Socials i des
de la Direcció General de Família i Infància, i des de la
Secretaria General de la seva conselleria, haurien de tenir en
compte.

Jo crec que li podria demanar als diferents consellers que
duen les diferents àrees, idò habitatge -diu vostè-, salut,
educació, que ens valorin dades, i ho farem, ho farem, perquè
vostè en nega.

Bé, a mi m’ha deixat un poc sorpresa la seva intervenció, la
veritat, vull dir: és comparèixer a no dir res, és comparèixer a
dir que no es vol comparèixer, que considera que no havia
d’haver comparegut. A mi em deixa molt decebuda.

Jo li feia una sèrie de qüestions que esperava que vostè
hagués entrat a valorar prèviament i vostè s’ha negat. A veure,
si jo li faig aquestes preguntes, vostè es nega o no es nega i
després ja veurem si continuam fent la intervenció o no,
directament podem demanar que acabem la comissió, perquè,
si no, no tendrà cap tipus de sentit continuar amb aquesta
compareixença, Sra. Consellera.

Una de les primeres dades que a nosaltres ens preocupen i
ens ocupen i crec que li he deixat constància en diferents
preguntes que li he fet dins el plenari, és la pobresa infantil.
Vàrem coincidir a la presentació de l’informe d’EAPN ara fa
una setmana, però, prèviament, havíem llegit en aquest informe
que es calcula que a les Illes Balears, segons diferents informes,
un de cada tres nins es troba en situació de pobresa. Dada que
surt a l’OBIA i dada de la qual també en vàrem tenir
coneixement l’altre dia per EAPN. En aquest informe d’OBIA
hi ha dades que a nosaltres ens posen la pell de gallina, com per
exemple que a les Illes Balears, segons dades de l’INE, hi ha
30.000 llars compartides, 10.000 de les quals tenen menys de
48 metres quadrats, i en aquestes llars hi ha nins menors d’edat
que haurien de preocupar i ocupar, no just l’OBIA, sinó també
la consellera, entenc. Vostè tal vegada troba que no, jo trob que
sí.

Diferents estimacions diuen que arribam al 30% de la
població infantil i juvenil, fins i tot el que deia abans un de
cada tres nins. Això situa al voltant de 65.000 menors afectats
a les Illes Balears, 65.000 menors afectats. La batalla contra la
pobresa s’ha de fer a molts de fronts, l’agilització i la
tramitació de recursos econòmics, com per exemple el de
l’Ingrés Mínim Vital, que vostè sap que hem reclamat
moltíssimes vegades i em consta que vostè també, el tema dels
requisits i l’agilitat i fins i tot vàrem dir que es tramitàs des
d’aquí perquè arribàs més aviat a les famílies, tot un seguit de
modificacions de criteris, perquè a les famílies es tengui en
compte la part de la infància, és a dir, la part de fills a càrrec
que fins ara no ho ha contemplat l’Ingrés Mínim Vital,
l’increment de la prestació per fill a càrrec, i tota un seguit de
prestacions que nosaltres creiem que haurien de ser molt més
acurades a la nostra comunitat autònoma.

Hi ha tot un seguit de qüestions, jo li he dit sempre que la
pobresa és transversal i per afrontar la pobresa s’ha de fer de
manera transversal, i també s’ha d’afrontar d’aquesta manera
l’habitatge, com per exemple que no entenem com a hores d’ara
4.000 de les famílies que varen tenir acceptada una ajuda de
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lloguer l’any passat, encara no l’hagin cobrada, és a dir, ajudes
al lloguer de l’any 2020. Com que en el mes d’octubre s’hagin
presentat les ajudes de lloguer del 2021 i encara no tenguem
acabat el període i no sabem quan aquestes famílies les
cobraran. Això quant a pobresa.

Si parlam de les dades del roaming, ja sé que vostè em dirà
que encapçalam les denúncies a tot l’Estat perquè els nostres
protocols funcionen i el roaming i som dels més avançats i tot
això. Però jo crec que les dades que reflecteixen a OBIA amb
aquest informe, jo crec que són preocupants. Pot haver-hi una
disminució de les denúncies que pot representar més o manco
un 20% i no sabem si és o no a causa del tema del confinament
i de la pandèmia, no ho sabem. Però sí que és vera que un 10%
de les notificacions han estat per abusos sexuals i que hem
passat de 447 a l’any 2019 a 558 a l’any 2020 i just aquestes
han tengut un augment d’un 20% i a això nosaltres ens
preocupa i ens preocupa molt, i voldríem saber si a vostè també
li preocupa o no li preocupa.

Dissortadament, a l’any 2020, quant a violència de gènere,
hem continuant encapçalant un any més l’estadística de
denúncies per violència de gènere, per cada 10.000 persones a
l’àmbit estatal, amb un radi d’un 93,8 per sobre de la mitjana
nacional. Per tant, també ens agradaria saber a veure què opina
vostè d’això i si hem de continuar per aquesta línia, o hi ha
molt de marge de millora.

L’estudi parla de les drogues i de la repercussió que tenen
aquestes en nins menors de 14 i 18 anys. Ens preocupa molt la
dada que un 81% d’aquests nins d’entre 14 i 18 anys hagin
provat alguna vegada una droga legal en els darrers 12 mesos
i un 31% alguna droga il·legal. Si vostè considera que la
conselleria s’hi ha d’involucrar, si no s’hi ha d’involucrar, si
considera que hi ha marge de millora, si considera que no hi ha
marge de millora, si podem fer res, si no podem fer res, o
directament no vol dir res d’aquest tema.

Quant als serveis municipals d’infància, nosaltres creiem
que és necessari un pla estratègic autonòmic d’infància i
adolescència, com marca la Llei 9/2019, vostè què considera?
Considera que sí, considera que no, o no vol opinar?

Falta també a la nostra comunitat autònoma una cartera de
serveis comunitaris de serveis socials d’infància i adolescència
i suport a les famílies, per a la prevenció i suport a les famílies
i defensa decidida dels drets de la infància. També si vol opinar
o no. 

Com jo li deia abans de l’habitatge. A nosaltres ens
preocupa molt que hi ha una llista d’espera de 9.290
sol·licituds d’habitatges socials en aquesta comunitat
autònoma, perquè es parla molt de les ajudes als lloguers, però
és que d’habitatges socials hi ha una llista d’espera de 9.290. Si
vostè considera que això té a veure amb la pobresa infantil o
considera que no té a veure.

Ja sé que vostè és la consellera de Serveis Socials, ja sé que
vostè té les competències que té, però vostè forma part d’un
govern i jo crec que després de 6 anys de governar amb aquest
govern d’esquerres, si tenim una llista d’espera d’aquests 9.290
habitatges, alguna cosa tendrà a dir.

Bé, si considera que s’han d’incrementar o no les ajudes al
lloguer, si considera que s’han de treure altres tipus de fórmules
perquè l’habitatge no sigui un factor determinant en els factors
de pobresa dels nostres nins i dels nostres adolescents i
moltíssimes coses més que li voldria demanar, però com que no
sé si vostè em dirà que no em vol respondre o no, doncs
esperaré la meva segona intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sra. Durán. El que he dit està escrit, està
enregistrat i supòs que sortirà en Diari de Sessions, per tant,
està escrit. Faltaria més, jo sempre que el Parlament m’ha
cridat, he vengut, no tenc cap problema en venir, sóc aquí i he
dit de forma molt clara que jo no faré una valoració de la
memòria de l’OBIA, perquè crec que seria immiscir-me en un
tema que crec que ha de ser absolutament respectuós, el tema
de la seva independència, absolutament. Per tant, jo no entraré
a valorar el que ha dit OBIA. I he dit al final de la meva
intervenció, que estic disposada a explicar i contestar totes les
preguntes que se’m formulin en relació amb la lectura que
vostès han fet de la memòria, o d’aquest informe, que em
corresponguin a mi per suposat i les que pugui contestar
d’altres departaments del Govern també, sense cap dubte i la
meva opinió política també la tendrà.

Per tant, la valoració és una valoració de conjunt, jo puc
valorar la nostra memòria de conselleria, però no la memòria
que fa l’OBIA. Insistesc, a cap parlament no ha passat que un
diputat demani el que nosaltres coneixem, un diputat demani
una valoració d’un ministre, o d’un altre conseller, d’un síndic
de greuges d’una altra comunitat autònoma, o del Defensor del
Poble, és que és un òrgan que s’ha de respectar la seva
independència. Podem fer totes les preguntes que vostè valori,
depèn administrativament de nosaltres perquè ha de dependre
de qualcú per fer la gestió de l’UGE i per fer la gestió de
personal, però tots desitjam que hi hagi un Síndic de Gregues
i que depenguin d’ells i així no hi hauria cap tipus d confusió. 

Vostè me diu la tardança en el nomenament. La tardança en
el nomenament, el motiu pel qual es va cessar el Sr. Serafín
Carballo, no va ser per la seva gestió en OBIA, sinó perquè no
es volia vacunar, va mantenir una posició molt ferma respecte
que no es volia vacunar i des del Govern pensàvem que tots els
alts càrrecs s’havien de vacunar. Enviant un missatge tan potent
com hem estant enviant tots els membres del Govern, que la
ciutadania s’havia de vacunar, no podíem mantenir una persona
que no es volia vacunar i a més pels motius pels quals no es
volia vacunar, que els va fer públics. Per tant, no tenim un
substitut ràpid, vàrem haver de cercar el substitut i no és fàcil
el mes de juny cercar substituts. Aquest va ser el motiu de la
tardança, per diversos motius, perquè és l’estiu, perquè s’ho
havien de pensar, perquè cercàvem un perfil que vos molt
paregut al Sr. Serafín Carballo que és un perfil tècnic, a la
vegada és una persona gran coneixedora del nostre sistema de
menors, del nostre sistema de joventut i d’adolescència i per
això hem tengut aquesta tardança.
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Vostè em diu la transversalitat, la transversalitat de la
infància, però la transversalitat mèdica quin poc factor humà no
és transversal. Joventut no és transversal? Salut no és
transversal? La vellesa no és transversal? El medi ambient no
és transversal? La pobresa no és transversal? I no per això ha
de venir un conseller i parlar de tots els temes sectorials perquè
la complexitat és tan elevada de cadascun d’aquests sectors que
per això hi ha conselleries diverses, no només conselleries, sinó
direccions.

Per tant, vostè em fa preguntes, jo encantada de contestar-li,
cap problema.

Pobresa infantil, la pobresa infantil no són exactament les
mateixes dades, però són molt semblants les dades que surten
a la memòria de l’OBIA amb les dades que surten a EAPN. I
nosaltres, efectivament, estam absolutament preocupats per
aquest tema, com no pot ser d’altra manera, com no podem
estar preocupats davant una situació de pobresa infantil, que jo
vull parlar de pobresa familiar, perquè els nins estan dins les
famílies, hem de parlar de pobresa familiar que afecta els
infants.

També vull posar en valor, però, dins l’informe d’EAPN,
que tot i aquesta pujada que tenim dins el 2020, perquè vàrem
tenir una baixada brutal del model econòmic, la comunitat
autònoma de les Illes Balears està per davall de tots els
indicadors, de tota la resta d’indicadors de l’Estat espanyol: en 
l’AROPE estam per davall de la mitjana de l’Estat espanyol; en
pobresa severa estam per davall de la mitjana; en privació
material severa estam una mica per davall de la mitjana; tots els
indicadors a la nostra comunitat autònoma tot i per la baixada
el PIB ha estat per davall de la mitjana de tots els indicadors de
l’Estat espanyol.

Per tant, tot i aquests elements de pobresa, que la treballem,
fem una feina que no du l’extrem a les famílies. Fins i tot li
diria més, que la pobresa severa, tot i la baixada del PIB, la
pobresa severa a l’any 2020 baixa unes dècimes, de 6,8 baixa
a 6,1, i això és l’Ingrés Mínim Vital i això és la renda social.
Estam lluitant contra la pobresa severa i amb aquests... l’estam
baixant, inclús a l’any 2020 abaixam la pobresa severa.

Per tant, per suposat que l’OBIA ha de posar en relleu que
hi ha molta pobresa infantil i nosaltres des de la valoració que
vostè em fa, efectivament hi ha pobresa infantil i lluitam contra
això.

I jo li deman, Sra. Durán, perquè vostè fa referència a un
informe d’EAPN i jo també faig referència a aquest informe
d’EAPN i així ja li contest un parell de preguntes. Vostè em fa
una pregunta i em diu: a part d’ajudes al lloguer, en posaria
més? Sí, és clar que en posaria més, és clar que posaria més
ajudes a lloguer, vindrà el conseller i li dirà el mateix, que
demanarà més pressupost si és possible per a ajudes a lloguer.

Faria alguna cosa més? Jo li ho dic: el control dels lloguers,
el control dels preus del lloguer. Està el Partit Popular a favor
del control dels preus de lloguer? Perquè és una mesura que pot
funcionar per... -hi està a favor? No, és clar, ja diuen que no per
allà darrere, efectivament-, estudiï, llegeixi l’informe d’EAPN
a veure quina proposta concreta fa, per facilitar l’accés: control

dels lloguers, això també ho posa l’informe d’EAPN, jo
l’escoltava igual, perquè estàvem una devora l’altra.

Vostè..., estam d’acord que hi hagi prestacions d’ingressos
garantits a les famílies sense cap tipus de contraprestació per
part de les famílies? 

Nosaltres hi estam d’acord. L’any 2016 vàrem ser la
primera comunitat autònoma que va posar una renda d’aquestes
característiques. Digui’m vostè quina comunitat autònoma
gestionada pel Partit Popular la fa. Cap. L’Ingrés Mínim Vital
que l’ha posat un govern progressista, tenim l’Ingrés Mínim
Vital i tenim la nostra renda social. 

Quina altra comunitat autònoma fa una cosa semblant a la
renda social? València, precisament també un govern de pacte;
Navarra i el País Basc que crec que sempre els hem de treure
sempre de les estadístiques perquè amb el model de
finançament que tenen... fan polítiques absolutament avançades
perquè tenen un model del concert de la seva gestió econòmica
que ja ens agradaria tenir-lo a moltes comunitats autònomes.

Està d’acord vostè amb això? Està d’acord vostè amb el que
diu EAPN a la darrera pàgina, perquè no només ha de llegir
l’anàlisi, sinó les propostes, d’una fiscalitat progressiva? Hi
està d’acord? Perquè una fiscalitat progressiva és que els més
riscs paguin i és apujar els imposts, fiscalitat progressiva i justa
demanen, i vostès, tota la seva política, la seva única proposta
que he sentit és d’abaixar els imposts.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb l’informe d’EAPN i
estam d’acord amb l’anàlisi que fa i estam d’acord també amb
les seves propostes.

Ajudes de lloguer, jo no sé per quins motius hi ha aquesta
tardança, això no ho conec. Que el Govern..., i estic segur que
el conseller... i jo li puc dir que volem més pressupost per a les
ajudes de lloguer, d’acord, però també perquè es controli,
perquè no podem donar ajudes del pressupost públic, del
pressupost de tots a grans tenidors que especulen en no facilitar
la sortida al lloguer d’aquests habitatges. Per tant, sí que volem
construir també més. Per tant, anam cap a aquesta direcció;
ajudes de lloguer, construcció d’habitatge públic i el control del
lloguer.

El RUMI, vostè llegeix el document del defensor i al RUMI
crec que li dedica una pàgina i mitja més o manco, diu que es
preocupa pel gran nombre de declaracions fetes, de
notificacions fetes, però tres paràgrafs més baix, crec que són,
o quatre, no més enfora, diu que les dades són no comparables
perquè les comunitats autònomes no registren igual. Doncs,
miri, com sap ell -i és de les crítiques que jo li faig- com sap ell
que nosaltres tenim més casos de maltractament si no ho podem
comparar amb la resta de comunitats autònomes, segons el
mateix text que fa l’OBIA. Això sempre ho he discutit amb
Serafín -treu Serafín que en això t’equivoques, perquè et
contradius-, ell ho volia mantenir, idò sempre se li ha respectat,
però vostè ho sap? Perquè si ho sap digui’m-ho.

Vostè sap que nosaltres tenim menys maltractes o més
maltractes que unes altres comunitats autònomés? Jo li dic que

 



1076 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 66 / 21 d'octubre de 2021 

no ho pot saber, ni jo, ni vostè ni cap altra persona perquè les
comunitats autònomes no registram igual perquè no hi ha...

Per tant, no sé si en tenim més, en registram més, notificam
més i, per què notificam més? Per que notificam més des de
l’any 2016? Perquè hem fet centenars d’hores de formació en
RUMI -centenars d’hores en formació en RUMI- als metges, a
tots els sanitaris, disculpin, als professionals de serveis socials,
als professionals d’educació, als professionals que ara
incorporem els del lleure que ens ho havien demanat. 

Tenim més notificacions perquè formam en notificacions i
perquè demanam el RUMI, perquè és important per a nosaltres.

Perquè vostès en tenguin una idea: les notificacions a les
quals ell fa referència són moltes notificacions, de fet crec que
són més de 3.000, unes 3.081 o una cosa així, perdoni, 5.375
-5.375-, però corresponen a menys de 1.000 nins i nines, menys
de 1.000 menors perquè un menor pot tenir diverses
notificacions, pot tenir una notificació, per exemple, de
maltractament psicològic i a través de negligència o de
maltractament físic i de maltractament psicològic. Parlam d’uns
1.000 menors afectats a l’any 2020 en el que fa referència
aquesta memòria.

Per tant, ell mateix i jo... ja li parlo de la memòria en relació
amb les preguntes que vostè em formula i que afecten la meva
conselleria, la conselleria que dirigesc, ell reconeix l’esforç que
fan els treballadors de la direcció general perquè el RUMI
estigui actiu i això fa referència a les hores de formació que
dedicam a fer això.

Violència de gènere, és una xacra contra la que hem de
lluitar i que, malauradament, governi qui governi, hi haurà
sempre aquesta violència de gènere. A mi la sociologia
m’agrada i en llegeix prou, ens diuen que hi ha determinades
comunitats, i la nostra comunitat autònoma encaixa amb
aquestes comunitats, facilita que la dona denunciï la violència,
primer perquè són comunitats petites amb molta densitat de
població, no són comunitats grans aïllades on no hi pot haver
aïllament, sinó amb molta densitat, on tenim una taxa de dones
que tenen ingressos propis per sobre de la mitjana, per tant,
l’autonomia econòmica te permet... te pot animar a denunciar
perquè no tens aquesta dependència econòmica i, a més, ells
fan referència a aquest continuu urbà que és la no-densitat de
població que és en aquest cas aquests tipus de comunitats,
comunitats o territoris com és el de Mallorca o com són les
Illes Balears, en què no hi ha aïllament.

Per tant, jo li faig la mateixa pregunta, és que no sabem si
tenim més violència de gènere o les dones estan més
sensibilitzades i denuncien més. En qualsevol cas, és un tema
de preocupació permanent per part del Govern i per part de
l’Institut de la Dona, fem campanyes, milloram els serveis. 

També estic d’acord amb el que diu l’EAPN, l’informe
d’EAPN, en temes de pobresa: les administracions públiques
han fet molt, però no és suficient. I en aquest tema, amb aquesta
xacra no feim el suficient, però perquè no arribam a extingir
aquesta violència, però sens dubte és un tema que ens
preocupa.

I ens preocupa molt tot el tema dels abusos sexuals,
l’explotació sexual, informam contínuament els treballadors,
hem fet milers d’hores en temes d’abusos sexuals, ara fem una
campanya d’explotació sexual infantil, formam específicament
explotació sexual infantil perquè és un tema que s’ha
visualitzat, existia des de fa molt de temps, però ara s’ha
visualitzat i se li ha posat nom. Per tant, hem de continuar
detectant-lo i lluitant contra ell, com ho hem fet amb l’abús
sexual infantil.

En relació amb el pla, que vostè esmentava, l’estam
elaborant, intentam elaborar un pla que sigui el pla estratègic de
serveis socials i penjarem els plans sectorials perquè l’anàlisi
serà un bàsic i després penjarem els sectorials. 

Les drogues, per suposat, en les drogues treballem des de
Salut i des de les escoles treballem amb el tema de drogues.
Qualsevol que tengui persones, fills o néts o nebots o cosins
sap que aquest tema es treballa quasi quasi des del currículum
escolar, es treballa. És també un dels problemes i aquest sí que
és transversal, nosaltres tenim una responsabilitat, Salut té una
responsabilitat, Educació té una responsabilitat, les forces de
seguretat tenen una altra responsabilitat, els pares i les mares
també tenen una altra responsabilitat. 

Clar que preocupen les drogues, jo ja li he dit, sempre ho he
dit, molts dels nostres joves i adolescents ingressats en Es
Pinaret és pel consum de drogues, perquè consumeixen droga
sintètica que els desinhibeix de la violència. Fora d’aquesta
droga sintètica són al·lots que poden tenir una certa conducta,
però que en absolut són violents. Això és un tema social
permanent a la nostra comunitat autònoma. 

En relació amb els serveis comunitaris que vostè em deia,
una cartera de serveis comunitaris, jo no hi estic d’acord amb
aquesta valoració que fa el Defensor, hi ha carteres municipals
als nostres ajuntaments, hi ha carteres municipals als nostres
ajuntaments i per tant sí que a aquestes carteres municipals hi
ha prestacions específiques per a menors. 

Què fem nosaltres? Desenvolupar la Llei d’infància i
adolescència que va ser aprovada i que vostès li varen donar
suport. Nosaltres ara estam pendents que els consells insulars
aprovin en els seus respectius plenaris la cessió de la declaració
de risc als ajuntaments, quan això es produeixi nosaltres com
a govern podrem donar recursos econòmics als ajuntaments
perquè puguin contractar personal perquè facin aquesta
declaració de risc, que, a la vegada, podran treballar tot el tema
de programes comunitaris específics per a menors, per a
menors i les seves famílies. 

Mentrestant, què fem? Augmentar les hores del programa
que tenim específic de violència filioparental, és de
competències familiars, és de mediació familiar, en els
programes de comunitat autònoma hem augmentat totes
aquestes hores. De fet, a Formentera sí que ja hem firmat
aquest conveni, perquè allà ha estat més fàcil perquè
l’ajuntament i el consell coincideix i ha estat molt més fàcil,
però ja hi ha el conveni entre Govern i consell per poder
augmentar la dotació pressupostària, en aquest cas vàrem triar
un..., crec que va ser un psicòleg, perquè pugui treballar els
temes comunitaris. Confiam fer el mateix a Eivissa i a
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Mallorca, Menorca sempre ens ha dit que ho estava valorant i
que no, però a Mallorca i a Eivissa confiam també fer-ho.

Crec que més o manco he contestat totes les preguntes que
vostè m’ha formulat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ha utilitzat el Grup
Parlamentari Popular 9 minuts i 40 segons, per tant, els queda
un temps restant de 5 minuts, 60 segons. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per
un temps màxim de quinze minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per assistir aquí vostè i l’equip que l’acompanya.

Compartim en part la reflexió que vostè ha fet aquí que la
compareixença d’avui no tenia molt de sentit i més quan ja hi
ha una compareixença en principi registrada respecte de la qual
encara hem de prendre una decisió aquí, aquesta cambra,
perquè comparegui el nou director de l’Oficina de la Infància
o bé, com vostè també ha dit, també poder haver demanat al Sr.
Serafí Carballo haver vingut. 

Tot i així, nosaltres, el nostre grup parlamentari, sí que li
farem algunes qüestions relacionades amb la seva conselleria
que fa aquí valoracions també per veure quina valoració fan
vostès des de la seva conselleria. 

Bé, primer de tot, des d’Unides Podem els felicitem pel nou
director de l’Oficina de la Infància, trobem que és un perfil
professional molt bo i que des d’aquí, doncs bé, li desitgem
molt d’èxit.

Després, volia fer dues reflexions en global de l’estudi...,
una que ens preocupa molt, no?, sobretot quan mirem els canals
o les persones en aquest cas que es posen en contacte amb
l’Oficina per denunciar, ja ho vam dir també a Serafí el seu dia
també aquí en compareixença, però ens preocupa perquè
realment surt reflectit que moltes de les actuacions que es fan
vénen per a adults i no per als fillets, o sigui que mantenim
que..., veiem que hi ha una clara mancança d’accés o que els
infants no empren aquest canal i aquesta eina que tenen
realment per informar-se, per denunciar o per a ajuda. Això ens
preocupa perquè a més es veu aquí prou reflectit a l’informe, i
també el mitjà perquè la gran majoria és també per telèfon i
algun percentatge també molt petitet és per correu electrònic,
però veiem que potser falta alguna peça més. 

És veritat, i l’informe també ho diu, que durant la pandèmia
es va ficar en marxa un canal de WhatsApp, però bé, ens
preocupa perquè veiem que tal vegada estam com prou
desconnectats del jovent i de la infància que avui en dia empra
diferents tecnologies. És una reflexió que vull deixar aquí en
veu alta, perquè ja a les dues compareixences anteriors de
Serafí Carballo també ja ho hem esmentat i realment l’informe
del 2020 així ens ho demostra.

Una altra reflexió és sobre la pobresa que poc més també a
afegir del que ja ha dit la consellera, la pobresa entenem que és
estructural i estam d’acord que nosaltres també en volem dir
pobresa familiar, pobresa infantil. Entenem que pràcticament
tots els informes ja ho indiquen, la pobresa ve generada per
l’accés a l’habitatge, per l’alt cost a l’accés de l’habitatge, per
la precarietat laboral i evidentment doncs bé per les escasses
prestacions socials que hi ha hagut fins ara.

No m’allargaré molt més perquè aquest debat sempre el
tenim a totes les comissions, l’únic que, bé, fer una crida i
apel·lar a la responsabilitat que tenim, sobretot aquests partits
que tenim representació a nivell estatal que, a més, ara mateix
amb diferents lleis i projectes de lleis sobre la taula a l’àmbit
estatal que és allà on podem treballar i és allà on realment s’ha
de fer, i tant de bo! que tots els partits amb representació
parlamentària que aquí, a les diferents comunitats autònomes
que estam a l’oposició presumim o traiem pit o fem propostes,
però després a l’hora de la veritat no es fa. Jo convido en
aquest cas si hi ha qualque mitjà de comunicació que ho
segueixi que, per favor, facin el seguiment de les esmenes
presentades, per exemple, a l’Ingrés Mínim Vital que s’ha de
millorar, a la Llei d’habitatge i tots aquests temes. O sigui,
siguem valents realment a un cal fer per poder millorar la vida
i la condició de vida dels nostres ciutadans.

Entrant ja en matèria, aquí a l’informe mateix ens indica
l’Oficina de la Infància, bé, diferents actuacions que han fet
envers la vostra conselleria. M’agradaria que ens fessin una
valoració, per exemple, del programa Atura’t, que entenem
nosaltres que està molt bé, i ens agradaria veure quina valoració
es fa des de la conselleria, quina continuïtat trobeu que s’ha de
fer, que entenem des del nostre grup parlamentari que hem de
seguir en aquesta línia i que ha funcionat molt bé. 

També la valoració sobre la creació de la Comissió de
seguiment de protocol de maltractament infantil com a òrgan
col·legiat que es va constituir el juliol, a veure també quina
valoració feu sobre la creació d’aquesta comissió.

Després, sobre el RUMI, li volia demanar perquè aquí a
l’informe de l’oficina proposen que ells lamenten d’alguna
manera que no s’hagi obert una línia d’investigació sobre
aquest instrument que permeti poder fer un diagnòstic més
acurat de la geografia del maltractament infantil de les nostres
illes i poder des d’aquí planificar accions conjuntes a
institucions per minvar-ne l’impacte. M’agradaria saber la
vostra valoració. És ver que també l’informe també recull que
som una de les comunitats autònomes on realment es fiquen
totes les xifres i que també lamenta que no hi hagi una
coordinació i que a la resta de comunitats no n’hi ha, és cert
perquè el mateix informe ja ho diu i ho posa. Però sí que hem
trobat interessant aquesta part, no?, de la línia d’investigació i
m’agradaria saber la seva valoració en aquest cas.

I ja per finalitzar, sobre Es Pinaret, també fa una reflexió
que ha de ser ben interessant i m’agradaria saber a veure quina
valoració feu des de la conselleria i a veure si teniu..., que
indica que falta investigació...
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Disculpi, no sé què ha preguntat d’Es Pinaret...

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Ah, no! D’Es Pinaret, que dic que l’oficina fa una proposta
i ara li vaig a fer, a vera quina seria la seva valoració sobre la
proposta que indiquen a l’informe, que diu que “falta
investigació a les Balears per avaluar l’impacte que ha tengut
en les vides dels joves interns al seu pas pels establiments i
associacions juvenils, i que ajudi a reenfocar el treball
socioeducatiu i terapèutic que fa amb ells. 

Ens agradaria saber quina valoració en faríeu i realment si
faria falta aquesta investigació. 

Per la nostra part, en principi, res més. Esperem a veure les
respostes i moltes gràcies. 

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Gràcies a la representant de Podemos, estam
d’acord i acollim molt positivament aquestes felicitacions.
Creiem que, efectivament, el nou defensor del menor jo crec
que és un perfil molt assenyat, molt adient. Nosaltres cercàvem
un educador social i pensàvem que era un col·lectiu que s’ho
mereixia, la figura del defensor han estat professors, han estat
psicòlegs, han estat advocats, han estat treballadors socials,
pensàvem que en aquesta figura de l’educador social volíem
aquest perfil que li he comentat a la Sra. Durán, tècnic també,
però també coneixedor, no?, i respectat pel sector. I creiem que
aquesta persona acompleix tots aquests requisits i, per tant, és
vera que ens vàrem torbar una mica més però l’oficina no va
estar mai tancada i allà els tècnics hi continuaven fent feina. 

A més a més, si vostès veuen les mateixes dades que
analitza el propi defensor del menor, veuen que les demandes
al mes de juny i juliol cauen en picat, vull dir que precisament
eren us mesos que no tenien una excessiva demanda, no? Ho
veuen, a totes les estadístiques que presenten? Però sí que
volíem cercar aquest perfil. 

Aquest tema que vostè comenta que crida l’atenció que,
efectivament, una oficina de defensa dels menors la utilitzin
massivament els adults, hem de suposar que són pares i mares,
no? Jo crec que l’hem de relacionar amb altra estadística que
surt a l’oficina que és utilitzada sobretot, l’oficina, per al tema
d’informació i assessorament i, per tant, informació i
assessorament moltes vegades amb els drets dels menors va als
pares, en drets sanitaris, en drets educatius, en altres drets, no? 

Per tant, jo crec, i això és una constant a totes les memòries
del defensor del menor, que ja estan més referides no com a un
òrgan de denúncia sinó com a un òrgan d’assessorament i un
òrgan de supervisió i un òrgan d’inspecció sense ser autoritat,
diguem, sancionadora per d’inspecció dels serveis. 

I més o manco això funciona també amb altres defensors
sectorials. Sí que jo faria una campanya amb nins a partir de 14

anys, perquè difícilment un nin de 8 anys o de 6 anys acudirà
a la defensa, però sí que pens que a partir de 14 anys sí que
faria una campanya en relació a, si vostè em demana el que
faria jo com a defensora, idò faria una campanya perquè em
coneguessin, perquè pens que tenen capacitat per poder-se
expressar. Però això és una constant, no d’ara, si vostè mira les
memòries anteriors i si mira, per exemple, la memòria del
defensor del poble també, treballa molt més sobre les demandes
de supervisió i d’orientació que en temes de denúncia, no?

Al tema de pobresa ja l’he comentat a la Sra. Durán. Per
suposat estam en una situació absolutament excepcional però
jo també insistesc i vostè no sé si hi era a la presentació d’APN
que afortunadament no s’han aplicat les polítiques que es varen
aplicar a la crisi de l’any 2008, perquè jo crec que la paraula
que va utilitzar..., que haguessin estat catastròfiques, les
conseqüències, per tant aquí s’han posat al servei de les
persones i al servei de cobrir les necessitats bàsiques, l’Ingrés
Mínim Vital, els ERTO, i de no diguem desmuntar i
desestructurar el teixit empresarial i el teixit de l’econòmic,
totes les ajudes directes que hi ha hagudes, per tant, estam en
una situació molt diversa, molt diferent del que es va fer a la
passada crisi.

I jo sí coincidesc amb vostè. Per a mi la política és un
procés de millora. Vull dir, si nosaltres ara aconseguíssim que
l’ingrés mínim vital, la renda social, funcionassin molt bé,
hauríem d’anar més lluny, com diu la cançó de Lluís Llach,
no?, perquè per a mi és això, millorar la qualitat de vida i la
convivència comuna, per això jo concep la política així, que no
és arribar aquí sinó millorar.

Vostè em demana per l’Atura’t, l’’Atura’t és un programa
d’èxit, és un programa d’èxit que s’aplica, crec, des del 2009 o
2010, és un programa d’èxit, dissenyat per un psicòleg
específicament per a menors que estaven amb mesures juvenils
o amb mesures judicials i que tenien aquest perfil d’abusadors
i, aquesta persona que ve sistemàticament a continuar formant
i a continuar orientant als nostres treballadors, no?, és una
persona irlandesa, crec. Bé, és un psicòleg irlandès. Té un èxit
d’un 80%, si ara no ho record malament, té un èxit d’un 80%,
de menors que reconeixen haver estat abusadors, no? Quan jo
dic abusadors no significa que hagin fet un acte sexual amb
penetració, vull dir sinó diferents tipus d’abusos, no?, o que
han tengut una conducta abusadora, m’estimaria més utilitzar
la paraula conducta abusadora, no?, i per tant que ho han
reconegut. Això és la primera fase i això és un 80. Per tant, és
important.

L’èxit és tal que aquest any hem introduït a Atura’t els nins
de 14 anys, menors de 14 anys, que vostès saben que no els
podem aplicar les mesures penals perquè no els podem dur a
judici, no els podem aplicar una mesura judicial, però sí que es
detecten i ja els hem incorporat a l’Atura’t, amb caràcter
preventiu. I quan més proper estàs a la conducta la primera
vegada que la puguis realitzar el diagnòstic és millor. Per tant,
per a nosaltres el programa Atura’t és un programa que
l’aviciam, de fet hi hem incorporat dos tècnics més, l’any
passat, no al 2020 sinó al 2019, crec que un al 2019 i un altre
el 2020, perquè és un programa que val la pena perquè
realment el seu rendiment és molt positiu. 
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En relació amb el que diu del RUMI, que és vera que diu
que suggereix a la Conselleria d’Afers Socials i també a la
Universitat el tema de..., jo el que li puc dir és que les dades del
RUMI no són globals, són insulars i municipals, estan
territorialitzades. És vera que es podria fer un estudi, així com
el tema que vostè comenta també d’Es Pinaret que poguéssim
fer tal vegada un estudi longitudinal o un estudi de veure d’un
al·lot o d’una al·lota que hagi passat per un centre de mesures
juvenils a veure la seva avaluació. Jo estic absolutament
d’acord amb aquesta valoració.

Miri, nosaltres, jo sempre ho dic i ho lament profundament,
som una conselleria que generam moltíssima informació que no
som capaços de convertir en coneixement, perquè sempre que
augmentam personal, ho posam per al ciutadà: més valoradors,
més educadors, més psicòlegs, però no tenim una estructura
darrere que ens permeti valorar i avaluar tot aquest
coneixement. Afortunadament, a través de la universitat cada
vegada hi ha més interès en fer investigació en aquest aspecte
i són moltes vegades les dades que ens demanen per fer
doctorats o per fer d’altres aspectes. I amb això tenim una
absoluta..., facilitar tota la informació, però a mi m’agradaria
que la conselleria tengués, com tal vegada té Salut o tenen
altres conselleries, una estructura molt forta d’elaboració de
coneixement. Tenim un tècnic per això a Dependència i ens
agradaria que fos... dependència i valorar tema de dependència.
Per tant, de vegades, no per prendre decisions polítiques,
perquè per prendre decisions polítiques crec que tenim suficient
informació, però sobretot per generar tipus de coneixement. 

Cada vegada que un tècnic d’Es Pinaret o de la fundació
presenta una ponència, que li donam tota la informació, la
valora, l’estructura, la sintetitza, etc., sol ser premiada, no?,
perquè tenim aquesta informació, però és veritat que això ens
falta, hem de reconèixer que no tenim... I quan creixem,
creixem de cara sempre a escurçar la Dependència, a tenir
menys ràtio de criatures per psicòleg, per professional, per
exemple ara creixerem també, i ho fem ja pensant en si podem
posar un psicòleg més per poder atendre els menors que estan
abusats i que tenen protecció familiar, sempre estam un poc en
aquesta visió.

Més o manco crec que li he contestat totes les preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Unidas Podemos ha
utilitzat set minuts, per tant per al segon torn en té vuit. Per part
del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez,
per un temps màxim de quinze minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bones tardes a tothom, consellera,
li he de reconèixer que m’ha deixat un poc en xoc, però
organitzatiu, o sigui, he tractat d’ubicar-me amb la mitja
interpel·lació que ha fet la diputada del Grup Popular i vostè,
però més que res per l’estructura d’intervenció que tenia,
d’intervenció i d’interès a conèixer informació envers
l’informe.

Agraesc que s’hagi reconduït tant perquè vostè hagi
contestat el que..., si és que considera això també la diputada
del Partit Popular, però també la línia que ha seguit Unidas
Podemos, partit que forma part del Govern, a seguir
interessant-se per les dades de l’informe, vostè contestar-hi.

L’únic que sí que li he de traslladar, ja que s’ha obert el
debat, és la figura del director, d’un director general orgànic
independentment que depengui administrativament i una
normativa específica per a una direcció general, perquè és tal,
el vinculi a una secretaria general o el vinculi directament a un
altre òrgan. I no és un síndic, ja ens agradaria i ho hem
demanat, però és que el síndic no el cessa un conseller o una
consellera, depèn del Parlament, té un mandat i l’ha de liar muy
parda para que el Parlament insti fora del seu mandat... està
taxat, perdoni, es troba apartar-lo, és a dir substituir-lo. 

Tal vegada amb aquesta convulsió, però amb aquestes
expectatives agraesc que aquest debat hagi anat sobretot a
l’interès d’entitats i persones que ens segueixen perquè si fos
un lloc tancat, no hi ha Diari de Sessions aquí podríem haver
plegat en cinc minuts, entre d’altres coses si vostè no hagués
tengut la voluntat de contestar. Veig que la té.

Jo no m’aferr, quan a vostè li deman preguntes quant a
temes d’infància i de joventut, que sap que ens hi interessam jo
no vull parlar de transversalitat, entre altres coses vostè ja m’ha
contestat el que s’entén com a transversalitat, com a gestors que
hem estat tant vostè com jo, però sí d’interdepartamentalitat. I
per això sap vostè que jo som un defensor i el meu partit també
en temes de les comissions interdepartamentals, on vostè... com
a una comissió interdepartamental a vostè o a una altra
conseller o consellera li pertocaria donar informes d’aquesta
transversalitat de l’acció de govern com a presidenta d’una
comissió, en aquest cas de joventut o d’infància, o els famosos
plans estratègics que nosaltres, a part..., i m’agrada que vostè
hagi plantejat, ja ho sabíem, havia anunciat el Pla estratègic de
serveis socials, es facin els plans estratègics de joventut o pla
estratègic d’atenció a les persones migrades que de cada vegada
estic més convençut que fan més falta.

Són criteris que vostè i jo tenim diferents en maneres de
procediments o de... diguéssim de mètodes de recollir aquestes
estratègies, en diguem plànol o en diguem una altra cosa, però
que, en tot cas, sí que ens dóna un instrument a nosaltres per
interpel·lar, per dir-ho d’alguna manera, les seves polítiques
com a responsable de tot un govern en aquestes polítiques.

Jo ja eliminaré una sèrie de coses aquí perquè supòs que si
li parl de menors tutelats i amb protecció em dirà: no és
competència meva. Tot i que hi ha un informe molt important
del que diu el director, o per exemple, d’habitatge, el següent
problema que hi ha, però com que jo vinculo a infància i a
família i a família sí que vostè té una... i sobretot el Govern, tot
i que no és de la seva conselleria per altra banda du la
conciliació, sempre hem vinculat infància i família. No vincular
infància i família... jo no sé com... no sabria desagregar-lo, no
ho sabria fer i sobretot quan parlam d’una situació de crisi, de
persones en una situació d’exclusió social o en una situació de
vulnerabilitat.
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Per tant, sí que aprofitaré, no crec que faci rèplica, perquè
vostè podrà contestar el que consideri que pot contestar i fer
valoracions segons vostè que no li pertocaran. Per tant,
exhauriré el meu temps fent-li una sèrie de valoracions.

I sí li demanaré, perquè crec que té una oportunitat vostè,
i és el que ens interessa al nostre grup parlamentari que vostè
valori no tan sols això del seu departament, o sí, vinga!, això
del seu departament, però les recomanacions i valoracions que
fa el Sr. Serafín Carballo en aquest informe de l’OBIA que
vostè no hi està d’acord, perquè ho trob prou important; trob
molt important que vostè digui: no hi estic d’acord per això. Jo
no em posaré a dir qui té raó dels dos, són dos tècnics, dos
perfils i encara no arrib a això, però que vostè valori que troba
que no hi està d’acord, siguin dades, siguin recomanacions,
perquè vostè té una altra estratègia, crec que és important, no
tan sols per al meu partit, per l’acció que pugui tenir aquesta
comissió respecte de les propostes fins i tot de tramitació
pressupostària aviat a debat.

Vull aprofitar també per dir i manifestar en aquesta
comissió la valoració del meu grup parlamentari de l’excel·lent
tasca que ha fet el Sr. Serafín Carballo al front d’aquesta que ja
fa, però al capdavant d’aquesta direcció, d’aquesta
responsabilitat. Igual que vull donar el vot de confiança i
reconèixer la professionalitat o el perfil idoni de la persona que
l’ha substituït.

Amb aquesta persona sí que he tengut el plaer i la
satisfacció d’haver treballat plegats, el Sr. Riera Moll i jo, i
aprendre molt d’ell, i crec que reunirà les expectatives, tot i que
em preocupa que hagi estat quatre mesos, malgrat hagi estat
l’estiu i que vostè hagi dit que el perfil era de treballador social,
d’educador social, i no és el cas del Sr. Riera Moll. Per tant,
vull pensar que duri, com a mínim, com a mínim no, que duri,
però almanco la confiança d’aquesta legislatura perquè
substituir-lo sembla, pel que he deduït, i vostè rectifiqui’m si no
és així, que és difícil trobar un substitut d’un director de
l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència, amb el perfil
que considera el Govern que ha de ser.

Miri, per tant, passaré a temes concrets que l’estudi sí que
ens preocupa o que ens cal qualque observació. La seva
valoració i la seva informació envers la posada en marxa del
Projecte centre terapèutic, com es troba o com no es troba,
quines dificultats hi ha? I vostè sap que he tengut l’oportunitat
de visitar els centres d’Es Pinaret, d’Es Fusteret i és un reclam
important, no tan sols per a les entitats que hi fan feina, sinó per
als mateixos professionals, i voldria saber si això és no només,
entenc que és una prioritat, però és una urgència. Per tant, és
important, si és urgent és que s’ha de fer el més immediat
possible.

I si vostè ens identifica les dificultats que hi pugui haver
perquè no es posi en marxa, ja cercarem nosaltres suport o
fórmules d’aportar-los a vostès.

Jo sí crec que els infants vinculats a la situació que hi ha i
als adolescents, vostè sí ha de parlar de salut o ha de parlar
sobretot de promoció de la salut, no tan sols de programes de
resoldre malalties, però sí de prevenció. Té un Observatori Jove
i té un Institut Balear de la Joventut i impulsa vostè una llei de

joventut i impulsa vostè la reactivació de la malaurada aturada
del Consell de Joventut de les Illes Balears, com vostè sap que
una de les inquietuds importants que té en la promoció amb
entitats que treballen l’educació no formal, és precisament la
prevenció, l’educació per a la salut, etc., i l’alcohol i la
consumició -perdó, la consumició- i el consum creixent de
drogues és una de tantes preocupacions, i volia saber la
incidència que ha tengut, que també afecta, el tema de la
delinqüència és important.

Però és que en el context que hem viscut ha afectat la salut
mental i si ha afectat la salut mental ha afectat també la
socialització dels joves, per tant, és un paquet prou gros.

Jo crec que té una oportunitat de contar a veure entre
aquests diferents, tot i que no són programes propis de la
conselleria, quines coses es posen en marxa o recondueix per
donar resposta a aquestes qüestions.

Una cosa que ens va preocupar molt també de l’informe és
l’alarmant increment dels menors infractors de 14 anys.

I del que trasllada als professionals que intervenen en
aquesta situació, necessitats, dificultats, tot i que el perfil és
complicat, la situació que hem viscut també és molt complicada
amb aquesta pandèmia i aixecar restriccions, etc., tot això és
una cosa en la qual ens adaptam encara, però que ens faci una
valoració, perquè ho diu clarament, està preocupada..., -ho diu
el Sr. Carballo- diu: alarmant increment del menor i la
preocupació que hi ha damunt sobre aquest tema. Tot i que les
places que pugui tenir, si incrementa la delinqüència i això
suposa una actuació a la Fiscalia de Menors, no és una qüestió
només de tenir places, sinó treballar la prevenció i també hi ha
l’actuació social i comunitària, que és el que crec que de la seva
valoració sí ens agradaria.

Hi ha una cosa que jo no he vist una sincronia i és, quan he
visitat els centres i les activitats que he conegut per part del
director del centre tant d’Es Pinaret com d’Es Fusteret, és que
vostè té una Direcció General d’Esports, em sembla que li falta,
no sé, si sincronies o aprofitar més els recursos que té la
Direcció General d’Esports per aplicar-los, no només en
qüestió de valors, de valors de la competitivitat sana, de la
socialització, del treball en equip, etc., perquè són valors
socialitzadors i reeducadors, per dir-ho d’una manera, sinó de
material i en professionals, és a dir, professionals del mateix de
federacions i associacions, ja no li dic ni materials, jo vaig
trobar mancances de material a les instal·lacions pròpies de la
Fundació s’Estel respecte d’equipaments esportius, o
deteriorats. No dic que no tenguin una canxa, dic que la tenen
malament, o no la tenen en les condicions que té vostè a centres
que són propis i gestionats per la conselleria, com són els
Prínceps d’Espanya, ara no me’n record que es diu, centre...

(Remor de veus)

Efectivament.

Per tant, també és una aportació, ja li dic, és que si no li he
de fer crítica sobre l’informe que vostè no em pot valorar,
m’estic més fer-li recomanacions i fer-li valoracions del que jo
he trobat.
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I tal vegada no sé si arribarà a venir el Sr. Riera Moll, però
vaja marró, el Sr. Riera Moll ha d’arribar aquí a fer una
valoració d’un informe que no és que no hagi elaborat, sinó que
a més a més no ha elaborat ni ha pogut valorar la situació
anterior, serà complicat, serà complicat. M’interessa més el que
es farà per resoldre la situació que hi ha provinent d’altres
exercicis, d’altres moments.

Sí que hi ha qüestions que sí afecten el seu departament
respecte del tema de mesures judicials. Parlava de la formació,
no de la formació no, dels protocols que sabien que canviaven
constantment i que no donava temps a assolir-los, per dir-ho
d’una manera, els mateixos professionals dels centres que feia
referència, a Es Pinaret. No és una qüestió de donar només
formació, ni d’establir només protocols, sinó que jo entenc que
els professionals tenguin certa vinculació al seguiment i a la
valoració d’aquest impacte, de l’aplicació dels protocols.

Ja li dic, he hagut de tatxar moltes coses de la meva
intervenció, perquè tocava aspectes importants, però li faré una
pregunta que crec que sí, quant a la valoració del que l’afecta
a vostè, crec que em dirà que no, però li faré una reflexió, parla
de tutela, parla de consells insulars que tenen molt
desenvolupats certs protocols i certs funcionaments, a una illa
i a una altra illa de la nostra mateixa comunitat, però de
disfuncions; és a dir, no hi ha una homogeneïtzació ni en els
serveis ni en l’atenció tampoc dels menors respecte de les
famílies, o respecte de segons quins recursos. I li trasllat una
reflexió que li he fet altres vegades i no és una qüestió de llevar
competències, o de posar competències, sinó dins l’experiència
que hi ha, des del nostre grup parlamentari insistesc que crec
important que vostè o s’impliqui més de qualque manera,
qualque òrgan, o que assoleixi les competències de coordinació
i de planificació. Si començ dient inspecció, i vostè diu no vull
anar..., no és qüestió de sancionar, és qüestió d’homogeneïtzar
un poc una qüestió que tengui igualtat o equitat entre l’atenció
als menors i la interlocució amb les famílies, que ara mateix
entre els tres consells insulars no es té. Això ho diu el Sr.
Carballo, però això també vostè sap que ho diuen alguns
interlocutors, com associacions de familiars, sí associacions
familiars o famílies dels nins i nines a l’hora d’adreçar-se als
que tenen la tutela, perquè s’ha decidit així, o ells
voluntàriament han hagut de prendre decisions d’instància de
renunciar a elles i que després hi ha queixes en aquest sentit.

Per tant, aquesta desigualtat que hi ha en una qüestió tan
important com és l’atenció a la infància desprotegida en aquest
sentit, crec que fa que la seva implicació, implicació
administrativa i orgànica dic, no parl de la personal, si interessa
que el té, perquè vostè és a totes les comissions i supòs que hi
ha informes i també el seu equip li trasllada, una directora
general de Família, Menors i Infància. Per tant, entenc que hi
està, però tal vegada el pes de la comunitat autònoma que té un
impuls normatiu important, sí que s’hauria de plantejar.

No he estat l’únic diputat que li ha plantejat, li va plantejar
una diputada de Formentera precisament, que va fer la reflexió
en la situació que hi havia d’implicar-se més en la
coordinació...

Bé, em contesta després consellera. Jo crec que ja no li faré
cap intervenció més, ja li dic, li he fet una reflexió i una

valoració més a grans trets. Jo li deman, nosaltres, vostè sap
que inteperl·lam en matèria de joventut la setmana que ve en el
plenari, és una oportunitat, esper que no faci falta interpel·lar
el Govern en matèria d’infància, però entre infància i joventut,
l’actuació que facem en tema d’infància marca l’itinerari de
joventut i en el conjunt també de les famílies, per tant, del
conjunt de la societat de les Illes Balears. Per això li feia
aquesta incidència en la necessitat de plans estratègics que
vagin de la mà un de l’altre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president, senyors parlamentaris. Representant de
Ciutadans, a veure, torn a insistir-hi, jo no m’he negat a cap
moment a contestar cap pregunta i a la primera intervenció ha
quedat molt clar que jo contestaria totes les preguntes que em
formulassin, i insistesc, aprofundint en les que tenc
competències i valorant o parlant de les que no tenc
competències, però de les que no tenc competències jo no puc
matisar, i crec que a un Parlament si ve un conseller és per
precisar, no per donar una opinió, que pot ser interessant,
perquè som en política per això, però jo supòs que si vostès
volen parlar, com ha dit la Sra. Durán, del tema de les
subvencions per als lloguers, ho volen amb precisió, i jo
aquesta precisió no la tenc, no estic en el dia a dia d’això. Per
tant, aquesta precisió que crec que se li ha de donar al
Parlament, si no és de la meva competència jo no estic en
condicions de poder-la donar.

I a més, em semblava que valorar una..., jo duc sis anys de
consellera, a mi mai no m’han demanat venir a valorar la
memòria i venir a valorar la memòria d’una persona que he
cessat per motius que no tenen res a veure amb la seva gestió,
sinó per altres motius, és que, a més, crec que és una cosa
afegida, és un element afegit que es pot mal interpretar molt,
mai no ho havia fet. Si vostès volen que jo vengui aquí a
explicar el motiu del cessament del Sr. Carballo, jo venc aquí
i ho explic; si vostès volen fer-me preguntes o una
compareixença en relació amb determinades valoracions que fa
a l’apartat de conclusions el Sr. Serafín Carballo, jo puc venir,
però no faré la valoració d’aquesta memòria.

En el seu conjunt, puc entrar en els detalls que vostès em
demanen, jo no he dit que vengués el nou director, el Sr. Riera,
jo he dit que vengués el Sr. Carballo, si vostès volen que ell
defensi aquesta memòria, vostès, com a parlamentaris, es poden
dirigir al Parlament i estic convençuda que Serafín Carballo
vendrà encantat a defensar la seva gestió, perquè jo estic
d’acord amb vostè que ha fet una bona feina i, efectivament no
estic d’acord amb totes les valoracions i les conclusions que fa,
faltaria més!, sempre han estat absolutament respectuoses.

I el Sr. Riera sí que és educador social, té la formació
d’educador social, sí, bé, és un detall, però sí que té la formació
en educació social.
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Contestant una mica ja a preguntes concretes, del Pla
estratègic jo diferenciaria dues coses: nosaltres farem un pla
estratègic de serveis socials de la nostra competència, de la
competència de la conselleria i penjarem els plans sectorials de
la competència de la conselleria. Per tant, quan parlam
d’infància, que vostè em deia, i enllaç amb la darrera reflexió
que vostè diu, una compareixença d’infància, nosaltres
treballam en infància en situació de vulnerabilitat, per les
competències genèriques que tenim de serveis socials. Jo crec
que si algú hagués de parlar d’infància, podria parlar molt més
Educació, si parlam d’infància en general, perquè el tema
d’educació a infància està lligat clarament a la qualitat de vida,
a la capacitat de promoció social i a moltes altres coses.
Nosaltres quan parlam d’infància parlam en relació a la situació
de vulnerabilitat de la infància. Quan a mi em diu: vostè té la
competència en el benestar de la infància. Escolti, el benestar
de la infància són les vacunes, és l’educació, són parcs, un
urbanisme segur, que la infància que està en risc de
vulnerabilitat es pugui protegir molt, és que és absolutament
transversal.

Per tant, nosaltres farem un pla estratègic de serveis socials
i després farem, dins les competències de serveis socials, que
és la situació de vulnerabilitat, cada un dels nostres sectors.

I després, la Llei de joventut, que esper que s’aprovi dins
les properes setmanes al Consell de Govern i, per tant, ja es
lliuri al Parlament, hi ha un pla estratègic de joventut, perquè
sí que és un pla estratègic específic que va des del món laboral,
el món de salut, el món de la formació professional o educatiu,
però vaja, especialment de formació professional, temes
d’habitatge, temes d’oci, que per a ells és fonamental, el tema
dels seus iguals. I aquest sí que és un pla estratègic
absolutament transversal i no serà de la conselleria, sinó que
serà un pla estratègic de govern on cada conselleria tendrà unes
responsabilitats i hi haurà segurament des de la Direcció
General de Joventut la responsabilitat de coordinació, però són
dos plans absolutament diferents.

Centre terapèutic. Miri, nosaltres el centre terapèutic és dels
temes que tenim pendents, no hi ha en aquest moment una
previsió de futur, d’un futur immediat de crear aquest centre
terapèutic i és una necessitat, una necessitat detectada des de
Salut, detectada des de Serveis Socials i des de Serveis Socials
l’hem detectada des la justícia juvenil, que és en la que
nosaltres tenim competència, i l’hem detectada i ha sortit
diverses vegades des de protecció de menors. Mentre aquest
centre terapèutic no es construeixi, el que fem és, i per exemple
dins aquestes reunions periòdiques que tenim en protecció de
menors, ja s’ha fet un centre per a problemes de conducta
específica des de Protecció de Menors de Mallorca.

Nosaltres ja tenim a una de les llars, que és específica, des
de Justícia Juvenil, per a al·lots o per a adolescents lligats a
problemes de salut mental. Però hem de fer aquest centre
terapèutic, és un dels temes que, com a govern o com a
comunitat autònoma, tenim previst, bé, ho tenim previst, ho
tenim pendent.

Vostè em deia de l’increment de l’infractor, bé, tenim
increment d’infractors, jo també li dic el mateix, perquè tal
vegada detectam més també; sempre estam igual, vull dir, com

que no podem comparar-nos amb altres comunitats autònomes
perquè l’acció no es realitza igual, nosaltres ho tenim. Però
vostè veurà també en el mateix text, i ho cercava, però no ho he
trobat, però és al mateix text, veurà que som aplicam totes les
notificacions; és a dir, totes les notificacions que ens fa el
sistema judicial les aplicam. Avui, a dia d’avui, tenim zero
casos pendents d’ingrés o d’assignació. Per tant, ens adaptam
des de la nostra conselleria, des de la Direcció General de
Menors, ens adaptam a la detecció que fan o a les mesures que
aplica el món judicial, el sistema judicial.

És vera que hi ha hagut qualque moment, i potser que
d’aquí tres mesos tenguem una situació d’espera, però això hem
crescut en aquestes 32 places, etc. Però, de moment, ens
adaptam a això, hem crescut en professionals, hem crescut
també en educadors i, per tant, això.

La prevenció. Bé, la prevenció és una constant, treballem en
el concepte “lliure de droga, lliure de fum”, etc., des de Salut,
des d’Educació, des del tema de competències familiars i hem
d’insistir en aquest tema, la prevenció sí que és una constant,
vull dir, no podem abaixar, però es treballa de forma molt
massiva.

A mi em preocupa, hi ha coses que quan treballes amb
aquests grups i vas a les sessions que puguis anar de
competències familiars per escoltar i veure, a mi em preocupa
un tema que hi ha com a una cultura que fumar és dolent i, en
canvi, fumar cànnabis no, i diu: on hem arribat! Vull dir, són
temes que surten, que fins i tot els mateixos pares, que has de
treballar molt constantment aquesta mala informació. I jo
sempre parl de l’abús de la droga, vull dir que no és un tema
moralista.

En esport, miri, sempre es pot millorar, és cert, sempre
podem millorar, si el missatge seu és que vostès poden millorar,
sí. Miri, a Es Pinaret hi va un club, un club concret de la nostra
comunitat autònoma molt conegut, no fa falta dir que hi va un
dels entrenadors, hi van els futbolistes a motivar i hi va un dels
entrenadors a entrenar amb aquestes criatures.

La dansa, aquesta dansa molt aeròbica que també hi van.

Tenim els gimnasos, sempre són millorables, és vera.

El centre de tecnificació per a nosaltres no és un bon
exemple, perquè nosaltres volem que el centre de tecnificació
sigui un centre de tecnificació, no sigui un espai d’esports de la
ciutadania, en general, obert. Per tant, molts de nins d’Es
Pinaret estan tancats, perquè tenen llibertat vigilada i, per tant,
el que fem és dur l’esport als espais. Què és millorable?
Segurament que sí, ho intentarem.

Protocols, que vostè comenta que..., jo aquesta frase no l’he
llegida o jo no li he prestat suficient atenció, segur que sí, no ho
dubt, que hi ha els protocols; els protocols nosaltres sempre
diem que són una cosa viva i els protocols els apliquen els
mateixos professionals i els professionals nosaltres
sistemàticament tenim revisió dels protocols, si hi ha canvi de
protocol és perquè el professionals ens el justifica, i és possible
que tal vegada consideri massa canvis. Tengui en compte que
els protocols fa dos anys que els tenim, els protocols específics
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de cada una de les mesures dins Es Pinaret i els primers anys de
funcionament dels protocols és quan hi ha més canvis.
Segurament anirem estabilitzant-los, crec que per aquí pot anar
una mica la resposta.

També, i crec que a la representant de Podemos, i després
no li he contestat, vostè també feia referència a les reunions de
protocol en temes d’abús infantil i sexual. Nosaltres hem tengut
dues reunions polítiques per crear uns clars objectius i per
establir prioritats, una vegada també escoltades les propostes
que ens havien presentat els tècnics, però després a Mallorca,
on es reuneixen els tècnics que fan el seguiment d’aquest
protocol, a data d’avui, perdoni, a l’any 2020 se n’han fetes 8,
a Mallorca; a Eivissa, se n’han fetes 3; a Formentera, se n’han
fetes 3 i a Menorca se n’han fetes 3. Les dades del 2021, no, no
las tenc, però poden ser molt semblants.

I després el tema de tutela, jo políticament no coincidesc
amb el posicionament de Ciutadans, no crec que
l’administració autonòmica per passar al Govern sigui més
capaç que els consells insulars, jo no ho crec, pens que no,
després en tot cas podrem continuar, no ho crec; Protecció de
Menorca és de les primeres competències que es varen
transferir als consells insulars, crec que és de l’any 1997, si no
ho record malament, des les primeres competències i, per tant,
ja estan molt estructurades, és una de les estructures i dels
departaments més importants de cada un dels consells.

Què passa amb tutela? Perquè és una pregunta que ens
podem fer, què passa amb tutela? I si ho gestionàs el Govern
tendria més capacitat de resoldre-la? Jo ho pos en dubte. Què
està passant? Que està canviant absolutament el perfil del
menor tutelat en els darrers sis anys, si vol un poc més enfora
els darrers vuit anys: hem passat, i vostès això no ho diem
nosaltres, i això passa a totes les comunitats autònomes, si
vostès llegeixen les memòries estatals de tot el sistema de
tutela, que recull el sistema judicial, hi ha un perfil
absolutament canviant. Hem passat de tutelar menors de 10
anys, que aquests cada vegada siguin menys representatius,
menys presents i cada vegada hi hagi més adolescents, cada
vegada hi ha més adolescents; i cada vegada hi ha més
adolescents en sistema de guarda, no de tutela, de guarda, que
els pares van i diuen.

I això és aquest sistema que canvia i, com que canvia aquest
perfil social, les estructures també s’adapten a aquest sistema,
per això veurà vostè a l’OBIA que diu que pràcticament hem
aconseguit que cap criatura de 5 anys, crec que posa, sigui a
una residència, sinó que es troba a un acolliment, no perquè
hagin augmentat exponencialment les famílies d’acolliment,
sinó que han baixat els nins de menors de 5 anys,
afortunadament! Perquè ja no tenim els problemes que teníem
fa 15 anys o 20 anys de situacions de violència extrema amb
aquestes criatures, sobretot de temes de negligència extrema,
que es produïa a molts.

I, en canvi, estan..., l’adolescència. I això són canvis
estructurals importants que s’hauran d’adaptar, no crec que si
ho tenguéssim el Govern funcionaria millor.

I després, i supòs que diré cap misteri, no diré cap cosa que
no sàpiguen, vull dir, el nostre territori, com que no és continu,

és molt diferent Mallorca que Eivissa i que Menorca, els
problemes que té Eivissa, però que té Mallorca, no els té
Menorca, pel perfil de les criatures, no els tenim. Vull dir això
tal vegada en un territori més continu, com pot ser una altra
comunitat autònoma, això es diferencia a menys.

Per tant, jo crec que cada sistema de protecció s’ha
d’adaptar a la realitat de cada illa, i jo no estic d’acord que si
ho dugués el Govern ho duria millor, ni que la unificació dels
sistemes afavorís els menors.

Crec que el sistema que ha fet Menorca és un sistema molt
més adaptatiu a les necessitats i a la detecció dels problemes de
Menorca que si volguéssim aplica el sistema de Mallorca a
Menorca. Per tant, jo en això crec que no coincidesc.

I en relació amb el que vostè em diu de Formentera, la
proposta que ens varen fer o el debat que vàrem tenir no va ser
en relació amb el sistema de protecció de menors de
Formentera, va ser en relació als MENA, que en això sí que té
una certa part de raó, que Formentera rep més MENA per mor
de la situació geogràfica seva i, per tant, era en aquest sentit
que ho deia, no ho deia en el sistema de protecció de menors.

Més o manco crec que he contestat totes les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Ciutadans ha utilitzat
14 minuts i 45 segons, o sigui que gairebé ha exhaurit el seu
temps.

Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua, té la paraula el
Sr. Rodríguez, per un temps màxim de quinze minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, la Sra. Consellera ha dicho
que considera anómalo que se la haya convocado para valorar
este informe, porque ella entiende que faltaría al respeto a la
independencia del órgano que lo emite y que quién debería
valorarlo es la persona que, en su caso, fue destituida por la
Sra. Consellera, con lo cual no acabo de entender esta
independencia de un órgano en el que usted tiene la capacidad
discrecional de destituir al responsable.

Nos ha dicho que le hubiera gustado o que le gustaría que
existiese el defensor de la ciudadanía del que dependiese
directamente, también habría que preguntarse ¿por qué a estas
alturas este Parlamento no ha sido capaz de cumplir un
mandato estatutario, cuándo nosotros nos quejamos mucho de
si Madrid cumple o deja de cumplir lo que refleja el Estatuto de
Autonomía, y somos incapaces de gestionar algo tan básico
como la elección de un defensor de la ciudadanía, que lleva
pendiente decenios, lustros? Pero, bueno, es lo que hay, y
mientras esta sea la organización funcional de este
departamento, realmente depende de usted, no es un
departamento independiente, es un departamento que depende
de su conselleria.

Y también podríamos hablar, y mucho, de la destitución de
la persona que firma o que ha sido responsable de la
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elaboración de este informe, que usted ha dicho que no tenía
ningún inconveniente, y yo tampoco, que se correspondía a una
decisión personal de su intimidad más absoluta de su salud y de
la percepción que él tenía, que fue la decisión de no vacunarse,
de la cual ni hizo bandera, sino, incluso al contrario, dijo que
no era ni antivacunas, ni negacionista y que la estrategia de
vacunación masiva que desarrollaba el Gobierno de las Islas
Baleares le parecía la adecuada. Entonces, también tendríamos
que ver hasta qué punto el cese de una persona que el
vicepresidente del Gobierno valoró como ejemplarizante, para
dar ejemplo, en una decisión que tenía que ver con la parte más
íntima de su privacidad, que es la gestión de su salud, estaba
justificada. Yo creo que la podría haber justificado
simplemente diciendo que había una falta de confianza, que es
lo que se suele hacer habitualmente y se acabó, pero usted
misma ha reconocido que estaban satisfechos de su trabajo y
que la única causa de su cese fuese hacer algo ejemplarizante
que a alguno nos habría gustado que hubiera sido igual de
ejemplarizante cuando algunos altos cargos se saltaron la cola
de vacunación y no se condujeron ustedes con esa
discrecionalidad ejemplarizante que, en este caso, sí aplicaron.

En cuanto al informe que usted es reticente, en parte, a
valorar, habría qué ver hasta qué punto un informe, que más
que un informe es una memoria explicativa, tiene alguna
utilidad, porque en muchos problemas importantes que afectan
a la infancia y a la juventud de estas islas, no entra en
detenimiento, problemas muy graves, y otros pues sí que parece
que a la oficina que emite el informe le interesaban más y sí se
detiene más pormenorizadamente. Por una parte, trata, un poco
de soslayo, el tema que pensamos que es muy grave en esta
sociedad, y de cada vez más, que es el de los menores
inimputables. Existe, por desgracia, un número creciente de
menores inimputables por su edad, que cometen cada vez más
delitos y delitos más graves y delitos con más violencia.

Y hemos de preguntarnos, por que el informe no lo refleja,
si además de causas y condicionantes sociales que, por
supuesto, los hay, y aparte de esta labor que él propone o que
propone el informe, de actuar mediante los policías tutores y
demás, no habría que profundizar en lo que supone que muchos
de estos menores inimputables son utilizadas por bandas
organizadas que saben perfectamente que esos menores son
inimputables; de hecho, los propios menores lo saben, porque
así responden a la policía en cuanto se les detiene en un acto
delictivo. Los envían, los utilizan, los manipulan para cometer
este tipo de delitos y aprovecharse de ellos, con lo cual sería
muy importante el actuar sobre estas mafias, estas redes
organizadas que utilizan a menores cada vez de más corta edad
para cometer sus delitos con absoluta impunidad.

Y luego un tema del que también hemos hablado, pero que
en el informe no podemos estar de acuerdo con todas sus
conclusiones, que es el tema de los MENA. Al respecto el
informe dice, textualmente: “Vivimos en un momento en que
nuestro país se está instrumentalizando políticamente la
situación de este grupo de menores, para crear un rechazo
social hacia ellos. Y así, se los asocia con delincuencia,
incivismo y peligro para la sociedad. Estos mensajes son
enfatizados desde algunos medios de comunicación que tratan
algunas noticias relacionadas con este colectivo de manera
parcial y tendenciosa.” Es decir, toda una declaración de

intenciones política dentro de lo que debería ser un informe
elaborado por un organismo público.

No somos nosotros, nuestra organización política, ni son
tampoco los medios de comunicación los que alertan de que
existe un peligro de aumento de cuestiones de delincuencia o
incivismo asociadas al fenómeno de los MENA, y lo hemos
tenido recientemente, y todos ustedes los conocen, y no importa
incidir en el problema que ha surgido en Son Roqueta, con el
Centro de MENA, el Centro de Acogida de Menores No
Acompañados, donde ha tenido que intervenir varias veces la
policía, tanto en el interior del centro por altercados, como los
vecinos que se ha producido un estallido social, incluso pues
una lamentable agresión por parte de un adulto a uno de estos
menores en un enfrentamiento que, supongo que cuando llegue
la hora de la verdad, la policía podrá dilucidar lo que ha
sucedido, pero que está claro que tienen un problema de
convivencia.

Existen problemas de convivencia, existen problemas de
incivismo por parte de este colectivo y el hacer cómo que no
existe no lo va a solucionar, habrá que atender a la raíz del
problema. Y no es un problema de xenofobia, porque le puedo
asegurar que yo no creo que haya un gen específico en el ADN
de un magrebí que haga que sea más violento o que tenga una
tendencia mayor a delinquir que el de un sueco, no, vamos,
creo que ninguno de nosotros aquí puede creer algo así. Lo que
sí es cierto es que vienen condicionados, por una parte, por su
cultura, una cultura que sabemos que no es precisamente de
respeto a la mujer, de respeto a la libertad sexual y muchos de
estos delitos son relativos a la falta de respeto a la libertad
sexual, problemas de agresión sexual, eso de una parte. Y, por
otra, evidentemente, la condición de ser personas que se
encuentran en un país extranjero sin ningún colchón familiar y
muchas veces en una situación de acogida preocupante,
preocupante porque, además, el que haya visitado el centro de
MENA de Son Roqueta, cosa que nosotros hicimos al principio
de esta legislatura, sabrá que estaba al límite de su capacidad.
Y teniendo en cuenta que cada vez nos llegan más, me gustaría
saber realmente dónde los estamos ocupando, empleando en
estos momentos y además la capacidad, porque no son presos,
son chicos que pueden salir a la calle, no están sometidos a
ningún régimen de prisión, o sea, son personas libres que
pueden salir, que pueden relacionarse. Con lo cual, durante
muchas horas al día es imposible ejercer ningún tipo de control
de qué están haciendo estos chavales en la calle, y de dónde
sacan el móvil cuando vuelven, el dinero que se gastan o la
grifa que se fuman. Es un problema.

Y es un problema que si no lo hablamos con naturalidad y
con realismo, y solo parece que sea un problema de victimismo,
no lo solventaremos nunca.

En definitiva, no me quiero extender más, porque como
usted misma ha dicho no le corresponde a usted valorar este
informe, nosotros constatamos que más que un informe es esto,
una mera memoria de algunas actividades, pues había que
rellenar una serie de folios. Creemos que no entra en
profundidad en muchos de los temas que sí afectan al día a día
de nuestra juventud, de nuestra infancia y de nuestra
adolescencia.
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Y, de verdad, la única curiosidad que tengo es si se reafirma
usted que fue justo el cese del director de esta oficina.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Al representant de VOX, estic d’acord
amb vostè que més que un informe és una memòria, és una
memòria d’un any, perquè un informe podria agrupar dos anys,
tres anys, fer informes específics, molt sectorials i és més una
representació de la memòria.

També coincidesc en què és una certa anomalia la situació
del defensor de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència
perquè si tenguéssim Síndic de Greuges estaria (...), com que
no el tenim i té un decret específic que diu clarament que,
mentre no hi hagi síndic de greuges dependrà de la Conselleria
d’Afers Socials és una lectura que de vegades genera unes
certes anomalies. Però podrà creure’m o no podrà creure’m,
però nosaltres sempre hem respectat la independència d’aquesta
figura, però hi ha un decret que diu que l’hem de nomenar,
perquè si no ningú no el nomenaria.

I de la mateixa manera que hi ha el del pacient i que ho fa
la Conselleria de Salut, però quan hi hagi síndic de greuges
dependrà de l’oficina del síndic de greuges.

Però les memòries de les conselleries no passen pel Consell
de Govern, el Consell de Govern no aprova aquesta memòria,
sinó que se’n dona per assabentat, ve ella o venia ell i ara
seguirà venint el nou defensor del menor, que no es preocupi
que la previsió és que duri tota la legislatura i, si podem, més
encara, ve ella a defensar-la, a entregar-la al president del
Parlament, perquè entenc que és ell qui ha de retre comptes al
Parlament, no venc jo a dur-la, no venc jo, com a consellera, ve
ell.

I quan hi ha estat ha vengut ell a defensar-la, jo fins ara no
he vengut a defensar-la ni a acompanyar-la, i ell ha fet les seves
“daixones” no? I, a més, insistesc, si vostès volen, el Parlament
el pot citar i estic segur que ell vendrà.

Jo no estic d’acord amb... estic d’acord amb el cessament i
em reafirm en el cessament, Serafín Carballo pot no vacunar-se,
faltaria més, pot no vacunar-se, el defensor de l’Oficina Balear
de la Infància i l’Adolescència d’aquest govern s’ha de
vacunar. Perquè nosaltres hem enviat un missatge molt potent
i molt insistent a tota la ciutadania, a tota la ciutadania, que
s’havien de vacunar, que els adults ens hem de vacunar, que a
partir dels 12 anys ens hem de vacunar. No podíem tenir una
persona al Govern que, per raons personals que no tenien res a
veure amb la salut, no vacunar-se, era un missatge contradictori
en relació amb la ciutadania. Per tant, Serafín Carballo ho pot
fer, el defensor de l’oficina, l’OBIA, no ho pot fer.

Ell va fer les declaracions que va fer, va fer aquestes i en va
fer d’altres en aquest sentit. Per tant, jo sí que em reafirm i crec
que vàrem encertar en aquest cessament.

Per què falta de confiança? Perquè precisament no era una
falta de confiança en el sentit que no gestionàs bé, i quan jo cit
Serafín al meu despatx i li dic: Serafín, per què no et vols
vacunar? I ell m’explica les raons, ell entén perfectament que
nosaltres no el podem mantenir, amb el discurs polític que té el
Govern, i és un càrrec de confiança del Govern, mentre sigui
nomenat per un conseller. I ell ho entén.

I aquí haguéssim pogut fer un pacte, de dir escolta, doncs,
diem que és per cuestiones personales, per qüestions familiars
i no hagués passat res, i ell diu que no, ells diu que per
transparència vol explicar per què. I em sembla molt bé, per
tant, això no és cap, va ser no l’havia apartat, sinó per
transparència a tots dos ens va semblar adequat fer-ho, per tant,
ens reafirmam, si és el que més li interessa a vostè, ens
reafirmam en el cessament de Serafín Carballo per aquest
motiu.

Els menors inimputables, és el que jo he comentat, que els
detectam, nosaltres des d’Atura’t incorporam aquells menors
que tenen conductes d’abusadors i, per tant, detectam, però des
de la no mesura judicial. Crec que hem d’invertir moltíssim en
temes de prevenció per detectar aquest tipus de situacions i,
efectivament, si el que vostè diu és cert i jo estic convençuda
que hi ha també aquesta conducta, el que s’ha de perseguir és
l’adult, no hem d’abaixar l’edat penal de l’infant, perquè
després ho faran amb 13 i ho faran amb 12. Per tant, la
proposta per a nosaltres no és abaixar l’edat penal dels menors,
sinó perseguir aquestes màfies i perseguir aquests adults que els
utilitzen, i això no és responsabilitat dels serveis socials, això
és responsabilitat de la seguretat ciutadana, que, en aquest
moment hi ha la policia nacional, la policia municipal, guàrdia
civil i el sistema judicial el qual té tota la nostra col·laboració
per a això, a part de treballar molt altres temes.

Perquè sempre aquests menors que són aprofitats per
aquestes màfies d’adults tenen un perfil de mancances
emocionals, mancances econòmiques, que és molt més fàcil; si
un nin emocionalment és potent, econòmicament no té cap
problema és més difícil que quedi enganxat per aquest tipus de
situacions. Per tant, també s’han de fer totes aquestes feines de
prevenció.

En relació als MENA, aquí qualcú em llegia, quan vostè em
llegia això de Serafín Carballo, em sonava l’encíclica papal,
que diu el mateix, l’encíclica papal diu exactament el mateix
que Serafín Carballo, vull dir que no només és Serafín
Carballo, sinó que sabem que altres institucions molt més
elevades coincideixen en el mateix, que hi ha missatges polítics
que afavoreixen l’odi, afavoreixen l’odi.

I que jo vegi, o que jo conegui, a la memòria, que vostè diu
que és una valoració política, ell no fa referència a cap partit
polític, parla de missatges polítics. I jo en això estic d’acord, si
vostè em demana la valoració, jo estic d’acord, crec que hi ha
determinats partits polítics que utilitzen això per fer populisme
i crear missatges d’odi. I jo, si ho puc dir, crec que, entre
d’altres, vostès; quan vostès, en el Plenari, demanen l’expulsió
d’aquests MENA. Idò, nosaltres pensam que hem de fer més
recursos per integrar aquests al·lots, perquè tenim unes
responsabilitats firmades com a país civilitzat amb la resta del
món civilitzat que els menors han de ser tractats com a menors.
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I mentre siguem un país civilitzat que ens vulguem relacionar
amb països civilitzats, els tractats internacionals s’han de
respectar, i això és un tractat internacional que s’ha de
respectar.

Per tant, no passa per l’expulsió dels MENA, sinó que passa
per posar més recursos, possiblement, i entendre millor
aquestes situacions.

Per tant, a les preguntes que vostè m’ha fet, que diu que el
que més li interessava era el tema del cessament del Sr. Serafín
Carballo, nosaltres ens mantenim que pensam que vàrem actuar
correctament des del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. El Grup Parlamentari VOX-
Actua ha exhaurit deu minuts i per tant n’hi queden cinc per al
segon torn, si en vol fer ús.

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Santiago, consellera, benvinguda al Parlament de les Illes
Balears una vegada més, sabem que sempre que se li demana
i se li requereix la seva presència vostè ve i entenc també
l’explicació, en part, que ha donat, que tal vegada no li
correspon fer valoracions d’aquest informe de l’OBIA, que
hauria de ser el Sr. Serafín Carballo, cessat, qui tal vegada
hauria d’haver vengut.

El que passa és que jo sí li demanaria, crec que moltes coses
ja han quedat explicades, però així i tot faré la reflexió que crec
que hem de fer com a grup parlamentari, que a partir d’aquestes
conclusions sí que hi ha unes polítiques que es poden
desenvolupar, és a dir, és com un full de ruta de tot allò que es
podria fer per millorar les coses en aquesta comunitat autònoma
arran d’aquest informe anual de les Illes Balears de l’any
passat.

Si fem un repàs de les principals conclusions que fa aquest
informe, tenim els cabells drets de tot el que passa, de la
situació que ens trobam a la nostra comunitat, d’una població
que històricament estava considerada que era rica i que ara ens
trobam amb unes desigualtats flagrants en aquestes illes i en
aquest territori.

Parlam de comerç, petits negocis i autònoms, segons aquest
informe, s’han endut una de les pitjors parts d’aquesta tragèdia.
En habitatge hi ha més de 30.000 llars compartides a les Illes
Balears, 10.000 de les quals tenen menys de 48 metres
quadrats, una quantitat indeterminada però molt significativa de
famílies que viuen a una única habitació, i tot el que això
implicà durant el confinament.

Pel que fa a educació, reconeix que hi ha nins, i de qualque
manera també l’afecta a vostè, pel tema de les desigualtats, nins
i nines i joves que han perdut el tren de l’aprenentatge amb dos

cursos escolars molt complexos; que aquests dos cursos de l’era
COVID hagin suposat que s’hagin desenganxat quasi
definitivament dels estudis.

Semipresencialitat, que ha suposat un risc d’involució
educativa per a l’alumnat amb més dificultats i les
conseqüències socials que això té de cara al futur.

Si parlam de nins amb necessitats especials, també han
perdut en el seu aprenentatge i també les seves oportunitats de
cara a la societat i de cara a tenir un futur amb més esperances.

0-3 anys, nosaltres estam d’acord que s’han de garantir
places d’escoles infantils per a nins i nines de 0 a 3 anys, de
famílies vulnerables, usuaris dels serveis socials.

Pel que fa a les famílies, parla que les famílies han entrat en
la desesperança perquè el panorama s’ha enfosquit fins a
nivells irreconeixibles. La pregunta és com ho fem, com
arreglam tot això? Seria la pregunta bàsica que li podria fer, si
és que té una resposta que es pugui traduir a la realitat.

Salut mental, és una de les grans preocupacions d’aquest
grup parlamentari, també de qualque manera vostè parlava
d’aquesta transversalitat que afecta la seva conselleria, vostè
sap perfectament que quan parlam, per exemple, de salut
mental i patologies que tenen a veure amb el consum de
drogues o alcohol, acaben al carrer i ningú no els vol, perquè
no els volen ni a hospitals ni els volen a centres ni els volen
enlloc, molts els veiem al carrer i tenen precisament aquestes
patologies duals.

Per tant, a final d’any veiem la factura que els nostres
infants i joves han pagat en termes de salut mental i emocional,
és transversal, com dèiem, però segurament vostè sap o pensa
o té en marxa polítiques que podrien contribuir a solucionar des
de la seva part i el seu apartat al seu departament aquests
problemes.

I al que sí aniria és a les qüestions que tenen a veure
directament amb vostè, pobresa infantil, primer problema que
tenim a les Balears, a la nostra infància i adolescència i
continua essent precisament això, últimes dades oficials de
l’any 2019, 22 i 23% dels infants i adolescents vivien sota el
llindar de la pobresa, segons les dades d’aquest informe OBIA;
vostè ha anomenat l’informe de pobresa que ha fet EAPN,
nosaltres vàrem assistir a la presentació, com sempre, quedam
trastocats i trasbalsats perquè la situació de cada vegada és
pitjor, i a mi m’agradaria saber si vostè coincideix amb Xavi
Torrens i també amb Andreu Grimalt quan consideren que...,
bé, primer estan d’acord que té moltes cares la pobresa i
l’exclusió social, però té la cara també de dona, sobretot, i de
nins. Però vull saber si aquest optimisme que ells varen dir,
aquesta pobresa és reversible, es poden canviar les coses, si
vostè hi està d’acord i com ho podem fer, cadascú des de la
seva humil posició per aconseguir-ho, perquè nosaltres volem
contribuir a tot allò que sigui possible.

Hi ha una qüestió que també anomena l’informe de l’OBIA,
que és l’Ingrés Mínim Vital, allà pensam que ha estat una gran
frustració, supòs que també per a vostè, perquè ha tengut tants
canvis i ha suposat tant de fre a l’hora d’haver de combinar la
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RESOGA, la Renda Social Garantida, amb aquest Ingrés
Mínim Vital, que jo no sé si al final s’ho haguessin pogut
estalviar i haguéssim seguit com estàvem abans.

I una pregunta concreta que li vull fer sobre aquest tema és
que tenc la sensació i tal vegada estic equivocada i crec que
qualque vegada ja li he demanat, que vostès, amb l’intent de
solucionar i d’ajudar les persones que ho necessiten han tengut
mànega ample, interpreti’m bé, no vull dir que hagin fet
irregularitats, per poder ajudar aquestes famílies. Però jo no sé
si en arribar comptarem o a l’hora de calcular i comprovar tots
els requisits haurem de fer anques enrera, si això és possible o
no. No se si m’explic, però bé, per aquí és la pregunta que li
volia fer.

Ha parlat vostè del RUMI, del Registre Unificat del
Maltractament Infantil, l’informe demana una reflexió profunda
entre administracions, societat, partits polítics i tercer sector,
sobre què succeeix a les Illes Balears perquè any rera any es
produeixi una situació tan alarmant com la que tenim. Vostè ha
parlat una mica de les polítiques que fa, però cap on hem d’anar
perquè ho facem millor i perquè millori la situació.

I, bàsicament, no m’allargaria més perquè moltíssimes de
les coses que li volia demanar ja s’han demanat i, bé, és vera
que aquest informe, que al final és un informe, sí, una
radiografia de la situació que passa, per cert, amb una OBIA
que també es podria nodrir de més personal, perquè quan va
venir la darrera vegada Serafín Carballo vàrem trobar que eren
molt pocs per fer tanta feina, no sé si vostè hi està d’acord o no,
però, bé, a partir d’aquesta radiografia, crec que les polítiques
es poden ajustar encara més.

I res més, consellera, de moment és el que li volia demanar
i gràcies també a l’equip per ser aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Gràcies a la representant d’El Pi. Bé,
vostè em fa una pregunta que si jo tengués una solució,
possiblement em donarien el premi Nobel de com sortir
d’aquesta pandèmia, doncs com s’ha sortit de la guerra, com
s’ha sortit de la II Guerra Mundial? Més bèstia que això! Doncs
s’ha sortit amb polítiques públiques, amb un pacte social
explícit i no explícit que determinades situacions no ens poden
passar i que les necessitats socials s’han de cobrir entre tots, a
través de l’administració pública. Si vàrem sortir d’una
postguerra i vàrem sortir d’aquesta guerra, sortirem d’aquesta
pandèmia, ara, solucions màgiques no en tenim, ni nosaltres, ni
vostè, ni cap altre govern, ni el d’Espanya, ni el de França ni el
d’Itàlia.

Què es farà? Amb persistència, en encertar amb les
polítiques, amb persistència en aquestes polítiques, en valorar

aquestes polítiques. I si és necessari aturar, repensar i tornar
enrera o canviar-les, fer-ho.

Vàrem sortir d’una crisi i d’aquella crisi vàrem aprendre
que aquelles polítiques d’austeritat malinterpretada, perquè
l’austeritat, a mi que m’agrada llegir lectura política, l’austeritat
de Roma era l’austeritat que no hi hagués luxes, l’austeritat de
l’Escola de Roma, que és que no hi hagués luxe, es va
interpretar malament, es varen llevar fins i tot les targetes
sanitàries a ciutadans de la nostra comunitat autònoma, per
resoldre una crisi econòmica.

Això no s’hauria de tornar aplicar i, per tant, hem respost
d’una forma diferent i només aquesta resposta, com deia també
el representant d’EAPN, ha fet que la situació no fos
absolutament catastròfica. Per tant, què hem de fer? Insistir en
aquestes polítiques, en aquestes polítiques públiques, perquè
per a mi la cosa pública bàsicament és, per sintetitzar una mica,
és, escolta, quines necessitats comunes tenim? Doncs
organitzem-nos socialment per resoldre-les, a través dels
representants que nosaltres triem. I això és així, doncs en
sortirem igual que vàrem sortir d’una guerra en sortirem.

En temes d’habitatge les solucions es troben damunt la
taula, o les aplicacions, crear habitatge públic, controlar el preu
públic, com estan controlades moltes altres mesures socials i
que sembla que ara controlar el lloguer de l’habitatge és quasi
quasi, jo que sé, revolucionari i, en canvi, tenim controlats
altres temes.

Els temes d’educació es fan en aquests moments i el
conseller ho podria explicar amb molt més detall, programes
específics per a col·lectius més vulnerables dels nins, ja no
econòmics, sinó vulnerables educativament per poder veure si
podem reduir aquest impasse que han tengut, aquesta pèrdua
que hem tengut. Tenim la proposta de seguir creixent en 0-3
anys.

En salut mental es dissenya, conjuntament amb salut, tot un
pla per recuperar, sobretot dirigit als adolescents, que han estat
un dels col·lectius més afectats per aquesta pandèmia, sobretot
per l’aïllament que suposa, quan a un moment evolutiu, que els
iguals, trobar-se amb els iguals és tan necessari com l’aigua.

Per tant, tot això es treballa, el que passa és que hem de
tenir temps, no és una pastilla que ens prenguem i ho
resolguem. Per aquesta via nosaltres ho fem.

I jo crec, políticament i ideològicament i honestament, que
hem d’insistir. A l’any 2019 teníem uns problemes, a l’any
2021 en tenim d’altres, ara hem superat la pandèmia i ens hem
de posar de forma urgent, que ja hi som, a resoldre aquests
problemes i hem d’estar molt atents a com els resolen altres
comunitats autònomes o com ho resolen altres països que han
tengut un problema molt igual, però amb situacions
econòmiques i territorials diverses. I tal vegada aquella mateixa
pràctica política no ens serveix, però tal vegada sí, per tant,
hem d’estar absolutament atents.

Que si estic d’acord que la pobresa és reversible?
Absolutament, si no, no estaria en política, si jo pensàs que la
desigualtat no és reversible, jo què sé, seria a ca meva llegint
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una novel·la, amb tot el temps que li he dedicat a estar, i vostè
també ho coneix, a temes d’organitzacions polítiques i temes...
És clar que crec que és reversible, i crec que s’ha aconseguit
moltíssim. Jo provinc d’una família molt humil, la meva
padrina, que la vaig conèixer, es llogava als 7 anys, ella i
moltes als 7 anys es llogava per tenir cura d’altres nins més
petits que ella per unes sabates, un vestit i dinar diari. Bé, idò,
la seva neta, jo, he pogut estudiar a una universitat pública.
Com que no és reversible la pobresa i la desigualtat? És clar
que és reversible, i la pobresa és reversible si es fan polítiques
públiques reversibles, si es fan polítiques que vagin dirigides al
conjunt de la ciutadania i que aquella aspiració de qui més té
més aporti per al qui té menys, funcioni.

Jo estic d’acord també amb això de la dona, no dona i
infància, perquè jo la infància sempre la relacion amb família
i jo crec que la pobresa té cara de dona, però no per aquesta
pandèmia, sempre ha tengut cara de dona, per què? Perquè és
el col·lectiu en situació de més risc econòmic perquè... a més
he dir que en l’economia submergida, per exemple en neteja de
les llars, clarament, per exemple, que ocupa moltes dones.
Perquè, per exemple, tenim un sistema de pensions que quan es
mor el titular, que sol ser home, en aquest sector de població
que ara té més de 80 anys, que el titular sol ser home, li lleva el
40% de la pensió. I si tu pagues un lloguer de 700 euros,
segueixes pagant 700 euros no te’n queden 350, si tens un llum
encès, a aquest col·lectiu.

I després perquè les dones són les que es queden amb els
infants, majoritàriament, i, per tant, tot aquest conjunt d’aquesta
pobresa fa que tengui aquest perfil de dona, però sens dubte es
fan també en aquest sentit les polítiques.

La Sra. Durán em deia que ara s’ha incorporat a l’Ingrés
Mínim Vital un plus per a menors. Ja hi és el plus per a menors,
aquest és un afegit, no es cobra el mateix si són tres adults a un
nucli familiar que si són dos adults i un infant, es cobra més. I
ara, a més a més, s’incrementarà, perquè s’entén que un infant
té més despeses que un adult, per la seva situació absolutament
evolutiva.

L’Ingrés Mínim Vital, miri, jo l’Ingrés Mínim Vital ara ha
estat, crec que és encertat, crec que és un avanç polític i social
importantíssim, jo sempre he posat el mateix exemple, ens hem
de posar quan a les pensions contributives, que varen ser a
l’any vuitanta, els primers dos anys de les pensions no-
contributives varen ser molt caòtics a nivell de gestió, però
després s’han estabilitzat, i ara les pensions no-contributives
arriben a moltíssima gent, a la nostra comunitat autònoma jo
crec que són 8.000 persones mensuals, per a la nostra
comunitat autònoma, gent que no tendria cap ingrés.

Per tant, l’Ingrés Mínim Vital, d’aquí ics temps, no sé si
d’aquí sis mesos o d’aquí un any, hi serà, funcionarà i estarem
tots orgullosos d’aquest Ingrés Mínim Vital. Jo crec que han
estat valents en el Govern d’Espanya, hagués pogut dir: escolta,
que passi la pandèmia i després farem l’Ingrés Mínim Vital, ho
ha posat a un moment que es necessitava, però a un moment
que els funcionaris no hi eren, perquè estaven amb teletreball,
amb greus problemes de gestió, perquè era una demanda
importantíssima. Per tant, donem-li un poc de temps, sense
deixar de valorar les deficiències i de visualitzar-les, perquè

només des de la visualització del problema és quan el podem
resoldre.

I sempre he dit que l’Ingrés Mínim Vital va a la oblació de
pobresa crònica i nosaltres insistim que també ha de fer, ha
d’incorporar el tema de la pobresa sobrevinguda o de
vulnerabilitat, i per tant no ha de mirar els ingressos de fa un
any, sinó els ingressos de la situació real. Això és un tema que
ideològicament ho discutim molt, en aquest cas, amb el
ministeri, però, bé, això ho complementam a través de la renda
social.

Hem fet mànega ample, miri, això és un debat polític
interessant, hem fet mànega ample, nosaltres vàrem tenir aquest
dubte i per això ho vàrem fer a través d’un decret llei i ho
vàrem dur i el vàrem convalidar aquí. Nosaltres, a un moment
absolutament de crisi, on teníem baixes de treballadors, de
teletreball, un treballador que havia estat en contacte tots els
seus companys, encara que estiguessin a un metre i mig, els
donàvem contacte estret. Nosaltres vàrem prioritzar, creguem
un ciutadà que diu que ho passa malament i que té fam i
prioritzem això i, per tant, vàrem fer aquella declaració
responsable.

La declaració responsable ho posa claríssimament, que una
vegada, i jo crec que a partir del novembre ho podrem fer, que
revisem la situació i ens hagin enganyat, hauran de tornar
aquests doblers, perquè és una confiança que es té i es perd la
confiança. Això en el model anglosaxó ho tenen claríssim, si
vostè va i demana això, li donen el que demana, ara, després hi
ha molta investigació. I ho farem, de fet quan repassam rendes
socials, que les repassam cada dos anys i t’han enganyat, hi ha
gent que ens ha hagut de tornar pràcticament un any i mig de
renda social, vull dir que hauran de tornar enrera.

Sí que és cert que, tot i que hem accelerat, sempre ho
creuam almanco amb la Seguretat Social, vull dir que la
primera petició la creuem amb la Seguretat Social perquè
sabem que no té un contracte. Ara, si el té al cap de quatre
mesos i no ha informat, tal vegada sí que ens pot passar.

I això del RUMI, crec que ho he contestat a la Sra. Durán,
no podem comparar nosaltres, no sabem si tenim més nins
abusats, més nines explotades, si tenim més negligència, perquè
no ho registram igual. Però, miri, jo, que venc d’aquest món, fa
25 anys, o 20 anys, parlar de l’explotació..., perdoni, parlar
d’abusos sexuals va ser que la gent deia que no, exagerau, quan
nosaltres dèiem un 25% han estat en situació d’abús, abús pot
ser des d’un tocament a una penetració, la gent deia: això que
estau dient és mentida, és una exageració. Doncs, bé, això ja ho
sabem, que es manté, es constata, i és una realitat i lluitam
contra això.

I perquè ara si vostè obre el periòdic, i li puc dir, ho miri de
deu dies enrera i ho miri de deu dies endavant, cada dia en el
món judicial hi ha un judici d’abusos sexuals, fa vint anys, hi
vagi vostè i no hi era, per què? Perquè els detectam, perquè
hem dit que això està malament, perquè hem dit que això és
intolerable, i aquesta és la lluita que hem de fer. Què deixarà de
passar? No, malauradament no deixarà de passar. Què ho
detectarem abans? Sí. Que detindrem el delinqüent abans? Sí.
Què tal vegada podrem aconseguir que aquest al·lot o aquesta
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al·lota tengui la seva emoció sobre la seva sexualitat tengui
efectes més reduïts? També, perquè els hem detectat. Però no
deixarà d’existir això.

I jo és el que els deia, està canviant. Què hem aconseguit
canviar en aquests anys de democràcia? Que el tema de
negligència extrema s’hagi reduït molt a la nostra comunitat
autònoma i en el conjunt d’Espanya. Cada vegada hi ha menys
nins adoptats, per què? Perquè hi ha més protecció social i han
d’anar a fora i cada vegada tenim menys països que deixen els
seus nins per adoptar, perquè afortunadament els països
avancen.

I què hi ha ara? Doncs aquests temes. Què passarà? I el
RUMI? El RUMI existirà i sempre tendrem aquests temes, però
jo crec que no hem de detectar tant, per això aquestes
valoracions que de vegades no coincidíem amb Serafín, no hem
de detectar tant la foto, sinó l’evolució de la feina que
realitzam.

Més o manco crec que li he contestat tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes ha utilitzat 7 minuts i, per tant, n’hi queden 8, si en vol fer
ús en el segon torn.

Donam la paraula ara a la portaveu del Grup Mixt, la Sra.
Font, per un temps màxim de quinze minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera per la seva
compareixença i les seves explicacions, jo crec que Déu n’hi
do!, el que ha sortit d’aquesta compareixença de la qual
semblava que no n’havia de sortir res i jo no tinc res a
demanar-li.

Només agrair-li les seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Beatriu, per un temps màxim de quinze
minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, gràcies, president, senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc, donar la benvinguda a la consellera i també a
tot l’equip que l’acompanya.

Vostè avui compareix per valorar aquest informe anual de
l’OBIA del 2020, a petició del Partit Popular, des del meu grup
parlamentari compartim també la reflexió que ha fet vostè,
sabem que l’OBIA és un òrgan de l’administració autonòmica
que evidentment està adscrita a la seva conselleria perquè s’ha
d’adscriure a un lloc determinat, però que tots hem reconegut
sempre, al llarg de la seva trajectòria, aquest funcionament
autònom de gestió.

I evidentment, compartir també altres reflexions que han fet
aquí altres companys en relació amb la figura del defensor dels
drets dels menors, que és absolutament indispensable i que ha
de trobar el seu encaix en una llei, en aquest cas pensam que la
més idònia seria la Llei del síndic de greuges, una llei
estatutària que alhora suposa un repte per a tots els grups
parlamentaris que som aquí representats, perquè es necessiten
aquestes tres cinquenes parts per poder aprovar-la i per tal de
garantir la perdurabilitat en el temps d’aquesta figura i que no
depengui de la voluntat política d’un govern o d’un altre.

Per altra banda, nosaltres hem analitzat aquest informe que
s’ha presentat i sabem que hi ha una sèrie de qüestions, de
deficiències que necessiten millorar i que competeixen gairebé
a totes les institucions de les Illes Balears i, per això, volem
aprofitar aquesta compareixença per traslladar, evidentment,
qüestions relacionades amb les seves àrees de gestió.

Bona part de l’informe parla de les conseqüències derivades
de la COVID-19, una crisi que, sens dubte ens ha marcat a tots
i, especialment, amb major ressò als infants i als adolescents,
evidentment, amb el tancament de les escoles, el confinament
a les llars, no poder veure els avis, les relacions, temes de
vincles, que pensam que també és important; però, sens dubte,
els infants i joves ens han donat una lliçó i crec que avui
havíem de fer també aquest reconeixement als infants i joves
per aquest comportament exemplar amb el compliment de totes
les mesures adoptades i, per tant, que consti també al Diari de
sessions.

S’ha parlat evidentment de qüestions de l’informe, s’ha fet
referència als temes de pobresa infantil, evidentment nosaltres
també ho lligam a la família, no s’entén d’una altra manera;
evidentment és una batalla complicada, però sempre hem
d’intentar..., m’ha agradat escoltar aquest canvi, quan explicava
això de la seva padrina, la situació que vivia i com vostè ha
pogut accedir a aquesta universitat pública, jo crec que,
evidentment, nosaltres, mitjançant mesures que puguin garantir
aquesta redistribució de la riquesa i mesures que facin més fort
el sistema públic, doncs podem anar cap a aquesta reversibilitat
de la pobresa que és cap a la que s’ha de tendir, evidentment
amb una mirada d’esquerres, amb una mirada progressista, som
del partit que som.

Jo crec que, a més, a ningú no se li va escapar, dels que
érem a la presentació de l’informe de la Xarxa EAPN, que tanta
sort aquesta crisi l’esquerra no l’ha afrontada de la mateixa
manera que es va afrontar amb la dreta de l’any 2008, perquè
hagués estat, amb paraules que va dir el ponent, una autèntica
catàstrofe social.

Tot i així, sabem que requereix l’esforç de les
administracions i no podem caure en l’autocomplaença. Jo li
volia demanar sobre l’impacte de les rendes per poder pal·liar
aquesta situació, però ho han demanat altres companys, per
tant... A mi sí que m’agradaria destacar la labor o de quina
manera la coordinació que també hi ha hagut amb les entitats
del tercer sector social i el paper fonamental que fan cadascuna
per poder combatre aquesta pobresa. 

Llavors, s’ha parlat també sobre l’explotació sexual infantil,
l’informe reconeix, efectivament, que ja ho havien dit a altres
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intervencions, que únicament no es produeix a Balears, sinó
que també es produeix a altres comunitats autònomes,
independentment de si governen uns o governen uns altres. Jo
crec que aquí hi ha un paral·lelisme amb la violència masclista,
crec que aquest tema és un tema que de cada vegada doncs s’ha
de denunciar i, efectivament, hem de poder protegir les
víctimes. I crec que, respecte d’aquest tema, s’han dut a terme
diverses propostes que hem aprovat en aquest parlament, és a
dir, mandats parlamentaris que vull posar de manifest, un
d’aquests seria la campanya de conscienciació, vàrem demanar
que es fessin campanyes de conscienciació; l’IBDona ha tret
una campanya que precisament ha tengut un reconeixement
nacional; també per primera vegada tenim una eina a l’Estat
espanyol per detectar els casos d’explotació sexual infantil,
crec que és important; i també els tallers adreçats als pares i les
famílies per a precisament fer prevenció de l’explotació sexual
d’adolescents.

Però hi ha un aspecte que nosaltres li vàrem demanar a una
de les intervencions que vàrem tenir que era el tema de la
formació, sabem que el protocol evidentment s’actualitza
perquè veiem les publicacions en el BOIB. Efectivament,
aquesta formació nosaltres demanàvem que no únicament fos
per als professionals d’atenció directa o que estan més
relacionats amb l’àmbit social, sinó també sanitari i educatiu,
ens agradaria saber com s’ha desenvolupat tot això.

Llavors, passant als centres de justícia juvenil, hi ha un
aspecte que comenta l’informe que té a veure amb les mesures
que es podrien dur a terme per tal de millorar la coordinació
entre els advocats i els educadors socials, per tal que els joves
que tenen mesures judicials doncs puguin conèixer millor la
seva situació sobre el procés judicial.

I una altra qüestió, que no sé si és un clàssic ja, però és el
tema del menjar, hi ha queixes sobre el tema del menjar a Es
Pinaret, saber què en pensen fer.

Llavors, tenia dues qüestions, però ja han estat contestades,
dins l’àmbit de la investigació que ha comentat la companya
d’Unidas Podemos, també nosaltres ho valoràvem amb bons
ulls que es poguessin fer, si bé no alhora però que almanco es
poguessin desenvolupar, perquè pensam que és important, per
una banda, saber les conseqüències i de quina manera es poden
posar en marxa mesures socioeducatives per a aquests infants
que han estat a centres interns o per mesures judicials,
perdonau, i, per una altra banda, tot el tema del RUMI, i jo crec
que vostè ha estat una gran defensora d’aquesta eina des del
principi. Fins i tot jo vull posar aquí en valor el fet que la Llei
d’infància i adolescència no estava aprovada i vàrem ser
pioners en aquesta comunitat autònoma amb el reconeixement
de la tipologia del maltractament, abús sexual i explotació
sexual, que això és important per saber, efectivament, si s’han
produït casos o no i que, evidentment, no existien.

Per tant, jo sí que, malauradament hi ha gent que ha partit,
però jo sí que estic d’acord, li faré la pregunta a vostè, perquè
consti al Diari de Sessions, jo sí que estic absolutament d’acord
amb l’informe quan parla de combatre la xenofòbia, quan parla
de la instrumentalització que s’ha fet políticament d’aquesta
situació; jo vull recordar que hi va haver unes eleccions a
Madrid on VOX-Actua Baleares doncs evidentment va fer una

imatge, que crec que tots recordam, amb una dona major i amb
un infant, amb un jove adolescent no acompanyat, i el missatge
era que 4.700 euros al mes ens costava un jove no acompanyat
i 426 euros era la pensió de la persona major. Per tant, crec que
això contraresta molt amb el model de l’esquerra, perquè
evidentment avui mateix, sense anar més enfora: “El Gobierno
aprueba la reforma del reglamento que facilitará el permís de
residència i també el permís laboral dels menors i joves
immigrants”, crec que, efectivament, s’ha d’anar cap aquí i
m’agradaria també demanar a tots els companys que deixem
d’utilitzar el terme MENA, perquè té una connotació que
evidentment no és la més adequada, demanaria si pogués ser,
perquè, a més, vàrem aprovar aquí una proposició no de llei on
demanàvem que es canviàs a la normativa i crec que és més
apropiat nins i nines i adolescents no acompanyats; condemnar,
s’ha parlat de la situació..., condemnar evidentment qualsevol
tipus de violència, jo crec que s’ha de condemnar i que,
efectivament, crec que prendre’s la justícia per la mà no és bo.

Pensam que són qüestions molt serioses, molt complexes i
que necessiten de la implicació, efectivament, de totes les
institucions.

No li faria més preguntes, i també, perdonau, sí que em
voldria sumar al capítol de felicitacions pel nou director, Pep
Lluís Riera, i també d’agraïments per l’anterior director, que
també volem posar en valor la seva tasca.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Sí, el president em demana que acceleri una mica,
coincidim amb totes les seves reflexions i, per tant, no m’hi
detindré.

I jo crec que també he contestat, de forma contundent, però
educada, el tema de la xenofòbia per part d’un determinat grup
polític d’aquesta cambra.

I sí, també crec que vostè ho ha fet bé i nosaltres també ho
volem fer aquest reconeixement als menors i als adolescents per
l’esforç que han fet durant aquesta pandèmia, perquè els adults
podíem entendre molt bé el que passava i ells de vegades, per
la seva evolució i per la seva comprensió, no ho tenien tan fàcil
i han estat absolutament exemplars.

En relació amb les preguntes concretes que vostè m’ha fet,
hi ha hagut una coordinació intensíssima amb el tercer sector
des de fa un any i mig, especialment en el moment més dur de
la pandèmia, teníem reunions, qualque setmana teníem reunions
dos pics per setmana, vull dir totes aquelles presencials perquè
no ens podíem reunir, per veure com coordinàvem millor els
esforços, per tant, sí que hi ha hagut una coordinació intensa.
Ara, en aquest moment les tenim molt relaxades perquè és una
situació diferent, però molt intenta amb el tercer sector, el
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sector que gestionava la dependència i el sector que gestionava
tot el tema de la pobresa.

Estic d’acord amb tot el que vostè diu de l’explotació
sexual, aquesta campanya a la qual vostè fa referència també es
troba a la Conselleria d’Afers Socials, de fet va ser una
proposta de la Conselleria d’Afers Socials i rep el
reconeixement de professionals i entitats pel seu contingut i per
la seva valentia, per posar nom a les coses per primera vegada.

En relació amb la formació de l’explotació sexual, ja està
posada en marxa, ja tenim el concurs fet i ja està adjudicat i ja
s’ha posat en marxa; hi ha la previsió de fer 900 tallers anuals
amb alumnes d’ESO, crec que és a segon i quart, i cada curs
serà a segon i quart i, per tant, amb aquests tres cursos que
tenim adjudicats hauran passat pràcticament tots; 150 tallers
per a pares i mares i uns 750 professionals anuals de sanitat, de
serveis socials i de lleure en temes d’explotació sexual.

Coses concretes que vostè també m’ha demanat, els
advocats, els educadors socials i els usuaris dels residents d’Es
Pinaret és un tema que tenim pendent i volem mirar si ho
podem resoldre aquest any que ve, facilitar que les usuaris o
que els residents d’Es Pinaret, els nins que tenen mesures
judicials, puguin tenir contactes amb advocats per explicar-los
la seva situació judicial, sobretot els que es troben tancats.

En el tema del menjar és un tema que és reiterat, aquí hi ha
dos temes que hem de diferenciar: un és el desig dels residents
de menjar determinades coses i no altres, vull dir que si tu els
dones pizza cada dia, pasta cada dia i hamburgueses estaran
encantats i, per altra part, el seguiment que hem de fer de la
contractació. Perquè vostè vegi un exemple que li dic: vàrem
tenir un servei que recull cada dia les no conformitats del que
hem de tenir a taula i, per exemple, per donar-los una idea, a
l’any 2020 només se’n varen 73, de més de 2.000 i busques de
serveis, només se’n varen fer 73. Tot i així, hem millorat ara els
serveis que tenim i els hem incrementat, hem passat de 2.000
calories a 2.500, o fins a 3.000, depenent de l’activitat que
realitzin aquests al·lots, i tenim el contracte d’una nutricionista
perquè ho pugui valorar.

Per exemple, queixes concretes, tenim..., i això és un
document que li puc passar, vull dir, es pesa la truita, la truita
ha de tenir, com a mínim, 180 grams; vull dir que tot està
mesurat perquè és un servei públic, ha d’estar mesurat perquè
pagam amb doblers públics i això. Però això és una part que és
millora de la qualitat d’alimentació, i l’altra són les queixes, de
vegades subjectives, dels al·lots, que si els poses determinats
plats, no diré els noms, però tots ho tenen al cap, doncs no ho
volen i passen fam perquè s’estimen més no menjar-ho, però
això és una mica la realitat.

I crec que més o manco he contestat les preguntes que vostè
m’ha formulat, amb les reflexions coincidim, i podem canviar
el nom de MENA i podem posar-los altres noms, però si hi ha
determinats grups socials que ho estigmatitzen d’aquí dos anys
no seran MENA, seran una altra cosa, per tant, podem fer
aquests canvis, però l’important és no estigmatitzar les
necessitats o les situacions de vulnerabilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam el segon torn, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts i quaranta segons.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Intentaré ser molt breu, jo, per
acabar, vull dir-li, consellera, que ens reafirmam i em seguesc
reafirmant que aquesta compareixença era necessària, aquesta
compareixença era adequada i que si la secretaria, l’OBIA
depèn de la secretaria general de la seva conselleria, com que
no teníem el director, vostè havia de venir. I, a més, la persona
que haurà de posar moltes solucions a moltes qüestions dels
infants d’aquestes illes ja no serà el Sr. Serafín Carballo, sinó
que serà vostè, Sra. Consellera.

Nosaltres hem demanat ja la compareixença del Sr. Riera
Moll, evidentment no per parlar d’aquest informe, perquè
creiem que no cal, només faltaria, sinó per parlar del futur, de
les expectatives de cara al futur; jo no el conec personalment,
m’han parlat bé del seu perfil tècnic i ara esperem que aquest
tècnic que ha demostrat en altres àrees dins la infància, doncs
ho demostri dins l’OBIA.

Nosaltres no direm res del cessament del Sr. Serafín
Carballo, sí que hem de dir que durant tot aquest temps ens ha
demostrat que era un perfil i que intentava tot el temps defensar
els drets dels infants i dels adolescents d’aquesta comunitat
autònoma. A nosaltres al principi ens va xocar una miqueta, i
li he de dir, a nivell particular, i no vàrem fer cap declaració
perquè crèiem que no era convenient, que la conselleria, i
vostè, Sra. Consellera, fos molt ràpida en aquest cessament; en
canvi, quan la Comissió d’Ètica del Govern va reprovar
l’actitud d’una sèrie de càrrecs socialistes que s’havien vacunat
el primer dia, quan es vacunava la primera persona, la primera
dona dins una residència, doncs no hi ha hagut els cessaments,
que possiblement ja haurien d’haver cessat aquests càrrecs i tot
d’una.

Per tant, a nosaltres aquest tipus de coses ens varen xocar,
ara han caminat per endavant.

Ens ha semblat increïble que vostè perdés un temps
determinat en reafirmar-se que vostè no havia de valorar dades
o coses, qüestions d’aquest informe, quan no ha tengut
problema, sense haver-li demanat, que vostè valori l’informe
d’EAPN, li sembla bé. Per tant, nosaltres ja li dic que seguirem
requerint la seva compareixença cada vegada que ho
considerem oportú i si la Mesa del Parlament l’aprova doncs
nosaltres la farem, encara que haguem de rebre la seva renyada,
no ens passa res perquè tenim la pell cada dia més forta.

Sí que jo tenc una convicció, sempre l’he tenguda, que
vostè vol el millor per als infants de les Balears, i nosaltres
també, i ens preocupen i ens ocupen molt qüestions que queden
en aquest informe de l’OBIA, que no és la primera vegada que
les veiem, sinó que ja s’havien repetit, i és tot el tema dels
circuits dels menors amb problemes contractuals, els menors
tutelats, els menors amb mesures judicials. De qualque manera,
no és d’ara, s’ha de rompre aquest cercle; estam convençuts
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que aquest centre de trastorns de conducta és important i quasi
quasi li diria que és urgent, sincerament, que s’hi impliqui i s’hi
impliqui per a totes les Balears.

I tenim un problema, compartim la seva preocupació pel
tema de les drogues, estic contenta que vostè ho hagi dit,
perquè evidentment és un factor important, molt en una sèrie de
qüestions, com també la potenciació del programa Atura’t,
quan les coses funcionen doncs han d’anar més enllà i si podem
baixar l’edat dels nins allà on vagin dirigits aquests programes
Atura’t sempre tendrà el nostre suport. Què ens preocupa? Que
de cada vegada més, desgraciadament, i també estic d’acord
amb tots els informes que he llegit que el perfil dels al·lots avui
en dia ha canviat i les necessitats de tutela són altres i les
necessitats d’ajuda són altres, i és així i és una realitat, ens
preocupa que no posem l’accent allà on hauria de ser, que és en
la prevenció, en l’adaptació, en collir a temps segons quines
conductes, de cada vegada són més els pares que acudeixen al
servei de tutela perquè no saben què han de fer amb els seus
fills, perquè tenen uns problemes que cada vegada van a més,
doncs hem d’intentar que aquests al·lots no ens arribin a la
tutela, Sra. Consellera, i després, una vegada que els tenguem
en tutela, hem de fer més esforços, molts més, tots, perquè
aquests al·lots no arribin a tenir mesures judicials.

Nosaltres el problema que tenim a la Intermodal a Palma,
d’aquí una estoneta, ens preocupa moltíssim, és cada dia i aquí
hi hem de posar una mica de remei, perquè tots es troben allà
mateix. I hi ha moltes coses a haver de fer.

Podria entrar en altres qüestions, però sé que tenim un poc
de pressa, del tema de la pobresa, l’habitatge i això; quan les
mesures són fallides són fallides, venguin d’on venguin, perquè
el Govern d’esquerres va fer una Llei d’habitatge i la Llei
d’habitatge havia de ser la panacea i trobaríem moltes portades
i moltes notícies i uns titulars molt grossos que es posarien
1.000 habitatges dels bancs arribarien a mans dels ciutadans
que més ho necessiten. D’aquests 1.000 habitatges a hores
d’ara en lloguer assequible n’han arribats zero.

Per tant, hi ha molt a haver de fer, vostè diu què opinen
d’això, què opinen d’allò? Nosaltres opinam en coses
segurament el mateix, perquè nosaltres opinam que tal vegada
el control de preus seria necessari, però no de la manera com
vostès el volen posar, que és una limitació de preus que és una
prova, un exemple fallit d’una mesura que allà on s’ha
implantat doncs no ha anat bé, perquè directament ha
desaparegut entre un 45 i un 50% de l’oferta de lloguer
d’habitatge.

Per tant, s’han de fer moltes mesures, jo crec que vostè era
la persona adequada per parlar d’aquest informe, ja que la
persona que l’havia presentat ja no hi era.

En tot cas, un plaer sempre escoltar-la. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Durán, però jo també,
insisteix, no ocuparé ni un minut per contestar el que vostè diu
que semblava que jo no volia venir, en absolut, jo sempre he
volgut venir i està enregistrat el que jo he dit, perquè pensava
que jo no havia de valorar, en el conjunt, la memòria de
l’OBIA, sinó que podia venir a explicar que vostès em fessin
totes les preguntes que volguessin en relació amb el que diu
l’OBIA de la meva gestió, com si em volen tornar citar per
parlar d’aquest tema, però, en conjunt, jo crec que no he de
valorar la memòria de l’Oficina de la Infància i de
l’Adolescència.

Estic d’acord amb l’Atura’t, l’hem reforçat durant aquesta
legislatura i si és necessari el tornarem reforçar, en política
sempre has de prioritzar, no tens tots els recursos que vols i has
de prioritzar i prioritzam, ara hem prioritzat l’Atura’t i ara
volem prioritzar l’Oficina d’atenció a les víctimes d’abusos
sexuals infantils en protecció, perquè creix aquesta demanda.

És cert que hi ha un circuit entre protecció i mesures
judicials, les dades que nosaltres tenim és que és sobre un 16%,
la memòria no ho posa, així com ho posa sembla que pot ser un
70%, però és un 16%, excessiu, sí, però tampoc no sortim amb
la idea que és un 70%, amb aquest 70%.

Prevenció, absolutament d’acord, vostès varen donar suport
a una Llei d’infància i adolescència en què l’eix principal és la
prevenció, ja tenim les estructures per a quan arriben els nins
fora de la prevenció. Per tant, hem de reforçar prevenció, la
llei, en el seu desenvolupament, i ho vaig dir a la meva
exposició, si es desenvolupa bé i giram cap enrera, haurà
canviat radicalment l’atenció a la infància i a l’adolescència a
la nostra comunitat autònoma.

I jo crec que hem avançat molt en el tema del sistema de
protecció de menors i permeti’m una cosa, parlam de política
i parlam d’ideologia, però hem passat d’una memòria que
critica el Govern, com ha de ser, perquè la seva funció és anar
sistema per sistema i valorar el que fa malament, a una
memòria d’OBIA, que no era OBIA en aquell moment, sinó
que era l’Oficina de Drets del Menor, que ni va insinuar en cap
moment que s’havien retirat aquí, a la nostra comunitat
autònoma, les targetes sanitàries als menors. Per tant, sí, això
és el model del sistema d’una memòria absolutament
independent. Vostès a les memòries del 16, del 17, del 18,
targeta sanitària retirada als menors de la nostra comunitat
autònoma i la memòria ni ho esmenta, aquesta és la diferència
de gestió entre un govern i uns altres.

I jo també estic contenta de debatre amb vostè, m’enriqueix
personalment i políticament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Atès que són les cinc i mitja
i que hi havia una compareixença a les cinc i mitja també, i atès
que hi ha alguns grups parlamentaris que han expressat que no
farien ús del segon torn, vull demanar quins grups
parlamentaris volen fer ús del segon torn.
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Sr. Gómez, a vostè li queden 14 segons, eh....,

(Rialles)

... ho dic perquè ens dirà bones tardes i ja hauran passat.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Entendré que aquesta vegada president als 14 segons
m’aturi, però els empraré, és una qüestió...

EL SR. PRESIDENT:

Vinga, endavant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Consellera, una cosa que m’ha deixat un poc trastornat i és
que resulta urgent posar en marxa de centre terapèutic per a
aquests menors, que hi ha disponibles uns terrenys, un projecte
arquitectònic, i vostè m’ha dit que ho té present, però com ha
quedat això o ¿qué ha pasado? És un poc l’únic que necessit,
hi ha més coses, però aquesta és la més important.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Efectivament, tenim un terreny, tenim un terreny propietat
de la comunitat autònoma per construir-hi un centre terapèutic
i amb la modificació del Pla Hidrològic són terrenys
absolutament inundables i no estam autoritzats a fer la
construcció, per aquest motiu, i hi ha el projecte arquitectònic
d’aquests terrenys, estam cercant un altre espai.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenem, per tant, ai!, bé, ja no té més temps, evidentment,
Sr. Gómez, i les intervencions que quedaven eren El Pi i VOX,
hi va primer VOX, Sr. Rodríguez quan vulgui.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Durán. Muy brevemente, porque usted acaba
de decir, a fin de cuentas somos políticos y venimos a hacer
política, a hablar de política, yo al respecto de lo que hemos
hablado, me gustaría dejar en el aire al menos una reflexión
porque parece que el tema de los MENA, que es un tema
polémico, ha surgido porque ha surgido VOX, que antes... o
que se da a entender que nosotros hemos focalizado en este
colectivo de menores extranjeros no acompañados una serie de
problemas que les achacamos y que no es exactamente así.

Me gustaría dejar en el aire esta reflexión, VOX está en las
instituciones porque a través de las instituciones lanzamos un
mensaje o VOX está en las instituciones porque ha recogido un
mensaje y lo ha traído aquí, yo quiero pensar que no existe...
ustedes, MÉS per Mallorca no están en las instituciones más
que porque existía o existe una sensibilidad nacionalista y de
izquierdas que ustedes han venido a representar y a darle voz

en este Parlamento; yo quiero que ustedes entiendan que
nosotros estamos aquí porque hay una parte de la sociedad a la
que estamos dando voz y a la que representamos y que sí piensa
que es un problema.

Porque realmente la política del avestruz no solventará el
problema, nosotros pensamos que hay que analizarlo en toda su
crudeza y con toda su realidad y hablando las cosas claramente,
y no significa estigmatizar a esos menores, no, o sea, de verdad,
yo quiero que ustedes entiendan que no los queremos
estigmatizar, pero queremos reflejar la realidad, porque si no
vemos la realidad de estos menores, de qué sociedad proceden,
de qué ambiente cultural y religioso proceden y que eso forma
parte de sus conductas, no conseguiremos nunca que varíen
esas actitudes que hacen que no sean bien aceptados en nuestra
sociedad.

Y, por supuesto, nosotros, dejarlo claro: no queremos
expulsar a los MENA, o sea, no se trata de cogerlos y dejarlos
tirados en la playa de la que vinieron, se trata de devolverlos
con sus padres. Porque, además, los estudios indican que la
inmensa mayoría de estos menores no acompañados tienen una
familia, una familia de la que proceden, no son huérfanos.
Entonces, habría evidentemente que quedarse aquellos a quién
no pudiéramos devolver, pero las gestiones no serían para
expulsarlos, sino para devolverlos a sus familias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, si vol intervenir.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo no coincidesc amb vostè,
vostè avui encara té un discurs una mica moderat, jo em remet
a les contestacions del Sr. Campos al Ple, que no és aquest to
en absolut.

I jo insisteix moltíssim, si el que va passar, que vostè hi ha
fet referència, al barri de Son Roca, si un adult hagués pegat de
la forma que va pegar a un infant nacional, aquest adult vostès
tendrien la mateixa consideració amb aquest menor? Jo li dic
que no, jo li dic que no, no tendrien la mateixa, atacarien
l’adult, que és el que té la responsabilitat i el que no ha de ser
violent, però, com que era un MENA, sembla que s’ho
mereixia. Hagués fet la mateixa conducta, i això és perquè
vostès estigmatitzen i provoquen aquest discurs d’odi cada
dimarts en el Plenari i, si no, s’escoltin, s’escoltin amb una
certa objectivitat el Sr. Campos i veurà que és un discurs d’odi
permanent, permanent, permanent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara té la paraula la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement agrair a la consellera
i al seu equip la seva presència aquí, sempre aprenem coses i
encara se’ns plantegen més preguntes, supòs que també a
vostès, perquè no totes tenen resposta.
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Simplement reafirmar i també compartir aquesta opinió,
pensam que el discurs de l’odi és molt perillós, hi ha
manipulació de realitats, que també crec que és molt perillós,
fins i tot per a aquells que la practiquen, és a dir, per a aquells
que practiquen aquest discurs de l’odi, pens que això ens farà
mal a la llarga a tots, fins i tot a ells.

Així que, gràcies, i bé, fins aviat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, a la representant d’El Pi. Aquí també ens enduem
reflexions i també el meu equip es queixa perquè sempre que
vas al Parlament, vens després l’endemà amb un llistat, perquè,
efectivament, amb un llistat de coses a fer i a millorar, perquè
amb els debats és quan creixem tots, vull dir que ningú no té
tota la informació, per tant, a mi m’agrada venir al Parlament
i m’agrada tenir espai per discutir i reflexionar, vull dir, sempre
que vostès em citin nosaltres vendrem encantats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. No sé si qualcú més vol intervenir,
cap altre grup no farà intervencions.

Idò, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies, Sra. Consellera, per haver vengut.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies.
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