
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS,

DRETS HUMANS I ESPORTS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2021 Núm. 68

 

Presidència
del Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Sessió celebrada dia 4 de novembre de 2021 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença del Sr. Josep Lluís Riera i Moll, director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, OBIA, sol·licitada
pel Grup Parlamentari Popular, sobre les actuacions i programes que pensa desenvolupar durant el seu mandat al front de l'oficina (RGE
núm. 9731/21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108

 



1108 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 68 / 4 de novembre de 2021 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bones tardes, diputats i diputades. Començam la sessió
d’avui capvespre 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, no és ver? 

Punt únic. Compareixença del Sr. Josep Lluís Riera i
Moll, director de l'Oficina Balear de la Infància i
l'Adolescència, OBIA, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Popular, sobre les actuacions i programes que pensa
desenvolupar durant el seu mandat al front de l'oficina
(RGE núm. 9731/21). 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Sr. Josep Lluís Riera i Moll, director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, OBIA,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit
RGE núm. 9731/21, i aprovada a la sessió de la comissió de dia
28 d’octubre, per tal d’informar sobre les actuacions i
programes que pensa desenvolupar durant el seu mandat al
front de l'Oficina. 

Compareixen el Sr. Josep Lluís Riera i Moll, director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, i la Sra. Maria
Magdalena Huguet i Ballester, assessora tècnica de premsa de
la Conselleria d’Afers Socials. 

Siau benvinguts. Josep Riera i Moll, té la paraula. 

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Josep Riera i Moll):

Bones tardes. Bé, en primer lloc vull agrair la possibilitat
d’aquesta compareixença davant aquesta cambra, primer,
perquè demostra l’interès que hi ha en el tema. I us ho dic
sincerament, em va agradar molt que ja tot d’una ens diguéssiu
de poder venir aquí a explicar el que hem de fer. 

Abans de tot, permeteu-me que em presenti. Segurament
molts de vosaltres ja coneixeu els fets però per si de cas. Fa
prop d’un mes la Sra. Fina Santiago, la consellera, em va
demanar si em podria fer càrrec de l’Oficina de la Infància i
l’Adolescència i era un tema que jo sincerament no m’havia
plantejat, jo pràcticament estava acabant la meva vida laboral
i fins i tot he de dir que estava prejubilat. 

Però, de cop me’n vaig adonar que la meva vida sempre
s’havia desenvolupat al voltant de dos lemes importants, Com
deuen saber tots vostès, he passat part de la meva vida dins
l’escoltisme i el guiatge, i el tema de fer servei i estar sempre
a punt, els hem tengut presents. Jo sempre faig bromes i dic que
hauria d’haver fet un curset per saber dir que no, però es veu
que ara ja comença a ser tard. 

Vaig veure que, efectivament, amb tot el que jo havia dit es
donaven les condicions, havia estudiat Educació Social i, per
tant, vaig pensar que era un bon moment per fer la passa i
seguir fent servei al nostre país. 

Des de ben jove he treballat amb infants i joves, ja sigui
com a monitor -el que ara en diuen monitor-, d’altres amb
tasques directament amb escoles de formació i, més tard, he
estat president de la fundació que tenen els escoltes. A més a
més, paral·lelament, he estat participant amb associacions de
veïnats i amb altres associacions de caire quasi sempre de
lleure. Vaig formar part de la creació de la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears, de la qual vaig ser president, i
anys després vaig estar a la comissió d’ètica d’aquesta entitat.
Vaig participar també a la mesa del tercer sector i he format
fins fa dos dies part de claustres de professors de diverses
escoles de formació en el lleure. 

Mentre feia tot això com a voluntari, treballava al servei
dels joves del nostre país formant part de les plantilles de
joventut del Govern de les Illes Balears, ja sigui a direccions
generals o a empreses públiques com a la darrera, on he estat
fins fa dos dies, com és l’Institut Balear de la Joventut, tasca
que he desenvolupat durant més de trenta anys treballant
pràcticament a la majoria d’àrees en contacte amb infants,
adolescents i joves. He duit participació, activitat, voluntariat,
formació, instal·lacions juvenils, etc. 

Vaig considerar que precisament aquesta tasca i l’esperit de
servei m’avalaven una mica per poder acceptar el càrrec de
director de l’Oficina Balear d’Infància i Adolescència. 

Què m’he trobat? Moltes coses bones, sincerament. El
llistat segurament no serà exhaustiu del que us aniré contant
perquè escassament fa quinze dies que som allà i us puc
assegurar que els milenars de papers que hi ha no m’han donat
per llegir-los tots. Per tant, m’haureu de disculpar si ara en una
primera trobada no espinzell tots els temes o no us sé dir al cent
per cent tot el que hi ha. M’he trobat una oficina amb quasi 25
anys d’experiència, l’any que ve celebrarem els 25 anys; amb
un equip molt competent, molt entregat en les tasques de
defensa dels infants i adolescents; m’he trobat un col·lectiu de
220.210 infants, adolescents i joves per atendre; i unes entitats
del tercer sector que estan treballant molt bé en els diferents
àmbits.

Als quinze dies, he perdut el compte d’entrevistes que he fet
amb les diferents institucions, associacions, entitats que
segueixen demanant que ens vegem o fins i tot particulars. 

M’he trobat uns col·legis professionals amb ganes de
treballar i de millora: psicòlegs, treballadors i treballadores
socials, educadores i educadors socials, pedagogs...; uns pactes
per a la infància a les Balears i a cada una de les illes que
gaudeixen de bona salut i que van millorant dia a dia. M’he
trobat unes competències donades als consells insulars que han
permès apropar la gestió de tots els centres i de pràcticament
tot el que fan en temes de serveis socials; gestió, val a dir,
d’una gran complexitat i, pens, que encara no hem sabut
transmetre a la societat la gran tasca que s’està desenvolupant
en aquests centres: programes d’acolliment residencial tant a
centres propis com a concertats, m’he trobat programes
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d’intervenció familiar, tractament dels efectes del
maltractament a persones menors d’edat, etc. 

Participam en unes comissions sobre punts de trobades
familiars, a internet segura, a absentisme escolar... Participam
també a grups de treball amb altres entitats com el grup
interinstitucional del Camp Redó, un grup de feina que tenim
amb l’Estació Intermodal o la Comissió MENA. 

Ens hem trobat coses a millorar. La pandèmia encara no ha
tocat fons però ja hem començat a tocar algunes de les seves
conseqüències. Venc ara mateix d’una reunió amb Salut
Mental, amb la qual segurament tancarem temes perquè veim
que és preocupant l’estat de salut dels nostres infants. Una taxa
de pobresa a la qual crec que hi ha PNL com una que es va
presentar la setmana passada i per tant no importa incidir-hi, un
de cada tres infants viu en la pobresa, 266.000 persones a les
Illes es troben en risc de pobresa o d’exclusió social. 

Tenim una comunitat autònoma, també, amb molts de
repetidors, l’any passat amb 4.000 expulsions, una taxa
important de fracàs escolar i en front de tot això uns serveis
educatius que jo crec que fan tot el que poden però és ver que
no hi arribam, haurem de demanar més. 

Ens hem trobat un registre unificat de maltractaments
infantils amb 5.375 notificacions l’any passat. Ja els avanç que,
tot i ser una xifra alta, m’agradaria que tornassin a pensar en les
220.000 persones que atenem o que en principi formen el
col·lectiu al qual atenem. 

Per tant, què feim comptes fer com a OBIA? Diré una mica
quines coses tenim en marxa ja, de fet hem rescatat moltíssimes
de coses del meu predecessor, i a algunes hem començat a
incorporar coses. D’entrada, m’ha semblat que estam fent una
bona feina -però això ja m’ho aniran dient vostès al llarg dels
anys, a veure com anam-, però que només deixam veure la part
que ens arriba de queixes i greuges, i segurament ens deixam o
almanco no hem estat capaços de treure a la superfície tots
aquells infants i joves que segurament ho estan fent bé, que
gaudeixen del seu dret o que fins i tot treballen pels drets tant
els seus com els dels altres companys seus, això sí que és una
de les coses que hem notat.

Per tant, seguirem treballant supervisant les administracions
públiques de les Illes Balears, les entitats privades i a les
organitzacions que presten serveis a menors dins el territori; les
properes setmanes visitam pràcticament tots els centres de
menors de justícia juvenil i tots els centres de menors de
primera acollida

Estam dissenyant ja un protocol de supervisió i de
seguiment de tots els centres d’atenció a menors, de manera
habitual es visiten. Saben vostès que, per exemple, Fiscalia té
obligació de fer-ho cada sis mesos, cosa que no sempre passa,
i la nostra oficina almanco un pic a l’any visita tots els centres,
cosa que sí s’ha fet, però hem detectat que mancaven aquests
protocols de seguiment dels centres.

Seguirem amb les visites de supervisió als centres
socioeducatius de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel,
seguirem fent visites de supervisió als centres residencials de

protecció de menors de les entitats públiques de Mallorca,
Menorca, Eivissa, a Formentera no en tenim. Continuarem amb
el projecte “Jo opín” que es va posar en marxa ja fa quasi tres
anys que dóna veu a les persones acollides en els diversos
centres i a més a més farem extensiu aquest “Jo opín” a la resta
de col·lectius d’infància i joves de la nostra societat. 

Seguirem elaborant informes i propostes cap als centres i
seguirem de prop, com hem seguit fent fins ara, l’execució
d’aquests projectes, d’aquestes propostes. 

Seguirem treballant en l’elaboració de material formatiu i
informatiu dirigit a centres educatius, esportius i sanitaris, més
endavant veuran algunes propostes concretes que ja tenim en
marxa, i seguirem treballant, que això sí que és veritat que
s’havia començat tímidament i ja tenim propostes de fer-ne
més, en primer lloc en estudis i diagnòstics sobre el centre, per
exemple saber quants de centres tenim, que ho sabem, però que
quedi dins un document que tothom pugui consultar, quin tipus
de centres tenim, quanta gent acull aquests centres; i
paral·lelament es va començar l’any passat una investigació per
veure què s’havia fet de tots aquests infants i joves que han
passat per aquests centres una vegada que ja s’han
independitzat, en tenim una primera fase començada i enguany
en començarem la segona fase.

Seguirem tramitant queixes i greuges, ho tenen vostès a la
memòria de l’any passat, saben que no varen arribar al milenar,
si no ho record malament, i seguim amb la recepció, tramitació,
resolució de queixes i denúncies, resolució i seguiment de
l’execució d’aquestes. 

Seguirem o ja hem començat a preparar l’informe anual per
al Consell de Govern i el que trametem al Parlament. 

Seguirem avaluant l’evolució i tipologia de les diferents
queixes que ens arriben.

Seguirem treballant i promovent l’aplicació i la difusió del
conveni, les recomanacions nacionals i la legislació nacional
sobre el dret del menor. Elaborarem recomanacions periòdiques
relacionades amb el dret del menor. 

Promourem la col·laboració d’entitats, com ja s’ha fet fins
ara, que promouen la defensa dels drets dels menors. Saben
vostès que col·laboram estretament amb UNICEF i que tenim
un conveni amb la Fundació ANAR per tot el tema de les línies
obertes que tenim amb menors, menors de qualsevol tipus que
es vulguin posar en contacte amb nosaltres.

Si s’escau, proposarem adaptacions o reformes de
procediments, reglaments o lleis que vagin sortint, de fet, saben
que hi ha una llei d’infància i adolescència aprovada no fa molt,
però que manca el seu desenvolupament i, per tant, això ens
obliga a estar-hi a sobre a veure com funciona aquest
desenvolupament normatiu sobretot pel que fa als consells
insulars.

Seguirem participant en el Consell de la Infància i Família
de les Illes Balears. Seguirem fent propostes, si s’escau, al
Consell de Govern en tot el que fa a disposicions normatives i,
sobretot, promocionarem i potenciarem la participació dels
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menors d’edat, seguirem col·laborant amb UNICEF, de fet
d’aquí pocs dies se celebrarà, dia 20 de novembre, la
Convenció sobre els Drets dels Infants i saben que tenim per
costum celebrar un ple parlamentari amb els infants.
Malauradament enguany crec que haurà de ser virtual.

Seguirem participant amb òrgans i comissions de
seguiment, ja els comentava abans algunes quines eren, de fet
les que ara estam aquests dies actualitzant són tots els pactes,
tenim la del Pacte Balear per la Infància crec que en uns dies i
ja s’ha fet la del Pacte per la Infància d’Eivissa, ja vàrem fer la
setmana passada la reunió, i ara ens queda Menorca i
Formentera i Mallorca. 

Seguirem participant amb els consells insulars amb els quals
mantenim contacte, ja he parlat pràcticament amb la majoria i
alguns estan citats per als pròxims dies.

La nostra idea és reforçar tota la coordinació
interdepartamental, la xarxa de relacions que m’he trobat dins
l’OBIA encara no em permet ni tenir-ho clar a mi, els he de ser
sincers, m’estic fent un mapa de relacions a veure si
aconseguim aclarir-nos de la quantitat de línies i d’accions que
es fan. 

Seguirem participant a la Comissió Tècnica del Punt de
Trobada Familiar per derivació judicial. Seguirem participant
a la Comissió MENA. Seguirem participant a la Comissió
Interinstitucional d’Absentisme Escolar. Seguirem treballant
amb el grup de treball i ara més que mai perquè ja hem
començat a constatar que alguna cosa no funciona bé entre els
nostres infants i joves per tot el que fa a Internet Segura a les
Illes Balears, saben vostès que participam a una comissió de
seguiment d’Internet Segura on també hi ha Convivèxit,
l’Institut Balear de la Joventut, la Fundació IBIT, l’Institut de
Seguretat Pública pel que fa al Programa Policies Tutors. 

Seguirem i a més impulsarem les trobades amb entitats
públiques i privades que treballen en infància i joventut i que
hem constatat que molt poques vegades se’ns havien acostat a
l’Oficina d’Infància i Adolescència. 

Realitzarem jornades sobre drets dels menors ja sigui a
aquelles escoles que ens ho sol·liciten, com ja en tenim
paraulades algunes, com algunes més obertes a la ciutadania
amb la finalitat que ens coneguin.

Seguirem treballant sobretot i protegint i defensant els drets
dels menors de les Illes Balears amb la revisió de tots els
protocols d’acció als menors als diferents àmbits: salut,
educació, protecció, esports, cultura. Fomentarem les
campanyes relacionades amb les bones pràctiques a l’esport i
la no-violència, que ja vàrem començar el curs passat. 

Seguirem treballant en contacte amb Policia Nacional,
Guàrdia Civil, policies locals sobretot pel que fa a policies
tutors. Sobretot haurem de treballar amb els mitjans de
comunicació per aconseguir que millori el tractament
informatiu que se’n fa, segurament són tan conscients com jo
de tot el que va sortint a premsa i nosaltres ja duim setmanes
protestant una mica sobre aquest tema i fins i tot adreçant-nos
als diferents mitjans de comunicació.

Haurem d’optimitzar també recursos. Avui mateix en
parlava amb salut mental, ens hem d’aprofitar més d’aquesta
xarxa de relacions que tenim, s’aprofita bastant, però crec que
encara podem millorar. Saben vostès que també hem començat
a treballar a sales amigables a tota la comunitat autònoma, als
diferents espais de policia, als jutjats, ... ens queda encara posar
en marxa les sales de Manacor, d’Eivissa i d’Inca i ens queda
molt poquet per adaptar la sala de la UFAM.

Hem de seguir treballant amb els protocols de casos de
maltractament, abús o explotació sexual i és veritat que haurem
de veure quines estratègies i quins criteris establim perquè
siguin homogenis a totes les Illes. A aquesta conclusió varen
arribar els grups d’experts, vull suposar que vostès coneixen el
document igual que jo i, per tant, és un dels temes que ens
preocupa. 

Treballam també en la millora de la nostra web, ens hem
trobat una web desfasada, pobre, sense continguts, què us he de
dir?, basta que la mireu. 

Seguim pensant que hem de tenir presència a dos nivells:
un, amb visites periòdiques a totes les Illes, no hem d’oblidar
que treballam en el fons per a totes i cada una de les Illes i a
més hem demanat als treballadors que també surtin fora, que
visitin, que no només ho faci el seu director sinó que ells que
també són els que coneixen molt la situació visiten centres,
visitin organitzacions, etc.

Dos temes que ja m’he apuntat molt a darrera hora que
també ens preocupen, alguns els ho he esmentat, ens preocupa
tot el tema de pobresa, sobretot perquè m’ha semblat detectar
que dins l’OBIA tenim zones invisibles, hi ha gent de la qual no
sabem res, barriades senceres de Palma que, lògicament, mai no
ha entrat una queixa, però no vol dir que no passi res, per tant,
és un toc d’atenció que m’he posat a jo mateix, de dir: vius, que
hi ha zones que no hi arribam!

I em preocupa la salut mental dels nostres infants i joves.

Fins aquí a grans trets, no sé si he fet massa via, però qued
a la seva disposició per aclarir el que sàpiga.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn ara d’intervenció dels diferents grups
parlamentaris, per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Durán, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, bones tardes, diputades i diputats.
Molt bones tardes, Sr. Riera Moll, moltes gràcies per haver
vengut, nosaltres vàrem demanar la seva compareixença tot
d’una que vàrem saber del nomenament, nosaltres crèiem que
era molt important aquesta compareixença seva.

Hem de dir que nosaltres consideràvem que havia passat
massa temps des del cessament del Sr. Serafín Carballo i un
nou nomenament. Nosaltres li donam molta importància a la
seva oficina, a l’oficina de la qual vostè ara n’és el director, és
una oficina de tots, l’OBIA, i com que li donam molta
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importància i creiem que pot fer moltes coses i vostè ara mateix
ho acaba de deixar ben clar i ben patent, pensàvem que tres
mesos era massa temps; parlam del cessament de dia 23 de juny
i crec que el seu nomenament va ser a final de setembre o a
principis d’octubre, perdó, em sembla que va ser dia 11
d’octubre, si no vaig equivocada, 11 d’octubre, sí, sí, sí, 12
d’octubre. D’acord, doncs jo en vaig tenir coneixement, em
sembla que era dia 11 d’octubre i es degué publicar el dia 12,
per tant, per això crèiem que era necessari.

I, bé, li he de dir que les referències que tenc seves, per
persones que li he comentat abans són d’una persona molt
implicada amb els temes, com vostè ha dit, de la joventut, dels
escoltes, del voluntariat i del lleure, una persona que ha dedicat
tota la seva vida a aquestes funcions i els darrers anys,
evidentment, ha estat al front de l’Institut Balear de la Joventut,
que hi ha estat, vostè deia, 30 anys. Ens semblava important
saber les seves línies d’actuació futures i crec que vostè ara ha
dit una sèrie de línies, ara li comentaré, amb les quals nosaltres
estam d’acord.

Jo li volia demanar, crec que he pogut intuir que sí, però li
volia demanar si vostè comptarà amb la feina feta per l’anterior
director, comptarà amb la feina que havia fet el Sr. Serafín
Carballo, comptarà amb aquests projectes que ell dins l’oficina
havia iniciat, i si tendrà una línia continuista o no.

Dins les seves prioritats, ja sé que són pocs dies 15 dies, i
vostè ha dit que s’ha reunit amb moltes entitats, per on
considera que hem de començar; vull dir, vostè més o manco
ho ha marcat, però nosaltres sí que voldríem que apuràs una
miqueta més.

Fa poques setmanes vàrem tenir aquí la consellera, la Sra.
Fina Santiago, perquè fes una valoració, com a consellera,
d’allà on penja l’oficina, l’OBIA, de fet és ella qui l’ha
nomenat a vostè, de l’informe de l’any passat. Per tant, jo no li
demanaré per l’informe pròpiament dit, perquè, a més, crec que
vostè se l’ha llegit fa molt poc temps, ja sé que el du, però, és
clar, no li correspon a vostè, però sí que és vera, de tota una
sèrie de coses que vostè ha esmentat, com, per exemple, la
pobresa, ens agradaria saber quines són les línies que vostè
considera prioritàries per reduir aquestes dades que tenim a les
Illes Balears. Vostè mateix ho ha dit, un de cada tres nins es
troba dins el llindar de pobresa, per tant, quines consideren; ja
sé que hi ha molts de factors, evidentment hi ha molts de
factors i ens ho va explicar amb l’informe d’EAPN també fa
molt poques setmanes: un és la temporalitat de la feina i l’altre,
i molt important, quasi és el primer punt, és l’habitatge. Per
tant, sí que m’agradaria que vostè ens ho digués.

Després, ara vostè deia, ha començat, que jo, a més, li
agraesc la claredat de l’informe que vostè ha fet, ha començat
dient: què m’he trobat? I quan vostè ha dit què m’he trobat, jo
apuntava i em semblava que tot ho havia trobat beníssim, i jo
deia: aquest home no haurà de fer res, perquè tot funciona una
monada, no? Evidentment, ha trobat un equip magnífic, ha
trobat un equip que fa una feina molt bona, unes entitats del
tercer sector, uns col·legis professionals col·laboratius, uns
pactes per la infància que funcionen, unes competències en els
consells insulars que, segons vostè, han funcionat beníssim, jo
hi posaria uns emperons aquí, i després li explicaré, no estam

en contra nosaltres de les competències dels consells insulars,
però sí que és vera que creiem que la supervisió hauria d’haver
estat una altra. I una gran tasca dels centres, és clar, vostè deia
tot això.

Després, és vera que vostè ha dit que hi ha una altra fase en
què evidentment ha trobat moltes coses de millora i aquí és allà
on jo em vull aturar amb més calma.

La salut mental, preocupant, em sembla que vostè ha dit que
venia d’una reunió, a nosaltres ens preocupa, i molt, l’augment
dels problemes de salut mental dins la infància derivats de la
pandèmia; el nombre de casos de suïcidi o d’intents de suïcidi
que hi ha hagut; sembla ser que tenim tots els mecanismes
adients per prevenir el suïcidi o sembla ser que ho tenim tot
embastat perquè funcioni, però ens fan falta professionals. Per
tant, si després tenim un pla de salut magnífic i tenim moltes
coses molt bones, però no tenim qui ho faci, no tenim un
psicòleg o psicòlegs o un equip de psicòlegs a Atenció Primària
i no els tenim dins moltes àrees de tot aquest meravellós que
tenim i, a més, amb un coordinador també magnífic del Pla de
salut mental, doncs tot quedarà molt bé però, al final, no
funcionarà. Per tant, jo li demanaria que vostè es bany en
aquest sentit.

Després, amb el tema de la taxa de pobresa, a part de la taxa
de pobresa que tenim, que ja li he demanat abans que, per
favor, em digui si em podia apurar un poc més, hi ha una
qüestió que a nosaltres també ens preocupa, que és el tema de
l’educació, hi ha molts de nins que es queden pel camí, no
només en nombre de repeticions, sinó també en la taxa de
fracàs escolar. Avui per avui, tant a primària com a secundària,
encara que tenguem lleis que de cada vegada més facilitin
passar de curs, no repetir, perquè sembla que ha de ser d’una
manera excepcional la repetició, i que es passi de curs no
garanteix que aquests nins el dia de demà tenguin una formació
mínima per poder aconseguir un lloc de feina.

Després ens fa falta, tenim una mancança molt gran, dins
l’adolescència, de formació bàsica, tenim molts de nins que no
han acabat la secundària i no tenen accés a una formació
bàsica.

Després, ens fa falta moltíssima formació professional de
grau mitjà, tenim nins que no han acabat secundària amb 16
anys i es troben que no tenen plaça en lloc i tenen unes llistes
d’espera de 100, de 200, de 300, per poder entrar dins la
formació professional. Què fem amb tots aquests adolescents,
què fem amb tots aquests nins que no tenen una formació
mínima per arribar a sortir de la pobresa? Perquè després,
també, una de les dades que ens preocupen és que moltes
vegades ens trobam que dins famílies pobres cream nins pobres
i possiblement seran adults pobres el dia de demà, hem de
rompre aquesta dinàmica, línies, actuacions, coses a haver de
fer, mesures a haver de posar damunt la taula en aquest sentit.

Una de les dades que a nosaltres ens preocupaven molt de
l’informe del director de l’oficina del 2020 era el nombre de
denúncies, és vera que havia baixat el nombre de denúncies,
havia passat de 6.000 i busques a 5.375, a les denúncies del
RUMI, em referia, però encara ens semblen massa. Vostè deia:
què fem comptes fer nosaltres, ara?
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Tema de menors amb mesures..., menors tutelats i tema de
menors amb mesures judicials, vostè s’ha posat com a objectiu
visitar tots els centres; a nosaltres ens preocupen, i molt, i
m’agradaria que vostè em digui no només les notícies que
surten de centres de primera acollida, tot el tema dels MENA,
com, per exemple, el famós diré, desgraciadament, i ho pos
entre cometes, de Son Roca, a veure si també vostè considera
que s’hauria de distribuir els MENA per perfils a diferents
centres, que haurien d’anar a una altra tipologia de centre, no
a uns centres que hagin de tenir un màxim de 16 nins i ara ens
trobem que en tenen de vegades 28, 29, 30, és a dir, totalment
desbordats -parl de centres de primera acollida-, si vostè creu
que haurien de ser centres que es trobin a les afores, que no
siguin dins nuclis urbans, que haurien de ser molt més reduïts,
que sembla ser que és la línia que ara vol continuar l’IMAS.

Però hi ha una cosa que a nosaltres ens preocupa, i molt, li
dèiem al director anterior i li dèiem també l’altre dia a la
consellera, hi ha un circuït que a nosaltres ens preocupa, tenim
uns pares desesperats que a un moment determinat s’ha ajuntat
a ca seva amb un adolescent amb fracàs escolar, amb un
consum de drogues, amb una conducta totalment ingovernable
dins el seu domicili, que a un moment determinat acudeix a un
centre de l’IMAS o acudeix a l’administració perquè l’ajudin,
a un moment determinat aquest nin adolescent entra dins un
centre de menors tutelats. De cada vegada, ens deia la
consellera, i nosaltres creiem que això és un bon indici, els nins
que arriben, arriben no tan joves, de cada vegada arriben amb
edats molt més majors, vull dir, abans teníem nins de 10, 11
anys, ara tenim nins de 13, 14, 15, d’acord, quan ja arriben
aquests nins als centres ens costa molt rompre la dinàmica dins
el mateix centre. Si un nin s’escapava de ca seva o no arribava
a ca seva a les hores que li posaven segueix fent exactament el
mateix pels centres, hi ha un percentatge que no són capaços de
disminuir dins les administracions, que nins que es troben dins
centres tutelats després passen, que són dins la tutela, passen a
ser nins que entren dins els centres de mesures judicials.

A nosaltres aquest tema ens preocupa moltíssim, com ens
preocupa tot el que passa a la Intermodal i mil coses.

M’han quedat moltes coses damunt la taula, em diu el
president, em fa senyes, em sembla, si no vaig equivocada, que
ja m’he passat.

Com a primera intervenció m’atur aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Riera, i
enhorabona pel seu nomenament, que estam segurs que des
d’Unides Podem és tot un encert, així que benvingut.

La veritat és que compartim prou de ple totes les reflexions
que ha fet i sobretot totes les preocupacions que vostè ha posat
aquí sobre la taula. Bé, tot el tema d’internet, segur, és un dels

grans problemes que crec que tenim i sobretot el col·lectiu
d’infants i de joventut, és un dels grans desconeixedors a nivell
legislatiu, a nivell de protecció, en aquest cas, que se’ns escapa
molt de les mans i és el dia a dia d’avui en dia dels infants i
dels adolescents, on s’informen, on passen moltes hores i on, si
no tenen un ulls amb un bon criteri, pot ser molt perjudicial per
a ells, i ens preocupa molt tot aquest tema.

Estam d’acord, i la veritat és que m’ha alegrat molt sentir-
ho quan vostè ha dit allò de les rondes dels mitjans de
comunicació, tal i com vostè ha dit, des de fa dos anys s’ha de
millorar en aquest cas l’atenció i la manera que tenen de referir-
se als menors els mitjans de comunicació, moltes vegades
vulneren els seus drets i això fa estigmatitzar més encara,
sobretot a certs col·lectius d’infants i d’adolescents. Així que
en aquest cas ens alegram que a vostè li preocupi i que es trobi
sobre aquest tema.

Evidentment, tot el tema de la desprotecció, de protocols
sobre “Alesia”, l’explotació sexual infantil, sobre la violència,
aquí sí que m’agradaria a veure si ens pot explicar una miqueta
més quina és la feina i on més es vol ampliar tot aquest tipus de
protocols i formacions.

També estam molt d’acord a millorar la pàgina web, és una
web que es troba molt obsoleta, no pot ser que una web d’una
oficina de la infància i l’adolescència, que se suposa que és la
casa dels 200, més de 220.000 infants i joves, no sigui una mica
més assequible i atractiva; ja no ho és per als adults perquè és
ver que costava i que hi faltava contingut, però sí precisament
l’oficina és una oficina perquè puguin fer-ne ús els infants i els
adolescents, doncs serà tot un encert, una millora i una
renovació de la pàgina web.

I en relació amb el darrer informe ja vaig fer també la
reflexió en altres debats que hem tengut, una de les coses que
ens va xocar de l’informe va ser que la gran majoria de
denúncies, la gran majoria de queixes i de consultes que arriben
a l’oficina és de persones adultes, dels pares o de mestres o de
professors; el seu antecessor, el Sr. Carballo, també quan va
venir aquí en seu parlamentària, també ens va dir que, bé, que
el telèfon, per exemple, l’111661, bé, el telèfon que hi ha de la
infància, que sí que s’havien adonat que no el coneixien els
infants i que costa, i en el debat ja va sortir que quin tipus
d’eines, de xarxes en aquest cas s’emprava per comunicar-se,
si hi havia Twitter, quin tipus eren les xarxes. I vam trobar que
eren prou obsoletes o pobres o poques, pensant en el perfil
d’usuari, en aquest cas, a qui va dirigit. Llavors, m’agradaria
saber quin és el plantejament que vosaltres fareu i si obrireu
més el camp en què puguin participar directament els infants,
que, en definitiva, és del que es tracta també aquesta oficina.

Compartim també amb vostè tota la preocupació de la
pobresa infantil, de la pobresa ja en general, però de la infantil,
i sí que és ver que hi ha zones invisibles aquí, a la nostra
comunitat, d’infància, i el que ens preocupa també molt són els
infants, els menors emigrants no acompanyats, aquests també
són un dels grans invisibles i li demanaria sobre aquest tema.

Salut mental de joves, ja ho ha dit la Sra. Durán, partim de
totes les reflexions que ha fet i li anàvem a demanar que com
pensen abordar aquest tema de salut mental cap als joves, amb
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la prevenció, amb l’atenció primària i com pensa que es
podrien prevenir les conductes suïcides, en aquest cas dels
joves, ja no només per la pandèmia, que s’ha vist que sí que
s’ha agreujat, sinó que és una problemàtica que arrossegam des
d’abans de la pandèmia i ara se’n parla molt i ens agradaria
saber com ho pensen abordar.

I ja per acabar, vostè ha dit que també volen treballar per
promocionar i potenciar la participació dels infants i dels joves,
m’agradaria saber si ja més o menys teniu pensades algunes
línies per poder..., bé, quines seran aquestes, com es pensa
potenciar la participació d’aquests joves.

De moment, per la meva banda, en el meu primer torn
d’intervenció res més i moltíssimes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Ara és el torn del Grup de Ciutadans,
té la paraula el Sr. Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Pep Lluís i Riera, benvingut, però jo li
deia abans al president de la comissió, és un plaer, però a la
vegada una estranyesa, positiva, interactuar amb una persona
que conec i que, com li vaig traslladar a la consellera, des del
nostre grup parlamentari, no té tan sols la confiança que toca
donar a qualsevol alt càrrec, sinó que estam trists o decebuts
personalment, perquè (...) dedicació important per les
instal·lacions juvenils, que el nostre grup parlamentari hi ha fet
prou incidència, en la necessitat que les nostres instal·lacions
d’oci, d’educació en valors i temps lliure educatiu sigui també
una prioritat per a aquest govern i per a qualsevol
administració, però que, a la vegada, la substitució d’un perfil
com el Sr. Carballo sigui ara ocupat per la persona de Pep Lluís
Riera, ens trobàvem molt satisfets perquè entenem que és un
perfil idoni per desenvolupar una tasca no tan sols
imprescindible i necessària, tot i que la figura d’una direcció
general adscrita a un òrgan de l’administració de l’executiu no
és l’idoni, pel que hauria de ser un síndic dels menors, depenent
del Síndic de Greuges, que és la figura que estatutàriament ens
agradaria, crec que a la completa, a tots els diputats i diputades
i grups parlamentaris, i que depengués del Parlament i que els
seus informes tenguessin un caire més vinculant, almanco per
l’acció que hauria de fer el legislatiu, en aquest cas, no tan sols
de control de govern, sinó d’iniciatives normatives envers la
infància i la joventut.

Un col·lectiu greument desfavorit ja tradicionalment a la
nostra comunitat, però més agreujat amb la situació sanitària,
social i econòmica de la pandèmia. Llavors faré cinc cèntims de
dues qüestions que, malgrat s’hagin comentat abans, no és que
no hagi ni molt manco prestat atenció a la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, al Grup Parlamentari Unidas Podemos,
sinó que crec que reiterar alguns aspectes o complementar-los
donarà a l’OBIA una dimensió de la preocupació d’aquesta
comissió i de tots els grups parlamentaris en la incidència de la

situació d’abús i explotació de menors al llarg del 2019 i 2020,
vostès sap els casos perfectament.

Miri, jo li faré una sèrie de reflexions, m’ha agradat molt
que vostè hagi fet dins la seva intervenció dues mencions
importants de dos fets, sense menysprear ni molt manco, ni
minvar la importància de la resta, que és el tema de la
incidència de la pobresa infantil, per tant, familiar, que va més
enllà de només el diagnòstic de l’infant, sinó que és el volum,
el conjunt de les famílies i sobretot la salut mental, la salut
mental agreujada i és una de les majors... nombre de consultes
que vostès han tengut a l’OBIA envers aquest tema, no?,
l’efecte psicològic que ha tengut i les consultes envers trastorns
alimentaris, ansietat, pena, soledat, etc.

Per tant, són dos reptes importants dins la transversalitat i
el paper que l’OBIA pot desenvolupar de tutela, de seguiment,
de vigilància, que es compleixi la normativa i es duguin a terme
els programes de què tenen dret els infants, els adolescents i les
famílies. Crec que és un repte important donades les xifres que
tenim.

Jo li faré referència a una qüestió que ens preocupa molt i
que el nostre grup parlamentari n’ha fet seguiment, de fet, hem
registrat una sèrie de preguntes de control, l’OBIA forma part
del grup de treball d’abordatge de l’estació intermodal de
Palma juntament amb l’Ajuntament de Palma i juntament amb
el Consorci de Transport del Consell de Mallorca. 

Vostè sap la incidència contínua que hi ha i també -
diguéssim- la impotència d’almanco el que suposa el control i
el seguiment de seguretat allà i no parl de seguretat ciutadana,
parl de seguretat de prevenció, des de la prevenció, és a dir, de
poder detectar, denunciar i actuar abans que es cometi una abús
cap a un menor als banys, als racons, etc. És un tema que està
pendent i un tema que malauradament cada dos per tres en
surten notícies, tractades com es tracten, però la premsa ha de
fer la seva informació i ha de treure aquests casos. És una
inquietud que tenim i que crec que compartim tot el conjunt de
la ciutadania. Nosaltres sí que consideram, i estic ben segur que
vostè també ho considera, que només que passés a un infant, a
un adolescent és greu, de 5.335 envers 220.000 evidentment és
una xifra que estadísticament i sociològicament no té un
impacte, més enllà d’això té un impacte de vegades irreversible
en infants i en famílies i crec que no ens han de guiar les xifres,
ens han de guiar les situacions. Sé ben cert que això serà un
referent per part seva.

Vostè ha comentat i em sembla interessant, nosaltres li
demanarem també la seva valoració després d’haver visitat tots
els centres de mesures judicials que depenen de la Conselleria
d’Afers Socials i Esports, nosaltres els hem visitat, el nostre
grup parlamentari ha visitat fins i tot Es Fusteret després del
trasllat perquè enteníem que era important donar suport als
recursos que els educadors, que els treballadors que van allà i
que intervenen demanaven i denunciaven i sobretot poder veure
les millores que s’han dut a terme, el que serà Quatre Pins que
deu quedar poquet per als trasllat, segons se’ns va dir
s’executava dins enguany, i sobretot el que ha estat traslladar
un servei, una instal·lació com Es Fusteret a un lloc que no era
el més idoni, però que ha tengut millor adequació d’on era
devora el Metropolitan.
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Li demanaré especial...., entengui’m vostè, fiscalització en
seguiment, interès i petició que s’executin els terminis. Ens va
preocupar una cosa envers el centre terapèutic per a joves de
mesures judicials. L’informe del Sr. Carballo 2020, no entenem
com encara no s’han executat donat que hi ha un solar i està
cedit, resposta de la consellera la setmana passada: no es pot
dur a terme perquè el solar, que és propietat de la comunitat
autònoma cedit, hi ha un informe de qüestions de medi... del sòl
hidrològic que no ens ho permet, no sabem quan es podrà
executar.

És una de les demandes més urgents que demanen els
educadors i els que hi intervenen, no tan sols les entitats, les
famílies, sinó per descomptat també és que Quatre Pins no és
lloc adequat per aquest tipus de tractament i els recursos són
insuficients. 

Crec que des de la direcció de l’OBIA, de l’equip de
l’OBIA és un tema en el qual han d’estar molt a l’aguait perquè
s’executi el més aviat possible. Nosaltres ho demanarem i hi
donarem suport a través d’una iniciativa pressupostària, és a
dir, que es doti immediatament una altra alternativa per dur a
terme aquest centre terapèutic tal i com està definit per als
experts que hi han de ser. Es duen actuacions, no estic dient
que no s’estiguin fet actuacions. Estam dient que es va anunciar
com a objectiu perquè era prioritari dins el tractament d’aquests
joves.

Entenc que vostè ja ha fet reptes de les valoracions i
recomanacions que ha fet el Sr. Carballo dins la memòria, i el
seu equip, com a reptes de seguiment i de millora de reclamar
que es duguin a terme la millora de protocols, de coordinació,
etc. Per tant, sobre aquest tema no hi faré reflexió.

Interdepartamentalitat, crec que compartim..., crec no, estic
ben segur que vostè i jo compartim el concepte i la necessitat
que els governs, les administracions entenguin la
interdepartamentalitat no com unes cadires de comissió on
s’envia un cap de servei quan està configurada per la major
representació política i, per tant, decisòria d’un executiu, és a
dir, consellers, conselleres, directors, directores generals. 

Tenia raó, té raó la consellera Fina Santiago en part quan
diu que és que perquè es dugui etc., i no desenvolupi la tasca
que li correspon que són propostes ben tancades, ben fermes
que vagi a un consell de govern, no creuen necessària una
comissió interdepartamental, nosaltres sí perquè es va definir
i es crear en aquest sentit i no ha complert el seu itinerari. 

M’agradaria saber el seu parer sobre si està d’acord vostè
que comissions interdepartamentals com la de joventut per
exemple, estam parlant dins el seu àmbit de joves encara de 16
a 18 anys, per tant, una població important, és essencial,
nosaltres creim que sí. 

Hi ha un llei, hi haurà un pla, la comissió
interdepartamental joventut ha de deixar de ser una direcció
general on li cauen simplement que complementi actuacions
perquè ho diu l’Estatut d’Autonomia. Per tant, m’agradaria
saber el seu parer. Nosaltres li hem demanat a la consellera i
entenem que s’ha d’impulsar aquesta comissió
interdepartamental que no és que no s’hagi convocat en aquesta

legislatura, no s’ha convocat ni a l’anterior ni a l’anterior, per
la qual cosa durem tres legislatures, perquè la Llei de joventut
no la podrà desenvolupar fins al final quasi de 2023 en veure’s
els resultats, que la comissió interdepartamental, aquesta
transversalitat necessària damunt una població important que
comença la seva emancipació per dir-ho d’alguna manera... és
un instrument necessari. És un instrument... és un consell de
govern a cadascuna de les diferents conselleries, petit, que
trasllada propostes materials cap al Consell de Govern que és
el que ho va decidir.

No el vull saturar molt amb més preguntes, crec que hi
haurà... oportunitat... nosaltres vàrem demanar abans que fos
cessat i dimitit o apartat o que no hi és al Sr. Carballo una visita
a la seu de l’OBIA per conèixer el seu equip. Vostè ha dit que
és un equip qualificat i un equip competent, cap dubte, també
ho va traslladar el seu antecessor. Jo el que li vull demanar és
si és suficient, si vostè el considera suficient envers els seus
objectius que ha plantejat i l’objecte que té més enllà de...,
evidentment, la darrera notícia em sembla que he vist a la
pàgina web de l’OBIA és de setembre octubre de 2020. 

Entenc jo que a part d’això tal vegada és que necessiten
equip també per estar damunt una línia de comunicació com és
el portal, però sobretot ho dic perquè hi ha una oportunitat en
aquesta comissió i amb aquests grups parlamentaris de fer
precisament esmenes i propostes al capítol 1 i als projectes
d’inversions, capítol 6, precisament entre d’altres de l’OBIA.

Per tant, m’agradaria la seva valoració envers els recursos
que vostè té disponibles dels objectius que s’ha marcat i la
motxilla, i no de problemes, sinó de reflexions que la memòria
de l’OBIA amb les circumstàncies que han passat i aquestes
conseqüències que té la postpandèmia seran suficients per
poder desenvolupar amb eficàcia i sobretot amb fites d’assolir
a la propera memòria de 2021 i 2022 de l’OBIA.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, Sr. Riera, benvingut a aquesta casa seva, supòs que
haurà de venir més vegades perquè el convidarem més vegades
perquè vengui i també a la persona que avui l’acompanya, una
excompanya de premsa periodista amb la qual he tengut el
plaer de fer feina fa un parell d’anys, no m’he pogut callar
d’anomenar aquesta antiga amistat.

Dit això, jo així d’entrada li veig tres coses, a vostè, així
d’entrada, només de mirar-lo i d’escoltar les seves paraules:
primer, que és polifacètic, per totes les coses que ens ha dit;
segon, que no sap dir que no; i tercer, que és sincer perquè diu
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que fa quinze dies que ha arribat i que pràcticament encara està
aprenent la lletra petita de la feina que se li ha encomanat.

Així d’entrada també li vull dir que entenc i entenem que
vostè està vacunat, perquè com sap el Sr. Carballo va ser cessat
del seu lloc perquè no havia estat vacunat i no sé si m’atreviria
a demanar-li si considera que va ser correcta aquesta actuació
de la Sra. Santiago o si ja és ficar-nos en valoracions que vostè
considera que no ha de fer.

Vostè ha dit també, com bé deia el Sr. Gómez de Ciutadans,
que s’ha trobat un equip de persones compromeses, però és un
equip de persones suficient per la tasca i la responsabilitat que
tenen? Vostè lluitarà perquè hi hagi més persones que
l’acompanyin en aquesta nova aventura?

Ha parlat dels objectius, entre d’altres visites als centres de
menors de justícia, juvenil, és cert que nosaltres també els hem
visitat i la veritat és que en general la sorpresa va ser..., bé, a
banda de la llàstima que hi hagi persones que hagin d’estar
tancades pel seu mal comportament que si ens haguéssim
d’anar a l’origen d’aquest comportament tal vegada trobaríem
responsables que no són ells mateixos, encara mentre siguin
menors, però sí que la feina pareix que està ben controlada, ben
situada, ben organitzada i que ha trobat grans professionals i
educadors socials.

Per altra banda, tot i que vostè dirigirà una organisme
independent, ha rebut consells, recomanacions, instruccions
concretes per part de la persona que l’ha contractat, en aquest
cas la Sra. Santiago?, perquè ella va venir aquí la setmana
passada i va dir que era un organisme independent i que ella no
havia de valorar aquest informe que havia fet l’OBIA parlant
de l’any 2020. Però en qualsevol cas, imagín que quan algú
contracta i dóna aquesta confiança a una persona, li deu haver
dit almanco tres trets importants de saber cap on ha d’anar la
seva tasca. No sé si és així o no, si ho pot contar, però si vol
compartir amb nosaltres aquestes recomanacions, aquests
consells o aquestes instruccions estaríem encantats.

Trencaran la gestió de Serafín Carballo, o serà continuista?
Crec que també és la primera pregunta, però encara n’hi faria
una altra, és a dir, trencaran amb la gestió de Serafín Carballo,
serà continuista i en cas de voler trencar, és possible que això
es faci o és una institució, una oficina que és absolutament
tancada en relació a poder innovar?, no sé si ho és o no,
nosaltres la coneixem poquet, només pels informes i per les
persones que han vengut aquí abans de vostè, en aquest cas el
Sr. Carballo.

Aquest informe de l’any 2020 que la setmana passada ens
va venir a valorar la Sra. Santiago, que, per cert, li he de dir
que no li va agradar gens que la cridàssim per aquest tema,
també li he de dir. Hi ha un paràgraf a la pàgina 52 que diu ...,
que creim que és molt important i que creim que a més a més
és el quid de la qüestió. Jo li puc llegir si vol, diu: “estam
obligats a fer una reflexió profunda entre administracions,
societat, partits polítics i tercer sector, sobre què succeeix a les
Illes Balears perquè any rere any es doni una situació tan
alarmant que col·lapsa els serveis de protecció infantil i que
reflecteix la manca d’un treball de prevenció efectiu, que eviti
que es produeixin aquests atemptats contra els drets dels

infants. Falta -diu- una planificació estratègica d’àmbit
balear”.Vostè tendrà molta feina a partir d’ara, per estar a punt
de jubilar-se, supòs que comprèn que s’ha ficat dins una oficina
que té un gran repte al davant, que és el de posar la punteria
allà on hi ha el problema i, si és possible, la solució.

Dites aquestes primeres valoracions i qüestions que pensam
que són importants per situar el personatge, la persona i el
responsable de l’oficina, quines primeres valoracions ha tengut
dins l’OBIA, a part que està acompanyat d’un equip de
persones compromeses i de grans professionals? Quines
mancances ha detectat quant a funcionament?, a banda que
nosaltres pensam que és una oficina massa petita per la
responsabilitat que té. Quins canvis farà, si és que els farà i els
pot fer, que ja li he demanat d’una altra manera. I per altra
banda també, quina és la seva valoració en relació amb aquest
informe que segur que s’ha llegit ja de l’any 2020 i que va
publicar el seu predecessor, Serafín Carballo. 

Quina valoració faria, la situació és dramàtica en aquesta
comunitat, perquè si parlam d’habitatge, en aquest informe hi
ha més de 30.000 llars compartides a les Illes Balears, 10.000
de les quals tenen menys de 48 metres quadrats; problema greu
d’habitatge, de preu d’habitatge, d’accés a l’habitatge; els petits
negocis, els autònoms, si parlam de comerç, s’han dut una de
les pitjors parts d’aquesta tragèdia, amb els milers de famílies
que depenien d’aquests petits negocis. 

A educació hi ha nins que han quedat despenjats i
segurament ho han fet per sempre, hi ha l’escletxa digital. 

Hi ha hagut el tema emocional de l’aïllament per mor de la
pandèmia. I després hi ha el tema que anomenava abans i del
que se n’ha parlat aquí, els problemes de desigualtat que acaben
en abusos de tot tipus cap als nostres infants. 

La salut mental també és un tema que preocupa molt a
aquest grup parlamentari. No sé si vostè està tan preocupat com
nosaltres, que crec que sí, per aquesta qüestió.

Jo no li faré massa preguntes més, perquè acaba d’arribar,
vostè ho ha dit, du quinze  dies i crec que el que cal ara i el que
és correcte és donar-li la benvinguda, que tengui molt sort i
encerts i en aquest torn primer d’intervenció no afegiré res més,
que crec que ja n’hi ha.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
En primer lloc donar-li la benvinguda a vostè i també a la
persona del seu equip que l’acompanya. També li volem
traslladar, com no pot ser d’una manera, l’enhorabona. Pensam
que vostè té un repte molt important: que la veu dels nostres
infants i joves sigui escoltada, les seves necessitats, les seves
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reivindicacions, dins tots els àmbits de la ciutadania, al mateix
temps que garantir la no vulneració dels seus drets. Una labor
que he pogut resumir breument, però que sabem que és una
tasca àrdua i també una tasca complexa, però al mateix temps
també, n’estic segura, serà gratificant.

És cert que la setmana passada aquí va venir la Sra.
Santiago i no va voler defensar l’informe anual del Sr. Serafín
Carballo, entre altres coses perquè ella defensa l’autonomia
d’aquesta oficina. Nosaltres també pensam que ha de ser una
oficina i, de fet, així és per al seu funcionament i organització,
autònoma. Tot i que, a pesar de què no ha sortit aquesta llei de
síndic de Gregues, de la qual els grups parlamentaris en tenim
bona part de responsabilitat, evidentment està inscrita a la seva
conselleria. Però sí que és cert que va respondre qüestions
referides a les seves competències, vàrem poder parlar de temes
de pobresa, també del tema d’explotació sexual, almanco
aquesta diputada que li parla.

Però vostè avui ha presentat el seu programa de feina, un
programa de feina que entenem, o jo almanco ho he entès així,
que era una línia continuista del seu antecessor. És evident i
amb els seus arguments, deixa palès que la perspectiva de la
infància és un principi transversal i una visió important que ha
d’acompanyar el conjunt de totes les institucions de les nostres
illes, fins i tot ha parlat vostè d’entitats privades. I aquesta
perspectiva es desprèn amb el seu full de ruta que ha defensat,
un full de ruta que compartim i que ja li vull avançar que per
part del nostre grup, dins la nostra capacitat de promoure
iniciatives, intentarem contribuir-hi a través de la nostra acció
política.

Respecte de l’objecte d’aquesta compareixença, hi ha
moltes qüestions a què ja s’hi han referit portaveus anteriors,
això és el que té ser la darrera a intervenir, per tant, no les
reiteraré, però sí vull incidir en una sèrie de temes que ja han
sortit, és el tema de la salut mental amb els infants i joves,
evidentment agreujat per la COVID-19 i que creim que estaria
bé que des de l’OBIA, dins la seva activitat de cooperació amb
altres administracions, s’impulsin accions concretes que
estiguin relacionades amb la prevenció, perquè els símptomes
no puguin passar desapercebuts per part de les famílies o les
persones cuidadores. Sembla que segons els darrers estudis
recents, que costa molt que s’adonin d’aquests símptomes i que
quan l’infant ho manifesta, de vegades no li prestam tota la
importància que li hauríem de prestar. Per tant, pensam que
aquí hi ha tota una línia de feina que des de l’OBIA es podria
impulsar, a través evidentment de totes les institucions. A
banda d’efectivament, reivindicar més professionals per a tot
aquest tema relacionat amb la salut mental, no només quan
governam, sinó que som a l’oposició. 

Pensam que també hi ha un altre punt en tot el tema de salut
mental que té a veure amb l’activitat comunitària. Hi ha moltes
entitats que sí que treballen en temes de salut mental i avui s’ha
parlat molt de tractar les coses des d’un punt de vista
interdepartamental. Pens que aquest també és un tema que dóna
lloc a poder treballar d’aquesta manera.

En l’àmbit educatiu, hem començat el tercer curs amb
presència de la COVID-19 a les escoles. La presència del virus
a les escoles ha afectat en menor mesura als índexs generals i

les escoles s’han mostrat com espais segurs. Equips directius,
docents i alumnes amb el seu exemple i comportament, han
permès mantenir la màxima activitat possible, però no ha estat
evidentment exempta de sacrificis. La presencialitat dels
alumnes als centres es va haver d’escalonar segons el risc de la
incidència, els joves han hagut de combinar l’assistència als
centres amb les tasques des de casa. Vostè abans ha parlat en
termes generals sobre el tema de l’absentisme escolar, com creu
que ha pogut afectar aquesta intermitència que parlava entre
casa i centres educatius amb el procés de socialització i també
amb l’estat d’ànim, amb aquest benestar emocional? I
considera que tenim aquest marge per poder revertir aquesta
situació?

Per altra banda recentment també s’ha aprovat el pla de
conciliació de la vida laboral i familiar per part del Govern de
les Illes Balears i pensam que aquesta és una eina important i
ens agradaria saber quina incidència creu que tendrà per al
benestar de la infància i la joventut que viuen a llars, sobretot
a llars amb rendes més baixes. Vostè ha parlat abans de la Llei
de la infància que es va aprovar la passada legislatura, ara
tenim un nou marc que evidentment encara no arribat al
Parlament, que esperem que arribi el més aviat possible, que és
la Llei de joventut. Pensam que aquí s’han de preveure tots els
mecanismes de participació de totes les entitats, també
reconèixer el Consell de la Joventut com a màxim òrgan de
participació juvenil i que no depengui de la voluntat
pressupostària d’un govern o no sinó que evidentment pugui ser
reconegut, com així li pertoca.

Tendrem temps de parlar de molts d’aquests temes, avui és
la primera vegada que vostè compareix aquí i nosaltres sí que
volem de qualque manera agrair les seves explicacions i dir-li
que el nostre grup es posa a disposició per poder treballar de
manera conjunta en totes aquelles qüestions que considerin
necessàries.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Contesta ara el Sr. Riera
Moll.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Josep Riera i Moll):

A veure si seré capaç de contestar a tot perquè... si us
sembla vaig contestant ara que la Sra. Durán ja hi és, intent
contestar un poc a tot el que més o manco he apuntat. 

Completament d’acord amb els terminis de cessament, no
sé què li he de dir, jo també estic d’acord que no ens hauríem
de torbar tant, però no és una qüestió meva, però hi estic
completament d’acord.

Alguns de vostès m’han demanat també si pens ser
continuista o tal, jo no vaig veure cap impediment a una feina
que vaig considerar que estava ben feta o que consider que està
ben feta. Com saben el Sr. Carballo va ser convidat a deixar el
seu càrrec per un tema puntual, tampoc no sé si som la persona
adequada per ser jo, això en tot cas hauria de ser la consellera,

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 68 / 4 de novembre de 2021 1117

però si volen el meu punt de vista els diré que també ho
consider normal, entre cometes, eh?, és a dir, com a govern i
fins i tot quasi quasi si m’apura com a educador si he de donar
exemple a la gent que tenc davant se suposa que, i si tots
nosaltres ens hem posat d’acord que la vacuna pot ser un
element eficaç, és normal que tots estiguem d’acord amb aquest
punt, però bé, ja li dic, no som jo qui va prendre la decisió.
Vull dir-li, i això també tal vegada li correspon a ell, però que
crec que fins i tot el Sr. Carballo ha va entendre, almanco en
converses que jo he tengut amb ell. 

Per on començam? Per reduir la pobresa. Clar, vostès saben
tan bé com jo que jo no tenc potestats executives si no, estaria
en el lloc on estan vostès, en tot cas han de ser els partits que
ho tenguin. Sí que és veritat que segurament podem fer
moltíssimes recomanacions i podem ser més insistents, igual
hem de seguir aquest camí, és a dir, tal vegada no n'hi ha prou
amb la insistència que hem tengut i haurem d’estar més a sobre
de totes les administracions. 

Tema de salut mental, algunes qüestions tal vegada...,
contest a la Sra. Durán perquè és la primera que ha parlat, però
a mesura que contesti als altres ja veurem si anam... 

Salut mental, la idea és, avui matí amb els professionals que
hi eren, ells són conscients de les dificultats que tenen, ells
saben millor que jo fins on arriben o fins on no arriben, però
valoraven molt bé la trobada que ja vàrem tenir des de fa dos
anys i les gestions que s’han fet i m’insistien per poder seguir
en aquesta línia. Segurament constituirem, duc encara calent el
document d’avui matí, tot un tema de..., un espai de
coordinació interinstitucional que ens demanaven. Nosaltres
ens hem ofert a fer aquest espai d’interlocució, a ser allà, a
seguir exigint recursos si s’escau o a programar més coses com
la jornada que hi va haver de tot el tema de suïcidi que es va
celebrar al Trui Teatre i les posteriors formacions que hi ha
hagut. De fet, avui matí ja he fet gestions per veure si alguns
dels recursos econòmics de què nosaltres disposam es poden
utilitzar per a aquestes finalitats. Intentam treballar en aquesta
línia.

En educació ens passa dos reals del mateix, estic realment
preocupat de veure l’absentisme i a posta jo ja els comentava
que intentam fer un mapa de les situacions i veure on arribam
i on arribam per seguir sent exigents en educació. Serà -supòs-
que un poc la nostra feina, no?, ser el Pepito Grillo de totes les
administracions i estar-hi a sobre a veure ... 

És veritat que en general m’he trobat, almanco a nivell
personal ho consider així, ara veurem com avançaven, no sé per
què m’estrany perquè hi duc trenta anys, que els terminis són
impresentables, sincerament us ho he de dir, però no sé a qui...,
per on he de començar, és a dir, tres, quatre anys per contestar
a segon quin..., és veritat que no tot depèn de nosaltres ni depèn
de l’administració, us dic que també m’he trobat casos en
justícia, quatre anys per contestar què feim amb aquell nin,
sincerament, jo..., però ja us dic, amb Justícia és l’únic amb qui
encara no m’he trobat. 

El tema del RUMI el milloram dia a dia, és veritat que
tenim moltes demandes, però que segurament n’hi podria haver
més, esperem que no. És a dir, el fet que hi hagi demandes han

de pensar vostès, no sé si l’han activat alguna vegada, que
algunes poden ser sospites, nosaltres fins i tot recomanam que
no s’assenyali mai l’apartat de sospites sinó que ja es posi que
és maltractament. Només el fet que qualcú de nosaltres ens
assabentem que aquell nin ha pogut rebre una bufetada o que
aquell nin ha estat malmenat per alguna cosa ja pot significar
un maltractament. Per tant, la difusió que es fa després dels
diferents formularis, tot i que arriben sempre als mateixos llocs
dels professionals, però és veritat que alguns fan més vies que
els altres. A posta nosaltres, de fet, s’adeqüen tots els
formularis que tenim, segurament la paraula “sospita”
desapareixerà en els propers formularis, nosaltres ja hem
insistit en el tema, treballam, i els ho he comentat, en temes de
joventut perquè hi hagi formularis específics per a les entitats
de lleure que en aquest moment es troben que a l’hora
d’emplenar un formulari no són allà i hem demanat que per
favor es pengin ja els formularis que no hi són dedicats a la
ciutadania. Per tant, amb el RUMI crec que seguim avançant,
ells mateixos són conscients que hem d’accelerar el tema. 

En els centres de menors, Sra. Durán, només he apuntat
centres de menors i ara ja no em record què m’ha demanat, si
no li sap greu...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord, les visites, sí, sí, no, és cert que quan jo he posat...,
exacte, em pareix que deia això, que jo he posat que hi havia
uns professionals adequats darrere és perquè és la primera visió
que tenc, eh?, que es fa una gran feina. Segurament manquen
protocols, segurament ens trobarem centres on manca personal,
n’estic convençudíssim. No tenc tan clar que tenguem centres
tan saturats. A veure, els centres el que passa és que estàvem
acostumats, vostès coneixen tan bé com jo que els centres
funcionen amb unes places màximes, no tenc tan clar que els
haguem saturats fins a passar-nos..., que ens haguem passat
d’aquestes places, eh?, però tampoc no ho podria jurar. Ara, sí
que és cert que estàvem acostumats a funcionar amb quinze
places a aquell centre perquè el meu centre tal vegada era de
vint places i aquestes cinc places sempre les tenia per a
emergències i a un moment donat s’ha donat la situació que
hem ocupat la totalitat d’aquestes places i això ens dóna la
sensació que tenim abarrotats els centres. Això és possible que
succeeixi, de totes formes, una vegada que hagi passat pels
centres, a la seva disposició. 

La Sra. Mayor parlava d’Internet Segura, seguirem
treballant amb la comissió en el sentit que hem de veure quins
efectes tenen tots aquests aparells tecnològics als nostres joves. 

El dia a dia dels centres és un poc el que comentava ara,
intentarem fer el retorn.

Coincidim en la millora dels mitjans de comunicació. 

En temes de maltractament ens preocupa, seguirem
treballant a la comissió i seguirem veient a veure si tots els
protocols que tenim són els adequats, segurament alguns no ho
són. Jo la sensació que he tengut és que el renou ens ha fet més
mal que bé, els mitjans tenen dret a informar, hi estam
totalment d’acord, però em comença a preocupar quan les
mateixes nines dels centres em diuen: “jo ja no dic que visqui
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a un centre perquè això m’està exposant més”. A mi em
preocupa, la resta d’infants no diuen que deixen de viure amb
les seves famílies ni si viuen a tal carrer o a tal barriada, no? I,
per tant, em preocupa que em venguin aquests infants a contar-
me aquestes coses, haurem d’estar molt a sobre del tema.

La Comissió d’Infants, ja ens advertia que no és un
problema que només tenim nosaltres. Això no vol dir que ens
haguem de conformar, en absolut, jo crec que hem de seguir
insistint, hem de seguir acceptant que alguna cosa no està
funcionant. Quan jo deia de contactar amb altres entitats i amb
altres professionals és perquè crec que tenim una mancança de
treball amb valors a la nostra societat. Alguna cosa està passant
que ens estam botant coses, ens estam botant coses com
aquestes, és a dir, ja no només és que exposam aquestes menors
o que s’exposen elles mateixes sense voler, és a dir, es pensen
estar en un entorn segur, la darrera al·lota tenia 17, va sortir de
bauxa amb dos companys i les càmeres de seguretat de la
policia varen detectar que alguns dels seus companys captaven
turistes per oferir-los l’al·lota.

Per tant, ens preocupa aquest tema i intentarem intensificar
tot el que puguem els contactes amb policies o amb la gent que
hi hagi... Ara, jo sincerament, crec que serà un tema difícil i
complicat, en tots els aspectes. Quan els deia que el renou ens
fa mal és perquè pensava que recuperar aquestes nines, els
especialistes ens diuen que ens costarà un mínim de devuit
mesos. Per tant imaginin tot l’esforç que hi ha darrere. 

A les pàgines web, res a dir, i ja no parlam de les xarxes
socials que no sé per què tenim Facebook i Twitter, des de
quan estan aturades.

Amb la pobresa, tornam a insistir en el mateix, nosaltres no
tenim aspectes executius però sí que és ver que crec que hem
de seguir amb la radiografia; a algunes barriades ja l’hem
començada i hem de seguir insistint i tocant portes, no ens
quedarà més remei. 

No sé si era vostè que em demanava si és normal on situam
els MENA. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En general, no, no, és que sé que qualcú ho ha comentat,
eh? A posta us dic que potser és que estic contestant a
preguntes d’altres, eh? 

És la solució que està optant en aquest moment la gent que
està treballant amb menors, els estam traslladant a zones on
tenen molt de camp. No ho sé, a mi no m’agrada. Alerta, a mi
no m’agrada. Potser és l’espai adequat en moments molt
puntuals. Tenim gent que se’n va a viure al camp i és feliç, però
que els estiguem traslladant perquè no hi ha manera de tenir-los
a ics barriades perquè es converteixen en centres conflictius, bé
o perquè ens ho sembla, això és una altra, algú de vostès -i ja
m’estic posant aquí a preguntes- demanava a veure què ha
passat amb el ressò mediàtic. Els joves de NORAI, els puc
assegurar per les queixes que tenc que no són una joia, ara,
l’entorn i tot el que s’ha generat al voltant els puc assegurar que
és un tema de territori, és un tema de territori, de clans, de

drogues i d’altres històries, no és un tema de tenir simplement
el centre de NORAI allà.

Per tant, a posta deia jo això dels mitjans de comunicació.
És a dir, ningú no vol tenir un centre devora ca seva, a qualque
lloc els haurem de posar, és a dir, ningú no vol tenir un centre
de Projecte Home, ni un centre de rehabilitació de toxicòmans,
ni un centre de rehabilitació de... Per tant, a posta dic, no ho sé,
haurem d’estudiar a veure què feim. 

Juanma, síndic de Greuges, aquesta vegada és la tercera o
la quarta que ja m’adreç a la conselleria dient que tothom em
demana el mateix, és a dir, abans de començar ja m’acomiaden,
perfecte. No hi ha problema, jo som el primer que hi estic
insistint, eh? Em consta que també hi ha entitats i jo crec que
tots coincidim en el mateix: trenta anys sense síndic de greuges
en aquesta comunitat és per fer-s’ho mirar, però aquí sí que no
sé si jo podré fer qualque cosa més que remugar, per a mi està
tot en les seves mans, avui en dia, no sé... Tant de bo! Tant de
bo hi arribàssim, a un síndic de Greuges, i poguéssim tenir
aquesta independència; independència que, per altra banda -ja
també de passada contestaré a la Sra. Pons-, no m’han dit res,
li ho puc assegurar. No, no, no. Quasi em va venir just que em
diguessin on era l’Oficina. En aquest aspecte li puc assegurar
que la Sra. Santiago va ser molt correcta i no li dic perquè sigui
la senyora que em va telefonar, de fet, els he de comentar a
vostès que jo no vaig contestar a la primera, m’ho vaig haver de
pensar, una mica, no perquè el tema no m’engrescàs moltíssim
sinó perquè hi havia molts de temes que havia de tancar, em
vaig preocupar de veure com estaven els meus companys que
em substituirien a la feina, si serien acomiadats o no pel fet que
jo me n’anàs, i no, els varen ampliar les hores, per tant vaig dir,
va bé; em preocupava que jo dirigia una fundació i la vaig
deixar sense presidència d’avui per a demà i li vaig dir a la Sra.
Santiago que si jo no trobava un president o una presidenta jo
no deixava la meva fundació i mira que no em pagaven res a la
fundació però trobava que no els podia deixar, per tant, no vaig
contestar a la primera, però els puc indicar que amb això cada
vegada que me la trob per a mi que em diu el mateix, bé, de fet
en tots aquests dies només l’he vista una vegada i una cosa que
li vaig demanar em va dir això és cosa teva, sou independents.
Dic, va bé, a posta dic que no, no, és totalment independents,
no hem rebut cap indicació. 

He de reconèixer que la conselleria és molt aplicada en
aquest aspecte, procura donar-nos..., no ens ha donat ni una
sola indicació, no ens ha dit cap on hem d’anar, no m’ha dit en
cap moment si podia utilitzar tot el del Sr. Carballo o no, ni una
sola indicació. Venc a dir, jo en això estic bastant satisfet. Em
van demanar si m’havia vacunat, sí és cert, jo li he dit, i si
pertanyia a qualque partit polític, que no hi pertany, no ho he
estat mai, si pertanyia a qualque sindicat, mai no he estat
sindicat i, de l’única fundació que era, em vaig haver de donar
de baixa, a posta dic no, no estic enlloc ni estic fermat a ningú.
Li puc dir, i tots els que em coneixen ho saben, vaig estar
també a la comissió d’ètica del Col·legi d’Educadors i els puc
dir que si rebés una indicació me n’aniria, venc a dir, en aquest
aspecte no sé si els serveix de tranquil·litat però si he entrat és
precisament perquè hi havia aquesta independència de totes les
coses. 
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Tenim una mala situació sanitària, una mala situació
social..., sí, però tornam a estar en el mateix: estic fermat, eh?
Nosaltres cada dia insistim, nosaltres cada dia reclamam i feim
diverses cartes a diferents mitjans, no deixam cap procés aturat.
Completament d’acord que la interdepartamental de joventut -i
ja he pres nota per reclamar-ho- s’hauria de posar en marxa,
completament d’acord.

I l’equip que tenim, que també ho han demanat alguns de
vostès, de moment és suficient. Jo crec que som capaços de
suportar més feina de la que tenim. Amb això no ho dubt. De
totes formes, si faltàs..., de fet, el decret de creació que vostès
deuen conèixer ens donava més gent, més gent que no hem
tengut mai, ara, jo en aquest moment no estic capacitat, o sigui,
crec que havíem de ser set, però en aquest moment els puc dir
que el que tenim, ens basta, feim feina i arribam a tot. Si no fos
així, ja remugaríem.

Control a la Intermodal. Hi estam fent feina, amb aquest
equip. És complex perquè estam en territori que no és de ningú,
és a dir, segons quines zones resulta que són de Serveis
Ferroviaris, segons quines zones depenen de l’Ajuntament de
Palma... Hi haurem de seguir estant molt a damunt, és l’únic
que us puc dir. 

Persones suficients..., parlava la Sra. Pons. Crec que ja he
contestat, seguim amb tots els projectes del Sr. Carballo. No
n’he trobat ni un que digui que està mal fet. És ver que jo els
deia al principi jo crec que coses que jo canviaria però no
perquè estigui mal fet, segurament jo intentaria o faré el
possible perquè la propera informació, el nostre proper informe
anual, sigui més pedagògic en tots els aspectes, que ens recordi
tots i cada un dels aspectes de la convenció dels drets dels nins
i en quins nosaltres estam incidint, però la resta, m’ha semblat
correcta. Si en trob qualcun que tal volta no m’anàs bé, potser
el deixaríem però ja els dic, a hores d’ara m’ha semblat..., de
fet els puc dir que, menys alguns aspectes puntuals que duia
directament el Sr. Carballo i dels quals ja m’ha traspassat i
m’ha dit, mira això són les quatre coses que jo havia iniciat i
que a l’equip de l’Oficina encara no els havia donat temps ni de
donar-los-hi, la resta, l’Oficina ha seguit duent un funcionament
bastant normal, ha seguit atenent queixes, ha seguit fent
reclamacions d’aquelles que ja estaven començades, ha seguit
tocant portes a diferents administracions, per tant, en aquest
aspecte no em fa pensar que manqui gent a la nostra oficina de
moment.

Algú em demanava que valoràs l’informe. Crec que els ho
acab de dir, eh?, per a mi l’informe està bé, té algunes coses
que efectivament ens han de fer reflexionar, però pens que això
és un poc la feina nostra de l’oficina. Nosaltres segurament no
podrem arreglar directament coses perquè no és la nostra tasca,
però sí que podem treure els colors a algú i podem dir: “escolti,
això no ho estam fent bé”, hauríem de treballar perquè això es
pogués fer.

La Sra. Gamundí també... no sé si ja ho he contestat tot,
parlàveu del desenvolupament de la llei, tenim pendents, hi ha
coses que van cap al Consell de Mallorca i per tant, tendrem
allà tota una feina a controlar. 

Parlàveu de salut mental i de prevenció, ja us dic, la nostra
idea serà constituir aquest equip, intentar reforçar-ho al màxim.
Els he demanat a veure si aquest equip arribava a totes les illes,
m’han comentat que a nivell sanitari sí que arribam a totes les
illes manco a Formentera, però és veritat que es trobaven amb
algunes mancances sobretot a l’hora d’internar gent, crec que
el centre de dia i l’internament tant sols es pot fer a Mallorca i
això sí que serà alguna de les coses que haurem de traslladar als
respectius consells, al Govern de les Illes, etc.

Em demanava la Sra. Gamundí com afectarà les rendes
baixes, malament, l’informe FOESSA ja ens ho deia per
desgràcia, és a dir, ara ja sabem que la pobresa també s’hereta
i és una llàstima, i haurem de seguir treballant i traient idees.
Nosaltres de fet fins i tot..., és veritat que no tenim capacitat
executiva, però ja he vist que de tant en tant l’oficina engega
encara que siguin projectes pilot que després puguin penjar
d’altres conselleries. Intentarem treballar dins aquest tema, però
jo no en tenc la solució, sincerament, més enllà de poder
treballar i de ser-hi, tant de bo visquéssim en un món idíl·lic on
això no passàs, però tots sabem que no existeix.

No sé si he contestat a tots...

EL SR. PRESIDENT:

Començam ara el torn de rèplica, per part del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Durán per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Riera Moll,
per les seves explicacions. 

Intentaré ser concreta, una cosa que volia dir abans i li he
dit és que nosaltres..., i no és la primera vegada que ho deim, jo
mateixa, creim que fa falta molta promoció de l’Oficina, creim
que es desconeix i molt i creim que s’hauria de fer des de ben
jovenets a les escoles i aquestes visites que vostè deia que des
de l’Oficina s’hauria de sortir a fora crec que s’ha de fer i és
urgent. Crec que totes a les escoles al tauler d’anuncis que hi
havia quan jo anava a escola i que hi ha a les escoles quan jo
duia els meus fills a l’escola hi hauria d’haver informació i
informació -deman- actualitzada, aquest telèfon famós que ens
deia el Sr. Serafín Carballo i que també ha comentat abans la
diputada Mayor que és el 116 111, tampoc no es coneix, és a
dir... A més, i ho hem vist en la pandèmia, la gent quan havia
de menester alguna cosa telefonava a l’112 i s’ha acabat, no es
feia res més. Per tant, s’ha de donar molta més promoció de
l’Oficina, se li ha de donar molt més sentit. Ja li dic que a
nosaltres no ens han de convèncer que nosaltres n’estam ben
convençuts, però creim que és molt important valorar qualsevol
institució i valorar l’oficina passa pel seu coneixement i creim
que hi ha molt de camí per fer.

Protocol d’abusos. Bé, aquí a les Balears tenim protocols en
contra dels abusos sexuals i en contra de l’explotació sexual
infantil i adolescent, protocol que la Sra. Fina Santiago sempre
treu pit del mateix protocol, però hem de dir que té molt de
marge de millora per la seva modificació i la seva revisió i no
ho dic jo, va sortir a l’informe al qual vostè feia menció abans
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que va fer la comissió d’experts quan varen fer tot l’informe
de... es va fer a través de l’IMAS, no? Deia que el protocol
s’havia fet i mesclava el que era el mateix protocol abusos
sexuals i explotació sexual comercial, infantil i adolescent, i
que s’havien de tractar de manera diferenciada, una de les coses
que més es destacava d’aquest informe era la falta de
coneixement del mateix protocol dins els centres. 

Quan feien les enquestes als educadors socials, als psicòlegs
i als treballadors dels mateixos centres, hi va haver una data
que em va cridar l’atenció i era que un 19% de les persones
enquestades coneixien aquest protocol i que sabessin que
l’havien d’utilitzar i que fessin cas als terminis que allà
marquen els protocols començant per les denúncies a Fiscalia
o les denúncies a policia era manco d’un 10%.

Per tant, hem de revisar els protocols? És clar que sí, perquè
si no, hem comanat un informe supòs que li farem cas, que li
hem de fer cas; que s’havien de millorar els processos
terapèutics, que s’havien de millorar les formacions
específiques als educadors socials, que em consta que s’hi està
treballant i s’està fent, però hem de veure si basta o no basta.

Ens preocupa i moltíssim que l’IMAS retalli en
tractaments..., en atenció psicològica als nins, com hem
denunciat avui nosaltres que l’IMAS ho està fent, vull dir, no
pot ser que un professional dugui trenta, quaranta i cinquanta
menors, no pot ser, i que per demanar atenció psicològica hagis
de passar per un filtre i que depenent del professional que tenim
es pugui donar o no es pugui donar. 

Per tant, si dins els mateixos centres no tenim l’atenció
psicològica necessària, com romprem els lligams d’aquella
nina, d’aquell nin que sistemàticament ha entrat dins un cercle
i no hi ha manera de rompre’l? Necessitam centres específics,
necessitam educadors ben formats, necessitam ajuda
psicològica i necessitam collir aquella persona que ha entrat en
mans d’aquesta gent depravada que moltes vegades han
començat de la mà d’un amic o d’una amiga seu, i també dic
amic o amiga i ho poso entre cometes, sense ser conscients
d’on s’estan ficant, perquè a vegades parlam de sabates, i és un
tema que ens preocupa i ens ocupa i ens seguirà ocupant,
perquè li puc dir que jo, aquesta diputada, continuaré pam,
pam, pam, pam i demanaré per activa i per passiva a la
consellera que posi molts més recursos, que se n’ocupi molt
més perquè vostè sap que hi ha una comissió de seguiment.

No pot ser que a l’any 2019 la comissió de seguiment que
s’havia de fer dels centres de Mallorca no s’hagi reunit ni una
vegada, es varen reunir a Menorca i es varen reunir a Eivissa,
però no es varen reunir a Mallorca. Per tant, jo li deman: vostè,
sap o ha demanat vostè com a nou director que aquesta
comissió de seguiment del protocol de la comunitat autònoma,
ha demanat que es reuneixi ja per poder-se reunir amb aquesta
comissió de seguiment? Li ho deman per favor, aquí hi
participa evidentment Fiscalia, hi participa la UFAM, hi
participen educadors dels centres i altres.

Les zones invisibles, totalment d’acord. Nosaltres varen
demanar que volíem una estadística i volíem un estudi que fes
la comunitat autònoma a totes aquelles barriades conflictives de
les Illes Balears, no només de Palma, tota aquella quantitat de

nins que viuen a habitatges compartits i que en duguéssim un
seguiment. Ens varen votar en contra, ens varen dir que no.
Després sabem per l’informe que són més de 30.000 nins de la
comunitat autònoma que viuen en habitatges compartits. Ens
preocupa i ens ocupa. Estam contents que a vostè també li
ocupi.

I em preocupa moltíssim que la Intermodal, que vostè digui
que és un territori que no és de ningú, que no és ni de
l’Ajuntament de Palma... o de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
És una autèntica barbaritat, que passi això al segle XX.

I per acabar -per acabar perquè crec que ja he consumit el
meu temps-, li vull dir que sí, que nosaltres creim que la nostra
societat té un problema i un problema greu i és la manca de
valors.

Una cosa que vostè ha dit és el tema dels mitjans. Jo estic
indignada des d’ahir perquè veig el tracte que se li dóna en el
cas d’aquella menor de 16 anys d’Igualada estan dient tot el
temps “mujer, mujer , mujer”, jo estic indignada i com que li
don tota la raó... crec que la té.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Mayor per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Riera, per
la compareixença d’avui, les explicacions, trob que queda
bastant clar quines són les línies que vostè vol per a l’Oficina
i li he d’agrair sobretot la sinceritat amb la qual vostè avui ve
aquí a explicar-nos-ho tot.

M’ha quedat un tema només, que és l’oci i espais públics
saludables per als infants i per als joves. Creiem que hi ha una
mica de mancança en aquest aspecte en molts de municipis i
trobem que és quelcom que també s’ha de (...) no només des de
l’administració sinó també... bé, des de totes les entitats
possibles.

Com a reflexió final, en escoltar-lo a vostè el que sí ens
queda clar a part de compartir tots els punts que vostè ha
desenvolupat, però sí que ens queda clar que ha vingut amb
força, ha vingut sobretot per la revisió i per la valoració
d’absolutament tots els protocols en totes les àrees i trobem que
és un encert, perquè els protocols precisament estan per això,
per valorar, per fer modificacions, veure el que funciona, el que
no funciona i per anar fent les valoracions corresponents i això
trobem que és un encert de tots els camps, que no els puc
enumerar, perquè ja ho ha dit, en educació, en esbarjo, en
protocols de violència i tot. 

Llavors la conclusió que jo trec avui és, a part de tota la
feina que vostè ha vingut aquí a exposar, que sobretot el que
veiem és que ve amb moltes ganes per fer la revisió i la
valoració d’absolutament tots els protocols que trobem que és
un encert.
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Per la resta, molts d’encerts, molts d’èxits, suposo que el
veurem prest quan treguin el nou informe de l’Oficina Balear
de la Infància i sobretot ens veiem d’aquí uns dies en el
Parlament de la Infància, encara que sigui virtual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sr. Riera, vostè té... això està contestat
el mes de maig, 25 espais de grups de reunió, de treball, de
seguiment, observatoris i consell on existeix, 25, vostè diu que
té suficients recursos, jo conec com fa feina vostè i optimitza
evidentment els recursos humans i materials. Per tant, no farem
una esmena en el capítol 1, seria demagògia i si vostè mateix
considera o té un marge pressupostari per dir que no, però per
la reflexió que ha fet de necessitat de formació, de promoció
d’activitats, d’espais de trobada per interacció
interinstitucional, tal volta, i és excepcional, nosaltres no ho
demanam mai, a l’inrevés, entenem que el capítol 2 ha de ser
molt vigilat, que és despesa corrent, però si vostè fa un bon
projecte d’inversió i determina això, nosaltres hi donarem
suport a una dotació pressupostaria major del seu capítol 6, per
aquests fins que vostè ha plantejat ara avui aquí.

Per una altra banda, síndic de Greuges. Jo feia una reflexió
i vostè em deia “em fa una reflexió d’una cosa que jo no puc
fer” i tant, però a vegades fas una reflexió i ens tiram la pedra
a nosaltres mateixos i recordam que és una responsabilitat
d’aquesta comissió i ho he fet amb aquesta intenció. Tot i que
hi ha hagut un debat, ja hi ha un debat intens en el Parlament
sobre aquesta tasca pendent i compromís pendent estatutari. Ja
li anuncio que nosaltres consideram que hi ha d’haver un únic
Síndic de Greuges, tot i que hi ha diferents grups parlamentaris
que consideren que hi ha d’haver diferents síndics dins..., la
gent gran es va plantejar per qualque grup parlamentari, el de
infància i adolescents, però entenem que hi ha d’haver una
oficina potent, una oficina ben dotada i una oficina ben eficaç
amb una bona llei, perquè sigui integral la defensa dels
interessos de diferents col·lectius dels ciutadans de les Illes
Balears, independentment de la seva edat o inquietud. Hem de
caminar i hauria d’acabar aquesta legislatura almanco per
definir aquesta llei, si no per aprovar-la.

Jo li faig una petició i crec que vostè la comparteix, però
que la tengui també present. El teixit associatiu del tercer sector
que intervé en l’àmbit d’educació en valors en el lleure, no parl
només d’infants i joves en situació de necessitat de tutela, de
protecció, d’acompanyament, ni de discapacitat, etc., sinó en
general, són molt oblidats. I això és una eina d’educació i
d’interacció amb les famílies i de comunicació fonamental,
especialment per a la prevenció, per a la detecció d’abusos,
estan oblidats de protocols, de formació i d’informació. Vostè
ho sap, jo ho sé, crec que ja ho sabem tots aquí, que el
voluntariat, un voluntariat fora del seu horari acadèmic, fora del
seu horari laboral. Per tant, l’administració no són gent
alliberada, no tenen gerents a les entitats, no tenen un suport

suficient, ni uns recursos suficients, però són una corretja de
transmissió fonamental per a una tasca que precisament vostè
té com a objecte de tutela i de seguiment, i li diria que instàs
bastant les administracions a ... És veritat que els consells
insulars tenen les competències sobre aquest tema, però tenim
una oportunitat de Llei de joventut i Llei d’oci i temps lliure i
tal volta és una oportunitat també per parlar de la necessària
formació i capacitació d’aquestes entitats.

Visites a centres. Jo ja li dic que no esperarem molt, quan
vostè hagi fet la visita als centres, o li demanarem
documentació envers un informe de valoració, o a iniciativa de
vostès mateixos, de l’Oficina o nostra, compareixent en aquesta
comissió perquè és fonamental i és una inquietud que tenim
compartida tots els grups parlamentaris.

El tema de la sensibilitat en el tractament de la informació
envers situació d’infants, delictes, fins i tot prevenció del
suïcidi o situacions de temptativa de suïcidi. L’Associació
Professionals de Periodistes de les Illes Balears i el Sindicat de
Periodistes han treballat molt aquest tema, hi ha una sensibilitat
important en els mitjans. De vegades la notícia que arriba, o
que es tracta són d’altres mitjans a nivell nacional que no tenen
tota la informació i com ha comentat la Sra. Durán, tracten de
dona a una jove de 16 anys, que ha estat abusada, que ha estat
maltractada, però de vegades quan tractam la temptativa de
suïcidi, la lectura que es pugui fer és delicada i han treballat
molt. Jo l’encoratjo perquè tenguin una reunió amb aquest
Sindicat de Periodistes i amb l’Associació de Professionals de
Periodistes.

Em vull acomiadar amb una cosa, és a dir, hi ha una
referència que fa el Sr. Carballo a la memòria reiteradament i
que crec que és important i se’ns passa de vegades perquè està
a les primeres pàgines i entenem que és una introducció que
diu: “els membres del Parlament de les Illes Balears podran
sol·licitar motivadament la intervenció de l’OBIA per
investigar o aclarir actes, resolucions o conductes concretes que
afectin els menors”. Jo crec que vostè aquí du implícitament
algunes de les peticions que no sé si (...) gaire motivades més
que el Diari de Sessions i crec que aquest feedback que
puguem tenir amb iniciativa vostè de comparèixer el seu equip
aquí a la comissió, o a petició de qualque grup, serà una via
interessant de comunicació i una nova etapa important.

Em vull acomiadar amb una salutació que vostè ha fet a
l’inici de les seves paraules, quan ha dit sempre a punt amb tots
els valors que té aquest missatge, aquesta consigna i aquesta
salutació. Jo em vull acomiadar d’aquesta sessió d’avui, per
retrobar-nos en el pacte per la infància, a una altra
compareixença, o a una visita a l’Oficina, també amb un lema,
amb una consigna també amb molt de continguts en valors (...).

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part d’El Pi Proposta per les
Illes la Sra. Pons per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Continuam
amb aquesta conversa amb el nou director de l’Oficina Balear
de la Infància i l’Adolescència i som molt poques les preguntes
que li vull fer. Primera, què podem fer com a parlamentaris per
aquesta oficina i per la feina que vostè desenvolupa? Demani
perquè és el moment de què nosaltres ens posem d’acord, a més
en aquesta comissió normalment arribam a consensos amples,
en el bé de la societat de les Illes.

Per altra banda, vostè ha parlat dels mitjans de
comunicació, com també ho ha fet algun diputat o diputada
d’aquesta comissió. Jo estic d’acord que els mitjans de
comunicació tenen la seva responsabilitat, però també la tenen
partits polítics que crispen el discurs i que utilitzen com arma
política la situació dramàtica que viuen alguns infants. Ho té la
societat també, perquè la societat veu amb bons ulls aquestes
“lolitas” -diguem-ho així, com aquella famosa novel·la- o la
situació que viuen alguns nins, i encara culpen els infants
perquè fan el que volen i perquè es venen per unes esportives,
en el cas concret d’algunes situacions que hem viscut. Per tant,
mitjans de comunicació sí, però situació... societat sí i partits
polítics alguns també que contribueixen en aquesta crispació i
a tota la societat i també a tots nosaltres que tenim la nostra
responsabilitat, a vegades mirar cap una altra banda.

M’ha cridat molt l’atenció l’enquesta de l’OBIA, d’aquest
informe -i amb això ja acabaré-, que diu que entre els
enquestats hi ha un 30% que desconeixen l’existència de
telèfons d’ajuda per a menors. És a dir, és clar que aquesta
feinada que vostès fan ha d’arribar més, ha d’arribar més i
saber que si tu tens un problema com a infant, com a jove, com
a adolescent, tens un telèfon on pots telefonar i et poden ajudar,
perquè un 30% no ho sap. I després dels que ho saben, un 47%
se sap el número; és a dir, sabria dir quin és el número per
poder marcar. Jo crec que això és fonamental, perquè si l’ajuda
està establerta, els mecanismes estan establerts, però si llavors
no sabem quina és la via per arribar-hi, serveix de molt poc, o
serveix de manco del que podria servir.

Per tant, aquesta és la reflexió que li voldria fer abans
d’acabar. I després si cercam els motius de les telefonades en
aquest informe que també tenim i que ens hem pogut mirar en
reiterades ocasions, la violència exercida sobre un menor és la
primera causa de telefonades, és a dir que aquí hi ha el
problema i parlam de maltractaments físic, psicològic,
abandonament, abús sexual, expulsió de la llar, agressions
extrafamiliars, entre d’altres. El segon són els problemes
psicològics, ja n’hem parlat aquí. I el tercer són els problemes
de conducta, és a dir, que són els (...) que supòs que fan els
familiars o els centres escolars.

Idò amb aquests tres grans motius de telefonades ens
quedam i crec que poden afinar encara molt més, tot i que
donam l’enhorabona per la feina feta pel Sr. Carballo, donar-li
l’enhorabona pel nou càrrec i molts encerts, molta feina i molt
de coratge, i jo no dubt que en farà molta, perquè coincidesc
amb la Sra. Mayor que vostè ha vengut ple d’energies i això es
nota i es transmet. 

Així que moltíssimes gràcies. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bé, agrair la presència del nou director. Ens quedam amb
totes les reflexions també que ens ha llançat aquí. Sí que
compartim el tema de què ja s’ha parlat aquí sobretot pel que
fa la part forana el fet de conèixer més l’Oficina crec que també
és un dels reptes que s’hauria de tenir present. Altres temes ja
els ha comentat la Sra. Pons. També sobre el tema dels mitjans
de comunicació coincidesc amb la seva reflexió al cent per
cent. 

Simplement encoratjar al nou director a seguir amb la seva
tasca i res més.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Contrarèplica ara per part del Sr. Riera
Moll.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA BALEAR DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Josep Riera i Moll):

Bé, gràcies a totes i a tots per les vostres aportacions, me’n
vaig amb una feinada, a més de la que teníem, per tant..., no,
no, molt agraïts. Algú de vosaltres ara demanau què podeu fer,
la Sra. Lina Pons, què podeu fer com a diputats, no, no, igual
que nosaltres, seguiu tocant portes. El Sr. Gómez ho
comentava, hi ha possibilitats que ens citeu en voler, per tant,
jo disposat fins i tot que no esperem al pròxim informe anual,
que si ens hem de veure pel tema dels centres i us hem de
comentar com va la cosa, nosaltres encantats de ser aquí. 

Em queda clar tot el tema que no ens coneix ningú, ho
teníem claríssim, per tant, haurem d’insistir a veure com feim
fer arribar. 

Totalment d’acord amb l’informe de (...), la pàgina 107 o
109 em pareix que parla de tot això, de tot el que ha comentat
i ho tenia present, és a dir, a vegades és que no ho comentam
tot perquè...

Desconec ..., és a dir, la comissió de seguiment ja he
demanat quan es reuneix, això ja està demanat, però és veritat
que tampoc no he rebut contesta, quan ho sàpiga els ho faré
saber. 

Després el tema d’oci i espais saludables, que ens deia la
Sra. Mayor, hem començat a col·laborar sobretot per insistir
també, eh?, Plataforma per un oci de qualitat de la Conselleria
de Salut, segurament n’han sentit parlar, hi som, som presents.
A través del pacte també ja hem començat a fer insistència
perquè per exemple sobretot a Eivissa ja ha solucionat..., bé,
està..., ja ho té present perquè ha començat a sortir a les seves
enquestes i per tant és un tema en el qual hi estam a sobre. 
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El Sr. Gómez insistia en el capítol 6, m’ho tornaré a mirar,
però vaja ja li dic jo que sí, no, és veritat, és veritat que
m’hauré de mirar el capítol 6 perquè sé que hi ha coses
compromeses amb un tema i per tant he de mirar què tenim
l’any que ve, que encara no ho sé. 

Síndics de Greuges ho he comentat, cap problema. 

Al tercer sector dir-li que era part de la nostra idea, és a dir,
tota aquest gent, de fet jo ho he comentat, el que passa és que
tal vegada no he aterrat tant com vostè, tota aquesta gent que hi
fa feina i que segurament fa una bona feina ja els hem d’anar
incorporant, de fet ja ho feim, els comentava a vostès que ja
tractam amb ells protocols específics perquè puguin accedir al
tema de protocol i dir-los que entre aquest trimestre i tot l’any
que ve hi haurà més de 900 sessions, tal vegada ara dic una
animalada, no sé si són 900 sessions o sessions per a 900
persones, deu ser aquesta segona part, d’acord, sessions de
formació per a prop de 900 persones per formar precisament a
monitors dels protocols de maltractament, com hi podem
accedir, quins són els protocols específics. Hem de pensar que
ells hi treballen. Hem incorporat als treballs a tota la mesa del
tercer sector del Consell de la Joventut, per tant que sapigueu
que estam sobre aquest tema.

Crec que he contestat a la gran majoria de vostès. Vull
agrair-los la cita, la paciència, em sembla que saben on trobar-
nos, a la vostra disposició, alguns de vostès ja ens han demanat
cites, quan vulguin, jo a les set del matí obr l’oficina i si hi ha
sort a les quatre la tanc, però no vol dir que tanqui el telèfon,
eh?, ho dic perquè si ens hem de reunir amb vostès els
horabaixes, els vespres, és a dir, dormim poc.

(Algunes rialles)

Estic a la vostra disposició, total ja no ens vendrà d’un dia. 

Gràcies per tot.

EL SR. PRESIDENT:

Agraïm una vegada més la presència del Sr. Josep Lluís
Riera Moll, que ha vengut acompanyat de la Sra. Maria
Magdalena Huguet Ballester. 

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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